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СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
Година XXIV

Нова Црња

19.02.2014. године

Број:

4

51.На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС бр. 54/2009), и члана 32. Закона о локалној
самоуправи(''Сл.гласник РС, бр.129/07), и члана 41. Статута општине Нова Црња (Сл. лист Општине Нова Црња
бр. 9/07) Скупштина општине Нова Црња на седници одржаној дана 18.02.2014.године
д о н о с и,

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА ЗА 2014.ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У члану 1. одлуке о буџету општине укупна примања у износу од 658.327.784,01 динара замењују се износом од
702.613.060,02 динара.
Изворних прихода у износу од ............................................... 660.407.005,51 динара
Пренета средства из 2013. године............................................. 42.206.054,51динара
У К У П Н О:.............................................................................. 702.613.060,02 динара
Члан 2.
Приходи и примања који представљају буџетска средства утврђени су у следећим износима у рачуну прихода
и примања :
Економска
Буџет за
Опис
класификација
2014.годину
2
3
1
I ПРИХОДА И ПРИМАЊА
Текући приходи
7
660,407,005.51
1. Порески приходи
711
131,000,000.00
1.1 Порез на доходак грађана
712
1.2. Порез на фонд зарада
713
23,000,000.00
1.3. Порез на имовину
7133
1,000,000.00
1.4. Порез на наслеђе и поклоне
7134
10,000,000.00
1.5. Порез на пренос апсолутних права
2. Непорески приходи
2.1. Таксе
714,716,741,742
25,820,000.00
2.1.1. Локалне комуналне таксе
7422
20,000.00
2.1.2. Локалне административне таксе
714552
2.1.3. Боравишна такса
7145,7415,7423
18,200,000.00
2.2. Накнаде
711180
25,000,000.00
2.3. Самодопринос
2.4. Донације и трансфери
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- 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

732
733

477,327,005.51

7411

500,000.00

7421

600,000.00

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

7421

- 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
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне
године
7. Примања од продаје нефинансијске имовине

7421

743
714563
744
745

2,050,000.00
410,000.00
800,000.00

7721
812

Расходи и издаци буџета утврђују се у следећим износима у рачуну расхода и издатака:
Опис
1
II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Текући расходи:
1. Расходи за запослене
- Плате и додаци запослених
- Социјални доприноси на терет послодавца
- Накнаде у натури
- Социјална давања запосленима
- Накнаде трошкова за запослене
- Награде запосленима и остали посебни расходи
2. Коришћење услуга и роба
- Стални трошкови
- Трошкови путовања
- Услуге по уговору
- Одборнички додатак
- Специјализоване услуге
- Текуће поправке и одржавање
- Материјал
3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
- Отплата домаћих камата
-Пратећи трошкови задужења
4. Субвенције
- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
- Капиталне субвенције
- Текуће субвенције приватним предузећима
5. Дотације и трансфери
- Текући трансфери осталим нивоима власти

Економска
класификација

Буџет за
2014.годину

2

3

4
41
411
412
413
414
415
416
42
421
422
423
423591
424
425
426
44
441
444
45
451
452
454
46
4631

320,718,329.24
65,487,276.14
53,822,580.23
8,805,695.91
59,000.00
690,000.00
2,000,000.00
110,000.00
175,277,712.13
36,379,902.86
1,350,000.00
95,526,792.70
16,500,000.00
20,643,176.68
9,917,839.89
11,460,000.00
1,300,000.00
700,000.00
600,000.00
2,200,000.00
2,200,000.00

44,610,123.50
43,610,123.50
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- Капитални трансфери осталим нивоима власти
- Остале дотације и трансфери
6. Социјално осигурање и социјална заштита
- Накнада за социјалну заштиту из буџета и подст. Запош.
7. Остали расходи
- Дотације невладиним организацијама
- Порези, обавезне таксе и казне
- Новчане казне и пенали по решењу судова
- Накнаде штете за повреде или штету нанету од државних органа
8. Резерве
- Средства резерве
Издаци за нефинансијску имовину
9. Основна средства
- Зграде и грађевински објекти
- Машине и опрема
- Остале некретнине и опрема
- Нематеријална имовина
10. Залихе
- Робне резерве
11. Природна имовина
- Земљиште

4632
465
47
472
48
481
482
483
485
49
499
5
51
511
512
513
515
52
521
54
541

11,284,288.89
11,284,288.89
17,558,928.58
15,807,333.79
701,594.79
1,050,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
379,194,730.78
378,981,130.78
373,577,130.78
5,054,000.00
350,000.00

213,600.00
213,600.00

Примања и издаци утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Економска
класификација

Износ

1

2

4

Нето финансирање
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Примања од домаћих задуживања (примљени кредити од домаћих
банака)
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од продаје домаће финансијске имовине
Пренета неутрошена средства из ранијих година
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине
Отплата главнице
Отплата главнице домаћим кредиторима
Набавка финансијске имовине
Набавка домаће финансијске имовине
Промена стања на рачуну
(позитивна – повећање готовинских средстава
Негативна – смањење готовинских средстава)

9
91
911
92
921
321121
6
61
611
62
621

2,700,000.00
2,700,000.00
2,700,000.00

Члан 3.
Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 2.400.000,00 динара.
Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се
у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
Председник општине , општинско веће,на предлог локалног органа управе надлежног за финансије,доноси решење о
употреби средстава текуће буџетске резерве.
Члан 3а.
После члана 3 додаје се члан 3а који гласи: Распоред пренетих наменских средстава из претходне године у износу од
42.206.054,51 распоређује се на следећи начин:
У корист :
Позиција 42....................................................20.146,64 - Услуге по уговору
Позиција 43..................................................772.514,00 - Стручна пракса
Позиција 47...................................................552.839,89 – Текуће одржавање објеката-Средства од закупа некретнина
Позиција 57................................................2.700.000,00 – Реконструкција улица у Војвода Степи
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Позиција 60..................................................596.000,00
Позиција 66..................................................213.600,00
Позиција 67...............................................1.525.848,00
Позиција 108..................................................28.097,73
Позиција 111.............................................1.056.191,16
Позиција 112.............................................5.354.044,39
Позиција 118.............................................6.946,176,68
Позиција 123.............................................7.280.048,00
Позиција 125.............................................3.617.982,18
Позиција 126.............................................3.450.881,14
Позиција 135................................................894.958,25
Позиција 136 - 209....................................6.150.808,37
Позиција 140................................................175.000,00
Позиција 183................................................870.918,08

- Просторни план Општине
- Продаја неф. имовине-куповина земљишта
- Капитално одржавање водоторња
- Помоћ у кући за стара лица
- Пројекти за избеглице
- Закуп земљишта
- Фонд за заштиту животне средине
- Рекултивација напуштених копова
- Текући наменски трансфери-Летње одржавање путева
- Приходи од казни и прекршаја
- Нафтна рента
- Месни самодопринос
- Добровољни трансфери грађана-МЗ Александрово
- Капитални трансфери грађана-МЗ Војвода Степа
Члан 4.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 600.000,00 динара и користе се у складу са
чланом 70. Закона о буџетском систему.
Председник општине, општинско веће, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије,доноси решење о
употреби средстава сталне буџетске резерве.
Члан 5.
Издаци за капиталне пројекте су планирани за буџетску 2014. и наредне две године а који су исказани у Табели број 3:
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КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2014 - 2016

СДК

Нова Црња
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Табела 3.
Укупно сви пројекти:

Прио
ритет
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Назив капиталног пројекта

1

Година
Година
почетка
завршетка
финансирања финансира
пројекта
ња пројекта
2
3

1,174,049,368

Укупна
вредност
пројекта
4

0

0

Реализовано Обезбеђено у
до 2012.године
Буџету 2013
5

6

2,020,000

355,709,222

328,000,000

271,380,000

218,955,684

Процена
извршења до
краја 2013

2014

2015

2016

Након 2016

7

8

9

10

11

1 Ојачање коловозне конструкције

и санације Улица у насељеним
местима општине Нова ЦрњаТоба
2 Изградња улица ЖелезничкаАлександрово

2014

2014

33,278,437

33,278,437

2014

2014

42,568,219

42,568,219

2014

2014

3,353,724

3,353,724

2014

2014

40,400,000

40,400,000

2014

2014

5,817,600

5,817,600

2014

2014

4,840,000

4,840,000

2013

2016

25,000,000

620,000

10,000,000

10,000,000

4,380,000

2012

2016

17,704,956

1,400,000

2,000,000

6,000,000

5,000,000

2014

2014

9,000,000

9,000,000

2014

2014

3,000,000

3,000,000

2014

2014

4,300,320

4,300,320

2014

2014

7,208,235

7,208,235

2014

2014

9,000,000

9,000,000

2014

2016 188,000,000

38,000,000 100,000,000

50,000,000

2014

2016 705,744,577

90,093,849 200,000,000 200,000,000 215,650,727

2014

2014

2,575,000

2,575,000

2014

2016

25,000,000

15,000,000

2014

2014

5,000,000

7,000,000

2013

2014

2,700,000

2,700,000

2014

2014

7,296,000

7,311,538

2013

2014

6,162,300

6,162,300

2014

2014

6,100,000

6,100,000

2014

2016

20,000,000

6,000,000

3 Израда пројектно техничке

докуменатције појачаног
одржавања коловоза државног
пута 1Б реда број 19 (бивши М7)
кроз Срспску Црњу и главни
пројекат теретне траке пред
граничним прелазом и
информативних табли у зони
граничног прелаза
4 Бушење бунара и изградња
постројења за производњу
пијаће воде - Нова Црња
5 Изградња капеле у насељеном
месту Нова Црња
6 Изградња капеле у насељеном
месту Тоба
7 Бушење, опремање и

повезивање у систем бунара у
насељу Радојево и повезицање
са водоводом у Српској Црњи
8 Изграња метрополитен мреже

општине Нова Црња

3,304,957

9 Унапређење енергетске

ефикасности у О.Ш "Ђура
Јакшић" Српска Црња - замена
столарије еко чесме на
10 Изградња
територији општине Нова црња
11 Унапређење енергетске

ефикасности у О.Ш "Петефи
Шандор" Нова Црња - замена
столарије
12 Реконструкција дела дворишта и

изградња спортских терена
(кошаркашког и одбојкашког) са
трибинама у Српској Црњи
13 Израда пројектно техничке

документације за опремање
индустријске зоне у Српској
Црњи
14 Инф
раструктурно опремање
индистријске зоне у Српској
15 Изградња канализационе мреже
у насељеном месту Српска Црња
16 Партнерно уређење комплекса
спортске хале у Српској Црњи
17 Постављање ЛЕД расвете у свим

насељеним местима општине
Нова Црња

5,000,000

5,000,000

7,000,000

7,000,000

18 Изградња трансфер станице

19 Реконструкција улица у Војвода

Степи
20 Рекултивација напуштених

копова К.О Радојево и К.О Нова
Црња
21 Реконструкција поткровља дома

здравља - Српска Црња
22 Суфинансирање изградње и

реконструкције водних објеката у
јавној својини (инвестиционо
одржавање челичног
слободностојећег водоторња
200 м²
23 Агро парк (прехрамбено
производни комлекс)

Члан 6.
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Овом одлуком о буџету јединице локалне самоуправе за 2014. Годину обезбеђена су средства за наведене пројекте у
укупном износу од 355.709.222,01 динара.По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин:
- из текућих прихода буџета у износу од 1.900.000,00динара.
- суфинансирање из средстава буџета Републике Србије у износу од 353.809.222,01 динара.
- из средстава донација од међународних организација у износу од_______________динара.
За капиталне пројекте планирано је да се у 2015. Години обезбеде средства у буџету јединице локалне самоуправе у
укупном износу од 328.000.000,00 динара.Планирана структура средстава из којих ће се обезбедити финансирање ових
пројеката у 2015. години је следећа :
- текући приходи буџета у износу од 32.800.000,00динара,
- средства буџета републике Србије у износу од 295.200.000,00 динара,
- примања од задуживања у износу од _______________________динара.
У 2016. Години потребно је у буџету јединице локалне самоуправе за планиране капиталне пројекте обезбедити средства у
укупном износу од 271.380.000,00 динара.Планирана структура извора средстава из којих ће се финансирати ови пројекти је
следећа:
- средства из текућих прихода и примања буџета јединице локалне самоуправе од ___________динара.
- средства других нивоа власти у износу од 271.380.000,00 динара.
План финансирања појединачних пројеката – Табела 3а:
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2014 - 2016

СДК

220

Нова Црња

Табела 3а
Укупно сви пројекти:

2,020,000

355,709,222

328,000,000

271,380,000

218,955,684

####

Р.бр.

0

Назив капиталног пројекта

Конто 3
ниво

1

2

Ојачање коловозне конструкције и санације
Улица у насељеним местима општине Нова
Црња-Тоба

Опис конта

Извор

2a

3

2015

2016

Након 2016

3a

4

5

6

7

8

33,278,437

Зграде и грађевински
објекти

07

Донације од осталих
нивоа власти

42,568,219

511

Зграде и грађевински
објекти

07

Донације од осталих
нивоа власти

3,353,724

511

Зграде и грађевински
објекти

07

Донације од осталих
нивоа власти

40,400,000

511

Зграде и грађевински
објекти

07

Донације од осталих
нивоа власти

5,817,600

511

Зграде и грађевински
објекти

07

Донације од осталих
нивоа власти

4,840,000

511

Зграде и грађевински
објекти

07

Донације од осталих
нивоа власти

620,000

10,000,000

10,000,000

4,380,000

Изграња метрополитен мреже општине
Нова Црња

511

Зграде и грађевински
објекти

07

Донације од осталих
нивоа власти

1,400,000

2,000,000

6,000,000

5,000,000

9

Унапређење енергетске ефикасности у О.Ш
"Ђура Јакшић" Српска Црња - замена столарије

511

Зграде и грађевински
објекти

07

Донације од осталих
нивоа власти

9,000,000

10

Изградња еко чесме на територији општине
Нова Црња

511

Зграде и грађевински
објекти

07

Донације од осталих
нивоа власти

3,000,000

100,000,000

50,000,000

3

4

5

6

7

8

Изградња улица ЖелезничкаАлександрово
Израда пројектно техничке
докуменатције појачаног одржавања
коловоза државног пута 1Б реда број
19 (бивши М7) кроз Срспску Црњу и
главни пројекат теретне траке пред
граничним прелазом и информативних
табли у зони граничног прелаза
Бушење бунара и изградња постројења
за производњу пијаће воде - Нова
Црња
Изградња капеле у насељеном месту
Нова Црња
Изградња капеле у насељеном месту
Тоба
Бушење, опремање и повезивање у систем
бунара у насељу Радојево и повезицање са
водоводом у Српској Црњи

511

2014

07

2

511

Буџет 2013

Донације од осталих
нивоа власти

1

Зграде и грађевински
објекти

Опис извора

11

Унапређење енергетске ефикасности у О.Ш
"Петефи Шандор" Нова Црња - замена
столарије

511

Зграде и грађевински
објекти

07

Донације од осталих
нивоа власти

4,300,320

12

Реконструкција дела дворишта и
изградња спортских терена
(кошаркашког и одбојкашког) са
трибинама у Српској Црњи

511

Зграде и грађевински
објекти

07

Донације од осталих
нивоа власти

7,208,235

13

Израда пројектно техничке документације за
опремање индустријске зоне у Српској Црњи

511

Зграде и грађевински
објекти

07

Донације од осталих
нивоа власти

9,000,000

14

Инфраструктурно опремање индистријске зоне
у Српској Црњи

511

Зграде и грађевински
објекти

07

Донације од осталих
нивоа власти

38,000,000

Изградња канализационе мреже у насељеном

3,304,957

Број
15

16

17
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Изградња канализационе мреже у насељеном
месту Српска Црња

511

Зграде и грађевински
објекти

07

Донације од осталих
нивоа власти

Партнерно уређење комплекса
спортске хале у Српској Црњи

511

Зграде и грађевински
објекти

07

Донације од осталих
нивоа власти

2,575,000

511

Зграде и грађевински
објекти

07

Донације од осталих
нивоа власти

15,000,000

511

Зграде и грађевински
објекти

01

Приходи из буџета

7,000,000

511

Зграде и грађевински
објекти

07

Донације од осталих
нивоа власти

2,700,000

541

Земљиште

07

Донације од осталих
нивоа власти

7,311,538

511

Зграде и грађевински
објекти

07

Донације од осталих
нивоа власти

6,162,300

511

Зграде и грађевински
објекти

07

Донације од осталих
нивоа власти

6,100,000

511

Зграде и грађевински
објекти

07

Донације од осталих
нивоа власти

6,000,000

Постављање ЛЕД расвете у свим
насељеним местима општине Нова
Црња
Изградња трансфер станице

18

Реконструкција улица у Војвода Степи
19

Рекултивација напуштених копова К.О
Радојево и К.О Нова Црња
20

21

22

Реконструкција поткровља дома здравља Српска Црња
Суфинансирање изградње и реконструкције
водних објеката у јавној својини
(инвестиционо одржавање челичног
слободностојећег
водоторња
200 м² комлекс)
Агро
парк (прехрамбено
производни

23

90,093,849 200,000,000 200,000,000 215,650,727

5,000,000

5,000,000

7,000,000

7,000,000

Члан 7.
Приходи и примања буџета општине у укупном износу од 702.613.060,02 динара по врстама, односно економским
класификацијама, утврђени су у следећим износима:
Економска

Врстаприхода

приходи из буџ./13

2

3

прих.из друг.из

план за 2014

класификација
1

321
711
711110
711120
711140
711140
711180
711190
712
712110
713
713120
713310
713420
713610
714
714440
714510
714540
714550
714560
716
716111

Нераспоређен вишак из ранијих година
Порез на доходак, добит и кап.добит
Порез на зараде
Порез на прих.од самостал.делатности
Порез на приход од имовине
Пор. На прих. Од давања у зак. Пок. Ствари
Самодопринос
Порез на друге приходе
Укупно 711
Порез на фонд зарада
Порез на фонд зарада
Укупно 712
Порез на имовину
Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклоне
Порез на капиталне трансакције
Порез на акције и удела
Укупно 713
Порез на добра и услуге
Средства за противпожарну заштиту
Комуналне таксе на моторна возила
Нак.за кориш. добара од општег интереса
Боравишне таксе
Општинске и градске накнаде
Укупно 714
Други порези
Комунална такса на фирму
Укупно 716

4

5

60,000,000.00
5,000,000.00
29,500,000.00

60,000,000.00
5,000,000.00
29,500,000.00

25,000,000.00
11,500,000.00
131,000,000.00

25,000,000.00
11,500,000.00
131,000,000.00

12,000,000.00
1,000,000.00
10,000,000.00

12,000,000.00
1,000,000.00
10,000,000.00

23,000,000.00

23,000,000.00

3,500,000.00

3,500,000.00

4,000,000.00
7,500,000.00

4,000,000.00
7,500,000.00

3,000,000.00
3,000,000.00

3,000,000.00
3,000,000.00

Број
732
732151
733
733152
733154
733156
733157
733158
733252
741
741150
741510
741520
741530
742
742152
742251
742350
743
743250
743320
743350
743421
744
744251
744151
745
745150

321
321311
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Текуће донац.од међун.организација
Тек.донац.од међ.организ.у корист нив.опш.
Укупно 732
Трансфери од других нивоа власти
Други тек. Транс. Од републ. У кор. Општ.
Тек. Нам. Трансфер од Републике
Текући наменски трансфери од АПВ
Текући трансфер од градова у корист н опш
Ненаменс. транс. из буџета АПВ у кор. опш
Капитал. Трансф. из буџета АПВ у кор. Опш
Укупно 733
Приход од имовине
Камата на средства буџета општине
Накнада за коришћ.природних добара
Накнада за коришћ.шумског и пољ.земљиш.
Накнада за кориш. прост. и грађ.земљишта
Укупно 741
Приход од продаје добара и услуга
Приходи од давања у закуп непокретности
Општинске административне таксе
Приходи од општинских органа
Укупно 742
Новчане казне и одузета имовинска корист
Приход од нов.каз.за привред. Преступ
Приход од нов.каз.за прекршаје
Приход од нов.каз.за прек.у кор нивоа опш.
Приход од пенала
Укупно 743
Капитални добровољни трансфери
Кап. доб. тран. од физ. лица у кор. општина
Текући добровољни транс. од физ.лица
Укупно 744
Мешовити неодређени приходи
Мешов неод приходи у корист нивоа општ
Укупно 745
УКУПНИ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ
Нераспоређен вишак из ранијих година
Нераспоређен вишак из ранијих година
УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА

115794170.00
115,794,170.00

361,532,835.51
361,532,835.51

115,794,170.00
361,532,835.51
477,327,005.51

500,000.00
1,000,000.00
11,000,000.00
200,000.00
12,700,000.00

500,000.00
1,000,000.00
11,000,000.00
200,000.00
12,700,000.00

600,000.00
20,000.00
2,000,000.00
2,620,000.00

600,000.00
20,000.00
2,000,000.00
2,620,000.00

2,000,000.00
50,000.00

2,000,000.00
50,000.00

2,050,000.00

2,050,000.00

10,000.00
400,000.00
410,000.00

10,000.00
400,000.00
410,000.00

800,000.00
800,000.00
298,874,170.00

361,532,835.51

800,000.00
800,000.00
660,407,005.51

298,874,170.00

42,206,054.51
403,738,890.02

42,206,054.51
702,613,060.02

Члан 8.
Укупни расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима:

ОПШТИ ДЕО ЗА 2014.
41
411
412
413
414
415
416
417
42
421
422
423
424

Врста р а с х о д а
Расходи за запослене
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
НАКНАДЕ У НАТУРИ- ГОТОВИНА
Награде и бонуси
Посланички додатак
Коришћење услуга и роба
Стални трошкови
Тршкови путовања (дневнице)
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

сред.буџета
65,487,276.14
53,822,580.23
8,805,695.91
59,000.00
690,000.00
2,000,000.00
110,000.00
146,426,973.73
36,379,902.86
1,350,000.00
74,455,581.56
13,697,000.00

из других при.

28,850,738.40

21,071,211.14
6,946,176.68

укупно
65,487,276.14
53,822,580.23
8,805,695.91
59,000.00
690,000.00
2,000,000.00
110,000.00
175,277,712.13
36,379,902.86
1,350,000.00
95,526,792.70
20,643,176.68

Број
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425
426
43
431
44
441
444
45
451
452
454
46
463
464
47
472
48
481
482

Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амортизација некретнина и опреме
Амортизација некретнина и опреме
Отплата камате
Отплата камате домаћ.послов.банкама
казне за кашњења
Субвенције
Капиталне субвенције
Капиталне субвенције
Текуће субвенције приватним предузећима
Донације и трансфери
Трансфери осталим нивоима власти
Капиталне донације и трансфери
Права из социјалног осигурања
Накнаде за соц.заштиту из буџета и подст. Запош.
Остали расходи
Донације невладиним организацијама
Порези и таксе

483

Новчане казне по решењу судова

485

Накнада штете нанета од држ. Органа

49
499
51
511
512
513
515
54
541
61
611

9,084,489.31
11,460,000.00

833,350.58

1,300,000.00
700,000.00
600,000.00
1,100,000.00
1,100,000.00

Резерве

1,300,000.00
700,000.00
600,000.00
2,200,000.00
2,200,000.00

1,100,000.00
1,100,000.00

38,480,000.00
37,480,000.00
1,000,000.00
10,200,000.00
10,200,000.00
13,948,198.69
12,196,603.90
701,594.79

Средства резерве
Основна средства
Зграде и објекти
Машине и опрема
Остала основна средства
Набавка књига
Природна имовина
Земљиште
Отплата главнице
Отплата главнице домаћим кредиторима

9,917,839.89
11,460,000.00

6,130,123.50
6,130,123.50

44,610,123.50
43,610,123.50
1,000,000.00
11,284,288.89
11,284,288.89
17,558,928.58
15,807,333.79
701,594.79

1,084,288.89
1,084,288.89
3,610,729.89
3,610,729.89

1,050,000.00

1,050,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00
16,231,721.44
11,421,721.44
4,460,000.00

3,000,000.00
378,981,130.78
373,577,130.78
5,054,000.00

362,749,409.34
362,155,409.34
594,000.00

350,000.00

350,000.00
213,600.00
213,600.00
2,700,000.00
2,700,000.00

213,600.00
213,600.00
2,700,000.00
2,700,000.00

Укупно

298,874,170.00

II

403,738,890.02

702,613,060.02

ПОСЕБАН ДЕО

Функционална
класификација

Позиција

2

3

4

класификација

Глава

1
1

Економска

Раздео

Члан 9.
Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од 702.613.060,02 динара,
финансираних из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и исказују у колони 9.

В Р С Т А

5

Р А С Х О Д А

6

СРЕДСТВА
БУЏЕТА ЗА
2014.

СРЕДСТВА
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА

Укупно

7

8

9

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ

110
1

411

Плате додаци и накнаде запослених

2
3
4

412
415
422

Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Трошкови путовања

5

423

услуге по уговору-накнаде одборника и комисије

6

481

Дотације невладиним организ.-политичке странке

1,468,870.00

1,468,870.00

207,497.00

207,497.00

16,500,000.00

16,500,000.00

450,000.00

450,000.00

Извор финансирања за функцију 110
01
07
13

приходи из буџета
дотације осталих нивоа власти
Средства из осталих извора

18,626,367.00

Број
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укупно функција 110

2

110
7
8
9
10
11
12
13
14

411
412
414
415
422
423
425
426

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ
Плате додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Трошкови путовања (дневнице)
услуге по уговору-репрезентација
Трошкови одржавања возног парка
Материјал-трошкови горива

18,626,367.00

18,626,367.00

5,104,549.00
622,490.00

5,104,549.00
622,490.00

50,000.00
300,000.00
3,000,000.00
500,000.00
3,000,000.00

50,000.00
300,000.00
3,000,000.00
500,000.00
3,000,000.00

Извор финансирања за функцију 110
01

приходи из буџета

07

дотације осталих нивоа власти

13

Средства из осталих извора

12,577,039.00

укупно функција 110
160
15
16
17

421
423
426

ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Опште јавне усл.које нису класиф. на другом месту
Стални трошкови
услуге по уговору
Материјал

12,577,039.00

12,577,039.00

10,000.00
950,000.00
40,000.00

10,000.00
950,000.00
40,000.00

Извор финансирања за функцију 160
01
160
18
19
20
21
21/1

499
499
481
481
481

приходи из буџета

1,000,000.00

960,000.00

укупно функција 160
Опште јавне усл.које нису класиф. на другом месту
Текућа резерва
Стална резерва
Дотације невладиним организацијама-црвени крст
Дотације невладиним организацијама-остале организ.
Општински ватрогасни савез

1,000,000.00

1,000,000.00

2,400,000.00
600,000.00
999,600.00
2,000,000.00
710,000.00

2,400,000.00
600,000.00
999,600.00
2,000,000.00
710,000.00

6,709,600.00

6,709,600.00

6,709,600.00

6,709,600.00

Извор финансирања за функцију 160
01

приходи из буџета
укупно функција 160

810
22
23

511
511

Рекреација,спорт,култура и вере
Изградња спортских објеката-партерно уређ. Хале
Капитална улагања - изградња капела

2,575,000.00
10,657,600.00

2,575,000.00
10,657,600.00

Извор финансирања за функцију 810
01

приходи из буџета

07

датације других нивоа власти

13,232,600.00
укупно функција 810

840
24

481

Верске и друге услуге заједнице
Дотације невладиним организ.-верске заједнице

13,232,600.00

13,232,600.00

600,000.00

600,000.00

приходи из буџета

600,000.00

600,000.00

укупно функција 840
Рекреација,култура и вере некласиф. на др. месту
Услуге културе-Општинске манифестације
Дотације невладиним организацијама-Пројекти културе

600,000.00

600,000.00

1,500,000.00
2,000,000.00

1,500,000.00
2,000,000.00

3,500,000.00

3,500,000.00

3,500,000.00

3,500,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

33,706,916.23

33,706,916.23

5,677,024.91

5,677,024.91

50,000.00

50,000.00

Извор финансирања за функцију 840
01
860
25
26

424
481

Извор финансирања за функцију 860
01

приходи из буџета
укупно функција 860

810
27

481

Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним организ.-Спортске организације
Извор финансирања за функцију 810

01

приходи из буџета
укупно функција 810

3

3,1

ОПШТИНСКА УПРАВА - опште услуге

130
28

411

Плате, додаци и накнаде запослених

29

412

Социјални доприноси на терет послодавца

30

413

Накнаде у натури-маркице за превоз
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31

414

Социјална давања запосленим,отпремнина

32

415

Накнаде трошкова за запослене-превоз

33

416

Награде запослен.и остали посебни. расходи

34

421

650,000.00

650,000.00

1,600,000.00

1,600,000.00

100,000.00

100,000.00

Стални трошкови (накнаде УТ)

2,547,063.86

2,547,063.86

35

421

Стални трошкови (електрична енергија)

2,300,000.00

2,300,000.00

36

421

Стални трошкови (плин)

3,000,000.00

3,000,000.00

37

421

Стални трошкови (услуге комуникације)

3,500,000.00

3,500,000.00

38

421

Стални трошкови (трошкови осигурања)

800,000.00

800,000.00

39

421

Стални трошкови (Комуналне услуге)

1,400,000.00

1,400,000.00

40

421

Стални трошкови (чланарина СКГО)

200,000.00

200,000.00

41

422

Трошкови путовања (дневнице)

700,000.00

700,000.00

42

423

Услуге по уговору

9,300,000.00

20,146.64

43

423

Услуге по уговору- Стручна пракса

2,600,000.00

772,514.00

44

424

Специјализоване услуге

1,900,000.00

45

425

Текуће поправке и одржавање опреме

46

425

Текуће поправке и одржавање објеката

47

425

Тек. Одрж. објеката-средства од закупа некретнина

48

426

Материјал

49

444

Пратећи трошкови задуживања-казне

50
51
52

472
482
483

53

512

511
511

3,500,000.00
100,000.00

Машине и опрема
Извор финансирања за функцију 130

2,000,000.00

2,000,000.00

85,381,005.00
1,345,500.53
85,381,005.00

Трансакција јавног дуга
Отплата домаћих камата
Негативне курсне разлике
Отплата главнице домаћим кредиторима
Извор финансирања за функцију 170

700,000.00
500,000.00
2,700,000.00

Приходи из буџета

3,900,000.00
укупно функција 170

57
58

552,839.89

2,000,000.00
500,000.00
1,050,000.00

Средства из осталих извора

450

552,839.89

2,000,000.00
500,000.00
1,050,000.00

13

01

200,000.00
6,000,000.00

Накнаде из буџета за прво рођено дете
Порези обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова

Приходи из буџета
дотације других нивоа власти

441
444
611

200,000.00
6,000,000.00
3,500,000.00

укупно функција 130
54
55
56

3,372,514.00
1,900,000.00

100,000.00

01
07

170

9,320,146.64

Саобраћај
Друмски саобраћај-изградња и реконстр. Улица
Пројектно техничка документација

1,345,500.53

700,000.00
2,700,000.00

3,900,000.00
900,000.00

86,726,505.53

3,900,000.00
85,754,891.00
3,353,724.00

86,654,891.00
3,353,724.00

Извор финансирања за функцију 450
01

приходи из буџета

07

датације других нивоа власти

13

Средства из осталих извора

900,000.00
86,408,615.00
2,700,000.00
укупно функција 450

460
59

511

900,000.00

Комуникација
Капитална улагања-метрополитен мрежа

89,108,615.00

90,008,615.00

2,000,000.00

2,000,000.00

Извор финансирања за функцију 460
01

приходи из буџета

07

датације других нивоа власти

2,000,000.00

укупно функција 460
Развој заједнице
Пројектно техничка документација
Инфраструктурно опремање индустријске зоне
Капитална улагања-изградња канализационе мреже
Капитална улагања-постављање ЛЕД расвете
Капитална улагања-Агро парк
Надзор
Куповина земљишта од прод. нефин. имовине

2,000,000.00

2,000,000.00

9,596,000.00
38,000,000.00
105,744,577.00
15,000,000.00
6,000,000.00

11,096,000.00
38,000,000.00
105,744,577.00
15,000,000.00
6,000,000.00
600,000.00
213,600.00

620
60
61
62
63
64
65
66

511
511
511
511
511
511
541

Извор финансирања за функцију 620

1,500,000.00

600,000.00
213,600.00
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01

приходи из буџета

07

датације других нивоа власти

13

Средства из осталих извора

2,100,000.00
173,744,577.00
809,600.00
укупно функција 620

630
67
68
69

511
511
511

Водоснабдевање
Капитално Одржавање водоторња
Капитално улагање-Бушење бунара
Капитално улагање-Еко чесма

2,100,000.00

174,554,177.00

176,654,177.00

1,000,000.00

5,086,160.01
50,400,000.00
3,000,000.00

6,086,160.01
50,400,000.00
3,000,000.00

Извор финансирања за функцију 630
01

приходи из буџета

07

датације других нивоа власти

13

Средства из осталих извора

1,000,000.00
56,960,312.01
1,525,848.00
укупно функција 630

1,000,000.00

58,486,160.01

59,486,160.01

Извор финансирања за главу 3.1.:

3,2

01
07

Приходи из буџета
датације других нивоа власти

13

Средства из осталих извора

912
463
70

укупно за главу 3.1.
ОБРАЗОВАЊЕ - основно образовање
Трансфери осталим нивоима власти

93,281,005.00
325,494,452.54
93,281,005.00

325,494,452.54

418,775,457.54

24,000,000.00

5,410,613.50

29,410,613.50

2,278,560.00

480000.00

2,758,560.00

ОШ "Бранко Радичевић" Александрово
411 Плате, додаци и накнаде запослених
412 Социјални доприноси на терет послодавца

601,440.00

601,440.00

413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима

71

50,000.00

1,092,000.00

1,142,000.00

415 Накнаде трошкова за запослене

400,000.00

400,000.00

416 Награде запосленима
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
472 Накнаде за соц. заштиту
482 Порези обавезне таксе и казне
483 Новчане казне по решењу судова
511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема
УКУПНО позиција 67:

250,000.00
987,000.00
1,000.00
107,000.00
80,000.00
70,000.00
169,000.00

250,000.00
987,000.00
1,000.00
107,000.00
80,000.00
70,000.00
169,000.00

2,000.00

2,000.00

4,000.00
5,000,000.00

1,572,000.00

4,000.00
6,572,000.00

1,175,424.00

1080000.00

2,255,424.00

ОШ "Петефи Шандор" Нова Црња
411 Плате, додаци и накнаде запослених
412 Социјални доприноси на терет послодавца

448,824.00

448,824.00

415 Накнаде трошкова за запослене

1,050,000.00

1,050,000.00

416 Награде запосленима
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
472 Накнаде за соц. заштиту
482 Порези обавезне таксе и казне
483 Новчане казне по решењу судова
511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема
УКУПНО позиција 68:

400,000.00
1,555,500.00

400,000.00
1,555,500.00

40,000.00
70,000.00
90,000.00
170,252.00

40,000.00
70,000.00
90,000.00
170,252.00

413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима

72

5,000,000.00

1,080,000.00

6,080,000.00

1,259,360.00

545200.00

1,804,560.00

ОШ "4. Октобар" Војвода Степа
411 Плате, додаци и накнаде запослених
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412 Социјални доприноси на терет послодавца

124,392.00

124,392.00

413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима

100,000.00

100,000.00

415 Накнаде трошкова за запослене

900,000.00

900,000.00

825,000.00

825,000.00

351,248.00
60,000.00
150,000.00
150,000.00

351,248.00
60,000.00
150,000.00
150,000.00

15,000.00
10,000.00

15,000.00
10,000.00

416 Награде запосленима
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
472 Накнаде за соц. заштиту
482 Порези обавезне таксе и казне
483 Новчане казне по решењу судова
511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема
УКУПНО позиција 69:

55,000.00
4,000,000.00

545,200.00

55,000.00
4,545,200.00

2,651,500.00

828000.00

3,479,500.00

412 Социјални доприноси на терет послодавца

501,138.00

156,492.00

413 Накнаде у натури

200,000.00

ОШ "Ђура Јакшић" Српска Црња

73

411 Плате, додаци и накнаде запослених

414 Социјална давања запосленима

657,630.00
200,000.00

743,700.00

743,700.00

415 Накнаде трошкова за запослене

693,242.00

693,242.00

416 Награде запосленима
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
444 Казне за кашњења
472 Накнаде за соц. заштиту
482 Порези обавезне таксе и казне
483 Новчане казне по решењу судова
511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема
УКУПНО позиција 70:

230,000.00
923,700.00
5,100.00
136,120.00
150,000.00
35,100.00
248,000.00
20,000.00

230,000.00
923,700.00
5,100.00
136,120.00
150,000.00
35,100.00
248,000.00
20,000.00

6,100.00

6,100.00

200,000.00
6,000,000.00

1,728,192.00

200,000.00
7,728,192.00

ОШ "Станко Крстин" Радојево

74

411 Плате, додаци и накнаде запослених

956,008.70

411553.8

1,367,562.50

412 Социјални доприноси на терет послодавца

171,891.30

73,667.70

245,559.00

413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде трошкова за запослене

3,2

912

01

416 Награде запосленима
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
472 Накнаде за соц. заштиту
482 Порези обавезне таксе и казне
483 Новчане казне по решењу судова
511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема
УКУПНО позиција 71:
Извор финансирања за функцију 912
Приходи из буџета

07

Дотације од осталих нивоа власти
УКУПНО:
ОБРАЗОВАЊЕ - основно образовање превоз ђака

1,000,000.00

1,000,000.00

63,000.00
967,100.00

63,000.00
967,100.00

195,000.00
105,000.00
127,000.00
350,000.00

195,000.00
105,000.00
127,000.00
350,000.00

15,000.00

15,000.00

50,000.00
4,000,000.00

485,221.50

24,000,000.00
24,000,000.00

50,000.00
4,485,221.50
24,000,000.00

5,410,613.50

5,410,613.50

5,410,613.50

29,410,613.50
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920
920

1,000,000.00

1,000,000.00

01

Приходи из буџета

1,000,000.00

1,000,000.00

07

Дотације од осталих нивоа власти

511

Приходи из буџета

07

Дотације од осталих нивоа власти

463

01
02
41

422

укупно функција 912
ОБРАЗОВАЊЕ - средње образовање
Трансфери осталим нивоима власти
Гимназија Српска Црња
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде трошкова за запослене
416 Награде запосленима
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
482 Порези обавезне таксе и казне
483 Новчане казне по решењу судова
512 Машине и опрема
Извор финансирања за функцију 920
Приходи из буџета

01

Трансфери између корисника на истом нивоу
СВЕГА:
ОБРАЗОВАЊЕ - средње образовање превоз ђака
услуге по уговору
Извор финансирања за функцију 920
Приходи из буџета

07

Дотације од осталих нивоа власти

920
78

укупно функција 912
ОБРАЗОВАЊЕ
Капитално одржавање објеката
Извор финансирања за функцију 912

01

77

3,3
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услуге по уговору
Извор финансирања за функцију 912

423

912
76

3,3

4

423

укупно функција 920
3,4

25,000,000.00

4,000,000.00
165,000.00
61,000.00
720,000.00
130,000.00
1,767,000.00
48,000.00
372,000.00
45,000.00
85,000.00
573,000.00
24,000.00

5,410,613.50

30,410,613.50

13300320.00

13,300,320.00

13300320.00
13,300,320.00

13,300,320.00

719,510.00

4,719,510.00

719,510.00

10,000.00

165,000.00
780,510.00
720,000.00
130,000.00
1,767,000.00
48,000.00
372,000.00
45,000.00
85,000.00
573,000.00
24,000.00
10,000.00

4,000,000.00
4,000,000.00

719,510.00
719,510.00

23,500,000.00

4,719,510.00
23,500,000.00

23,500,000.00
27,500,000.00

719,510.00

28,219,510.00

УСЛУГЕ КУЛТУРЕ

820

БИБЛИОТЕКА"ЂУРА ЈАКШИЋ" СРПСКА ЦРЊА
79

411

Плате, додаци и накнаде запослених

3,294,084.00

3,294,084.00

80
81
82
83
84
85
86

412
413
414
421
422
423
424

Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури давања запосленима
Социјална давања запосленима
Стални трошкови
Трошкови путовања
услуге по уговору
Специјализоване услуге маниф."Ђурини дани"

585,480.00
4,000.00
40,000.00
325,000.00
60,000.00
690,000.00
1,000,000.00

585,480.00
4,000.00
40,000.00
325,000.00
60,000.00
690,000.00
1,000,000.00

87

425

Текуће поправке и одржавање

155,000.00

155,000.00

88

426

Материјал

260,000.00

260,000.00

89

482

Порези обавезне казне и таксе

10,000.00

10,000.00

90
91
92

485
512
515

Накнада штете нанета од држ. органа
Опрема
Набавка књига

80,000.00
350,000.00

80,000.00
350,000.00

6,853,564.00
6,853,564.00

6,853,564.00
6,853,564.00

1,128,966.00
209,000.00

1,128,966.00
209,000.00

01
07
3,5

820
93
94
95

411
412
413

Извор финансирања за функцију 820
Приходи из буџета
Дотације од осталих нивоа власти
УСЛУГЕ КУЛТУРЕ-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР СРПСКА
ЦРЊА
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури давања запосленима

Број
96
97
98
99
100
101
102
103
104

4

19.02.2014
414
415
421
422
423
424
425
426
512
01
04
07
13

3,6

820
105
106

423
423
01

3,7

90
107
108
109
110
111

463
472
472
472
472

6
01
13
07
3,8

421
112

423

113

424

114

426

115

512

01
07
13

8

3,8

421
116

451
01
07
13

8

3,9

560
117
118
119
120

421
424
424
424
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Социјална давања раднику
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Дневнице за службена путовања
услуге по уговору
услуге културних манифестација
Текуће одржавање музеја
Материјал
Опрема
Извор финансирања за функцију 820
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Дотације од осталих нивоа власти
Средства из осталих извора
укупно функција 820
УСЛУГЕ КУЛТУРЕ
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
Историјски архив Зрењанин
Извор финансирања за функцију 820
Приходи из буџета
укупно функција 820
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА некласификована на др.
Месту
Дотација центру за социјалну заштиту Н.Црња
Накнаде центру за соц. Заштиту-пројекти
Накнада за социјалну заштиту-Погребни трошкови
Накнада за социјалну заштиту-Једнократна помоћ
Пројекти из области социјалне заштите
Извор финансирања за функцију 090
Приходи из буџета
Средства из осталих извора
Дотације од осталих нивоа власти
укупно функција 090
ПОЉОПРИВРЕДА - ЗАКУП ЗЕМЉИШТА
услуге по уговору
уређење атарских путева
4.000.000,00
Одводњавање-канали
4.000.000,00
Обележ. парцела државног земљишта
300.000,00
Уређење и опремање противгр. службе 300.000,00
Издаци од закупа земљишта по програму
Ветрозаштитни појас
300.000,00
Анализа земљишта
400.000,00
Студијско истраживачки радови
Остало
Опрема
Набавка метеоролошке станице
400.000,00
Пољоч. служба опремање
1.494.000,00
Извор финансирања за функцију 421
Приходи из буџета
Дотације од осталих нивоа власти
Средства из осталих извора
укупно функција 421
ПОЉОПРИВРЕДА - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
Капиталне субвенције за водопривреду
Извор финансирања за функцију 421
Приходи из буџета
Дотације од осталих нивоа власти
Средства из осталих извора
укупно функција 421
ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање отпадом
Контр. анализа и праћење квал. Жив. сред.
Заштита природе и зашт.прир.добара
Сузбијање комараца

189,000.00
120,000.00
610,000.00
1,017,000.00
80,000.00
90,000.00
20,000.00

189,000.00
120,000.00
610,000.00
1,017,000.00
80,000.00
90,000.00
20,000.00

3,463,966.00

3,463,966.00

10,317,530.00

10,317,530.00

100,000.00
100,000.00

100,000.00
100,000.00

200,000.00
200,000.00

200,000.00

1,480,000.00
3,000,000.00
600,000.00
1,600,000.00
1,000,000.00

28,097.73

1,056,191.16

7,680,000.00

1,480,000.00
3,028,097.73
600,000.00
1,600,000.00
2,056,191.16
7,680,000.00

1,084,288.89
7,680,000.00

1,084,288.89

8,764,288.89

8,600,000.00

5,354,044.39

13,954,044.39

700,000.00

700,000.00

300,000.00

300,000.00

1,400,000.00

494,000.00

11,000,000.00

1,894,000.00

16,848,044.39

11,000,000.00

494,000.00
5,354,044.39
5,848,044.39

16,848,044.39

1,100,000.00

1,100,000.00

2,200,000.00

1,100,000.00
1,100,000.00
1,100,000.00
12,000,000.00
400,000.00
500,000.00
2,000,000.00

1,100,000.00

6,946,176.68

2,200,000.00
12,000,000.00
7,346,176.68
500,000.00
2,000,000.00

Број
121
122
123

4
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01
07

Сузбијање амброзије
Зеленило
Рекултивација напуштених копова-уговорене услуге
Извор финансирања за функцију 560
Приходи из буџета
Дотације од осталих нивоа власти

13

Средства из осталих извора

424
426
423

01
07

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Пројек. Тех. Документ. За трансфер станицу
Извор финансирања за функцију 500
Приходи из буџета
Дотације од осталих нивоа власти

13

Средства из осталих извора

500
124

511

укупно функција 500
3,11

125

423

126
127
128
129

423
423
423
423

130
131

424
426

132
133

511
512

320
134

424
01

12
3,13

620
135

511
01
13

12

3,14

7,280,048.00
16,000,000.00

16,000,000.00

16,000,000.00

14,226,224.68

30,226,224.68

5,000,000.00

2,000,000.00

7,000,000.00

5,000,000.00
2,000,000.00
5,000,000.00

2,000,000.00

7,000,000.00

2,000,000.00

3,617,982.18

5,617,982.18

400,000.00
300,000.00
350,000.00
100,000.00

3,450,881.14

3,850,881.14
300,000.00
350,000.00
100,000.00

БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ

451

01
13
3,12

500,000.00
600,000.00

14,226,224.68
укупно функција 560

3,10

500,000.00
600,000.00

160

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

148

411
412
416
421
423
424
425
426
481
482
511
512
01
13

411

ФОНД ЗА ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ
Уговорене услуге (летње одржавање путева)
Унапређење безбедности саобраћаја на путевима
Унапређ. Саобр. Васпитања и образов.
Превен.-промот. Актив. Безбедност саоб.
Научно истраж. рад у обл. Безбед. Саобра.
Рад савета за безбедност саобраћаја
Уговорене услуге(зимско одржавање)
Набавка и уградња саобраћ. Сигнализац.
Поправљање саобраћајне инфраструктуре
Израда пројектно техничке документације
Техн. Опремање јед. Саобраћ. Полиције
Извор финансирања за функцију 451
Приходи из буџета
Средства из осталих извора
укупно функција 451
УСЛУГЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ
Специјализоване услуге-противпожарна заштита
Извор финансирања за функцију 320
Приходи из буџета
укупно функција 320
РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
Капитална улагања- нафтна рента
Извор финансирања за функцију 620
Приходи из буџета
Средства из осталих извора
укупно функција 620
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Опште јавне усл. некл. на др. месту Месне заједнице
Месна заједница Александрово
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Награде запослен.и остали посебни. Расходи
Стални трошкови
Уговорене услуге
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Донације осталим удружењима грађана
Порези и обавезне таксе
Капитална улагања у објекте
Машине и опрема
Приходи из буџета
Средства из осталих извора
Укупно:
Месна заједница Тоба
Плате, додаци и накнаде запослених

2,000,000.00
400,000.00

2,000,000.00
400,000.00

350,000.00
700,000.00

350,000.00
700,000.00

6,600,000.00
6,600,000.00

13,668,863.32
7,068,863.32
7,068,863.32

13,668,863.32

500,000.00

500,000.00

500,000.00
500,000.00

500,000.00
500,000.00

1,000,000.00

894,958.25

1,000,000.00

1,894,958.25
1,894,958.25

1,000,000.00

894,958.25
894,958.25

1,894,958.25

28,182,629.00

7,196,726.45

35,379,355.45

940,332.00
168,324.00
1,695,000.00
1,285,000.00
10,000.00
440,000.00
670,000.00
119,000.00
11,000.00

940,332.00
168,324.00

175,000.00

1,695,000.00
1,460,000.00

953,667.19

440,000.00
670,000.00
1,300,000.00
11,000.00
953,667.19

2,309,667.19
2,309,667.19

7,758,323.19

1,181,000.00

110,000.00
5,448,656.00
5,448,656.00
765,000.00

765,000.00

Број
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
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412
416
421
423
424
425
426
481
482
511
512
01
13

411
412
414
421
422
423
424
425
426
481
482
511
512
01
13

411
412
413
421
423
424
425
426
481
482
511
512
01
07
13

411
412
416
421
423
424
425
426
481
482
511
512
01
13
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Социјални доприноси на терет послодавца
Награде запослен.и остали посебни. Расходи
Стални трошкови
Уговорене услуге
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Донације осталим удружењима грађана
Порези и обавезне таксе
Капитална улагања у објекте
Машине и опрема
Приходи из буџета
Средства из осталих извора
Укупно:
Месна заједница Нова Црња
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Уговорене услуге
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Донације осталим удружењима грађана
Порези и обавезне таксе
Капитална улагања у објекте
Машине и опрема
Приходи из буџета
Средства из осталих извора
Укупно:
Месна заједница Војвода Степа
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури давања запосленима
Стални трошкови
Уговорене услуге
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Донације осталим удружењима грађана
Порези и обавезне таксе
Капитална улагања у објекте
Машине и опрема
Приходи из буџета
Дотације од осталих нивоа власти
Средства из осталих извора
Укупно:
Месна заједница Српска Црња
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Награде запослен.и остали посебни. Расходи
Стални трошкови
Уговорене услуге
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Донације осталим удружењима грађана
Порези и обавезне таксе
Капитална улагања у објекте
Машине и опрема
Приходи из буџета
Средства из осталих извора

137,091.00

137,091.00

538,000.00
376,000.00
70,000.00
19,489.31
535,000.00
80,000.00
30,000.00
630,510.69
50,000.00
3,231,091.00

538,000.00
376,000.00
70,000.00
300,000.00
535,000.00
80,000.00
30,000.00
630,510.69
50,000.00

3,231,091.00

280,510.69

280,510.69
280,510.69

3,511,601.69

640,000.00
114,560.00

640,000.00
114,560.00

2,250,000.00

2,250,000.00

650,000.00
150,000.00
400,000.00
480,000.00
188,003.90
100,000.00
131,996.10

650,000.00
150,000.00
400,000.00
480,000.00
600,000.00
100,000.00
131,996.10

411,996.10

5,104,560.00
5,104,560.00
513,552.00
91,926.00
5,000.00
1,917,000.00
309,405.21
50,000.00
360,000.00
910,000.00

411,996.10
411,996.10

5,516,556.10

1,585,918.08
100,000.00

513,552.00
91,926.00
5,000.00
1,917,000.00
710,000.00
50,000.00
360,000.00
910,000.00
800,000.00
40,594.79
1,585,918.08
100,000.00

2,886,512.87
2,886,512.87

7,083,990.87

400,594.79

800,000.00
40,594.79

4,197,478.00

4,197,478.00
1,072,000.00
192,000.00

1,072,000.00
192,000.00

2,775,000.00
630,000.00
1,400,000.00
350,000.00
410,000.00
1,217,733.79

2,775,000.00
630,000.00
1,400,000.00
350,000.00
410,000.00
1,217,733.79

19,055.46

19,055.46

6,829,000.00
1,236,789.25

Број

197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
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411
412
416
421
422
423
424
425
426
481
482
511
512
01
13

01
08
07
13
3,15

760
210

463

01
07
13
3,16

700
211

511
01
07

12
3,17

472
13
01

12

28,182,629.00

Дотације од осталих нивоа власти
Средства из осталих извора
укупно функција 160

28,182,629.00

ЗДРАВСТВО-некласифик. на другом месту
Трансфер осталим нивоима власти
Дом здравља Српска Црња
411 Плате, додаци и накнаде запослених 4.580.153,00
412 Социјални доприноси на терет посл. 819.847,00
424 Специјализоване услуге
2.600.000,00
Извор финансирања за функцију 760
Приходи из буџета
Дотације од осталих нивоа власти
Средства из осталих извора
укупно функција 760

6,829,000.00

1,236,789.25

8,065,789.25

703,000.00
125,838.00
10,000.00
784,500.00
20,000.00
614,291.35

703,000.00
125,838.00
10,000.00
784,500.00
20,000.00
614,291.35

580,000.00
165,000.00
50,000.00
10,000.00
309,214.65

71,250.35

580,000.00
165,000.00
50,000.00
10,000.00
380,465.00

71,250.35
71,250.35

3,443,094.35

3,371,844.00
3,371,844.00

35,379,355.45

7,196,726.45
7,196,726.45

35,379,355.45

8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

ЗДРАВСТВО
Реконструкција поткровља дома здрав. С.Црња
Извор финансирања за функцију 700
Приходи из буџета
Дотације од осталих нивоа власти
укупно функција 700

6,162,288.00

6,162,288.00

6,162,288.00
6,162,288.00

6,162,288.00

Социјална помоћ угрож. станов.за комуналне услуге
Извор финансирања за функцију 070
Средства из осталих извора
Приходи из буџета
укупно функција 070

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00
2,000,000.00

2,000,000.00
2,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00
1,000,000.00

1,000,000.00
1,000,000.00

4,485,311.00
674,465.00
350,000.00
149,339.00
150,000.00
490,885.00
100,000.00
100,000.00

4,485,311.00
674,465.00
350,000.00
149,339.00
150,000.00
490,885.00
100,000.00
100,000.00

ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ

474
213

464
13
01

12
3,19

Укупно:
Месна заједница Радојево
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Награде запослен.и остали посебни. Расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Уговорене услуге
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Донације осталим удружењима грађана
Порези и обавезне таксе
Капитална улагања у објекте
Машине и опрема
Приходи из буџета
Средства из осталих извора
Укупно:
Извор финансирања за функцију 160
Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

070
212

3,18
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620
214
215
216
217
218
219
220
221

411
412
415
421
422
423
426
512

Накнаде за подстицај запошљавања- Стручна пракса
Извор финансирања за функцију 460
Средства из осталих извора
Приходи из буџета
укупно функција 460
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВ.
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Путни трошкови радника
Стални трошкови
Дневнице за службена путовања
Услуге по уговору
Материјал
Машине и опрема
Извор финансирања за функцију 620
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Приходи из буџета
укупно функција 620
Укуно:

6,500,000.00
6,500,000.00
298,874,170.00

403,738,890.02

6,500,000.00
702,613,060.02

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 10.
Примања буџета општине Нова Црња прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно
од износа утврђених овом Одлуком за поједине врсте примања.
Члан 11.
Овом одлуком о буџету општине обезбеђују се средства за 49 запослених на неодређено време и 3 запослених на одређено
време.Одлуком о буџету за 2014. Годину обезбеђују се средства за укупан број запослених на одређено и неодређено време из
става 1. Овог члана.
Члан 12.
На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа апропријације утврђене овом
одлуком.
Члан 13.
Изузетно, корисници буџетских средстава могу преузети обавезе по уговорима који се односе на капиталне издатке и
који захтевају плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност
председника општине/општинског већа.
У случају из става 1. Овог члана корисници средстава буџета општине Нова Црња могу преузети обавезе по уговору
само за капиталне пројекте у складу са предвиђеним средствима из прегледа планираних капиталних издатака буџетских
корисника за текућу и наредне две буџетске године у општем делу буџета исказаног у овој одлуци, укључујући и потребна
средства до завршетка капиталних пројеката, односно након три фискалне године.
Корисници средстава буџета општине Нова Црња обавезни су да, пре покретања поступка јавне набавке за преузимање
обавеза по уговору за капиталне пројекте из става 2. овог члана, прибаве сагласност надлежног органа из става 1. овог
члана.
Члан 14.
Изузетно у случају ако се буџету општине определе актом наменска трансферна средства са другог нивоа власти
укључујући и средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације , чији
износи нису били познати у поступку доношења ове одлуке у буџету, орган управе надлежан за финансије отвориће у
складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, на основу тог акта, одговарајуће апропријације за извршавање расхода
по том основу.
Члан 15.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.
Ако се у току године примања смање , издаци буџета извршаваће се по приоритетима , и то : обавезе утврђене
законским прописима-на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање
корисника буџетских средстава.
Члан 16.
Средства буџета распоређују се и исказују по ближим наменама, у складу са економском и функционалном
класификацијом, годишњим програмом и финансијским планом прихода и расхода.
Годишњи програм и финансијски план прихода и расхода из става 1. овог члана доноси надлежни орган буџетског
корисника, најкасније 45 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 17.
Приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга и извођењу радова сви корисници буџета треба да
поступе на начин утврђен Законом о јавним набавкама (Службени гласник РС бр 124/12 ).
Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка чија је вредност дефинисана
Законом о јавним набавкама.
Члан 18.
У оквиру плана за извршење буџета ,локални орган управе надлежан за финансије планира ликвидност буџета и према
готовинском току буџета врши распоред остварених прихода и примања.
Директни корисник буџетских средстава може вршити плаћања у границама прописаних квота за свако тромесечје
(или краћи период), које је одредио локални орган управе надлежан за финансије.
Члан 19.
Корисници средстава буџета општине Нова Црња преузимају обавезе на основу писаног уговора или другог правног
акта, уколико законом није друкчије прописано.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавесте трезор локалне власти:
1) о намени преузимања обавезе;
2) након потписивања уговора или другог правног акта којим се преузима обавеза, о преузимању обавезе и
предвиђеним условима и роковима плаћања;
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3) о свакој промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања из тачке 2) овог става;
4) поднесу захтев за плаћање у року прописаном актом министра из члана 58. Закона о буџетском систему ( „Сл.
гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр.)
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђеног овом одлуком или које су настале у супротности са
овом одлуком, не могу се извршавати на терет консолидованог рачуна трезора локалне власти.
Члан 20.
У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника буџетских средстава промени,
износ апропројација издвојених за активности тог корисника могу се увећати, односно смањити на терет или у корист
текуће буџетске резерве.
Решење о промени апропријација из става 1. овог члана доноси Председник општине/општинско веће.
Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити
преусмеравање апропројација одобрених на име одређеног расхода у износу од 5% вредности апропријације за расход чији
се износ умањује.
Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник
општине/општинско веће доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску
резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које средства нису предвиђена у
довољном обиму.
Укупан износ преусмеравања из става 5. овог члана не може бити већи од износа разлике између буџетом одобрених
средстава текуће буџетске резерве и максимално могућег износа средстава текуће буџетска резерве утврђеног чланом
69.став 3.Закона о буџетском систему.
Члан 21.
Директни корисник буџетских средстава , који оствари приходе и примања чији износи нису могли бити познати у
поступку доношења буџета, подноси захтев органу управе надлежном за финансије за отварање, односно повећање
одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01 – приходи из
буџета.
Индиректни корисници средстава буџета Општине Нова Црња, који остваре приходе и примања чији износи нису
могли бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтев надлежном директном кориснику за отварање, односно
повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01приходи из буџета.
Апропријације из става 1. и 2. овог члана могу се мењати без ограничења.
Члан 22.
За извршење одлуке о буџету одговоран је Председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.
Члан 23.
Општинско веће је одговорно, у смислу Закона о буџетском систему, за спровођење фискалне политике и управљање
јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима.
Овлашћује се председник општине да поднесе захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад
утврђеног дефицита од 10 %, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.
Члан 24.
Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута
годишње информише председника општине/општинско веће, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно
деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по доношењу извештаја из става 1. Овоч члана, председник општине/општинско веће усваја и
доставља извештаје Скупштини општине.
Члан 25.
Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника
јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонију на консолидованом рачуну
трезора.
Члан 26.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у
складу за одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање(копије).
Члан 27.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2014. Години само у складу са чланом 10.
Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он
овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.
Члан 28.
Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, укључујући и
одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе обавестити скупштину општине.
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Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине, засновати радни однос са
новим лицима до краја 2014. Године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа
средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације
из става 1. Овог члана.
Члан 29.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу
Закона о буџетском систему, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови
корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине општине и
уколико тај план нису доставили Управи за трезор.
Члан 30.
У буџетској 2014. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса
предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета,
осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2014. Години.
Члан 31.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове,
трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки
и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Члан 32.
Распоред и коришћење средстава врши се по финансијским плановима и програмима у оквиру раздела, чији су носиоци
директни корисници буџетских средстава , и то:
Раздео 1 –Скупштина општине
За законито и наменско коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси
Председник скупштине општине или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и
контролисану од стране секретара Скупштине општине.
Раздео 2 – Председник општине и Општинско веће
За законито и наменско коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси
Председник општине или његов заменик , уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од
стране одговорног лица задуженог за скупштинске послове.
Раздео 3 – Општинска управа
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно руководиоца
директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник општинске управе( руководилац одељења
или службе у зависности од начина организовања локалне власти).
Члан 33.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком одговоран је начелник Општинске управе.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком из области основног и средњег образовања,
културе, социјалне заштите, масне заједнице и остале кориснике одговорно је одговорно лице корисника.
Члан 34.
Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом одлуком само за намене за које су им по
њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.
Члан 35.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2014. Години обрачунату исправку вредности нефинансијске
имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.
Члан36.
У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, средства се
враћају у буџет општине.
Члан 37.
Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор, извршење правоснажних судских одлука
и судска поравнања извршавају се на терет његових апропријација, а преко апропријације која је намењена за ову врсту
расхода.
Члан 38.
Привремено расположива средства на рачуну буџета могу се краткорочно пласирати или орочавати код банака или
других финансијских организација, у складу са Законом.
Уговор из става 1. овог члана закључује лице које је овлашћено за управљање готовинским средствима Трезора.
Члан 39.
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Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на терет погрешно или
више уплаћених прихода, ако посебним прописима није другачије одређено.
Приходи из става 1. овог члана , враћају се у износима у којима су уплаћени у корист буџета.
Члан 40.
Буџетски корисници су дужни да на захтев надлежног одељења тј. службе директног корисника ставе на увид
документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у
одређеном периоду ( најмање тромесечно ), укључујући и приходе које остваре обављањем услуга.
Члан 41.
Одлуку о капиталном задуживању општине доноси Скупштина општине, по претходно прибављеном мишљењу
Министарства финансије Републике Србије.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 42.
Корисници буџетских средстава, до 31.децембра 2014.године пренеће на рачун извршења буџета општине сва
средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2014.години, која су тим корисницима пренета у складу са Одлуком
о буџету општине за 2014.годину.
Члан 43.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине __
Нова Црња'', а примењиваће се од 01.01.2014.године.
Република Србија – АПВ
Општина Нова Црња
-Скупштина општинеБрој: II-06-7/14-5
Дана:18.02.2014.год
Председник скупштине
Ранко Брборић
_____________________

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општине Број: II-06-7/14-11
Дана: 18.02.2014. године

52.На основу члан 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник РС“, број 129/07), чала
41. Статута општине Нова Црња („ Службени лист општине Нова Црња“, број 9/08 и 16/12 ) Скупштина општине Нова
Црња на седници одржаној дана 18.02.2014. године донела је :
ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
ЗА 2014. ГОДИНУ
Одељење за буџет и финансије
- Одлука о буџету
Децембар
- Одлука о екстерној ревизији
Март
- Завршни рачун
Јун
- Одлука о ребалансу буџета
По потреби
- Усвајање плана јавних набавки
Јануар
- Ребаланс
Јануар
_____________________________________________________________________________________
Обрађивач: Одељење за буџет и финансије
Предлагач: Општинско веће

Одељење за привреду
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- Програм за уређење и коришћење грађевинског земљишта
Децембар
- Програм заштите , уређења и корићења пољопривредног земљиста
Март
- Усклађивање накнада за уређење и коришћење грађевинског земљишта
По потреби
- Просторни план /измене просторног плана/
По потреби
- План генералне регулације насеља / измене плана/
По потреби
- План детаљне регулације /измене плана /
По потреби
- Усклађивање комуналних такси са законом
По потреби
_____________________________________________________________________________________
Обрађивач: Одељење за привреду
Предлагач: Општинско веће

Одељење за друштвене делатности
- Информација о опремљености основних и средњих скола 2013/14 година
Јун
- Информација о упису деце предшколског узраста у 2014/15 године
Мај
- Инфомација о упису ученика у средњу школу 2014/15 године
Октобар
- Извештај о остваривању права грађана из области социјалне заштите
Март
______________________________________________________________________________
Обрађивач: Одељење за друштвене делатности
Предлагач: Општинско веће

Јавна предузећа
- Програм пословања
Новембар
- Финансијски план
Новембар
- Финансијски план по партицијама
Јануар
- Извештај о раду
Април
______________________________________________________________________________
Обрађивач: Јавно предузеће
Предлагач: Општинско веће

Предузећа која се баве комуналном делатности
- Извештај о раду
Фебруар
_____________________________________________________________________________________
Обрађивач: Предузеће које се бави комуналном делатности
Предлагач: Општинско веће

Установе
- План рада
Децембар
- Финансијски план
Децембар
- Извештај о раду
Март
_____________________________________________________________________________________
Обрађивач: Установа
Предлагач: Општинско веће

Општинска управа
- Извештај о раду на извршењу послова Општинске управе
Мај
_____________________________________________________________________________________
Обрађивач: Општинска управа
Предлагач: Општинско веће
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Председник општине
- Извештај о раду председника опстине и Општинског већа
у погледу извршавања одлука Скупштине општине
Мај
______________________________________________________________________________
Обрађивач: Кабинет председника
Предлагач: Председник општине

Месне заједнице
- Финансијски план
Децембар
- Програм рада
Децембар
_____________________________________________________________________________________
Обрађивач: Месне заједнице
Предлагач: Општинско веће
Председник СО
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-7/14-1
ДАНА:18.02.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
53.На основу члана 17.Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/12),
члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07“) и члана 41. тачка
10. Статута општине Нова Црња(„Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08 и 16/12), Скупштина
општине Нова Црња, на седници одржаној дана
18.02.2014.год.доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„8.АВГУСТ“ СРПСКА ЦРЊА
I
Разрешава се члан Надзорног одбора ЈКП.
„8.август“ Српска Црња, :
1. Јухас Атила,из Нове Црње ,на основу поднете
оставке,од 23.01.2014.године.
II
Ово Решење објавиће се у “ Службеном листу
општине Нова Црња“.
Председник СО
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-7/14-2
ДАНА:18.02.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
54.На основу члана 12. и 13.Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/12),
члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07“) и члана 41. тачка
10. Статута општине Нова Црња(„Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08 и 16/12), Скупштина
општине Нова Црња, на седници одржаној дана
18.02.2014.год. доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„8.АВГУСТ“ СРПСКА ЦРЊА
I
Именује се члан Надзорног одбора ЈКП.
„8.август“ Српска Црња:
1. Алексић Драган из Српске Црње, на предлог
оснивача
II
Члан Надзорног одбора именују се на период од
4 године.

Број

4

19.02.2014

“Службени лист општине Нова Црња“ Страна 64

III
Ово Решење објавиће се у “ Службеном листу
општине Нова Црња“.
Председник СО
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-7/14-4
ДАНА: 18.02.2014.год.
НОВАЦРЊА
55.На основу члана 28. Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености („ Службени
гласник РС“ број 36/2009 и 88/2010) и члана 41. Статута
општине Нова Црња („Службени лист општине Нова
Црња“ број 9/2008, 16/2012) a на Предлог Општинског
већа, Скупштина општине Нова Црња, на седници
одржаној дана 18.02.2014.године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
Члан 1.
Разрешавају се чланови локалног савета за
запошљавање:
1.Нерер Шандор из Нове Црње,
2.Јовандић Зоран из Српске Црње,
3.Ђукановић Мирко из Српске Црње,
4.Путник Живојин из Радојева и
5.Шуша Милан из Војвода Степе.
Члан 2.
Именују се за чланове локалног савета за
запошљавање:
1. Пера Миланков из Српске Црње
2. Горан Лакић из Српске Црње,
3. Дејан Мелар из Банатског Двора ,
4. Владимир Бракус из Александрова и
5.Шуша Милан из Војвода Степе.
Члан 3.
Ова Решење биће објављено у „Службеном
листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Брборић Ранко
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБрој: II-06-7/14-6
Дана: 18.02.2014. године

56. На основу члана 20. став 1. тачка 12. и члана
32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( „Сл.
гласник РС“ бр. 129/07), чланова 5. и 6. Закона о јавним
путевима ( „Сл. гласник РС“ бр. 101/05, 123/07,
101/2011, 93/2012, 104/13), члана 41. став 1. тачка 7.
Статута општине Нова Црња („Службени лист општине
Нова Црња“ број 9/08, 16/12) Скупштина општине Нова
Црња на седници одржаној дана 18.02.2014. године,
донела је:
ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ
ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
I.OПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком се уређује обављање послова који
се односе на изградњу, реконструкцију, одржавање,
заштиту, коришћење, развој и управљање општинским
и некатегорисаним путевима и улицама на територији
општине Нова Црња, утврђују се извори финансирања,
прописујe се надзор и казнене одредбе.
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овој одлуци
имају следеће значење:
1.“општински пут“ јесте јавни пут који саобраћајно
повезује територију општине, као и територију општине
са мрежом државних путева;
2."некатегорисани пут" јесте саобраћајна површина
која је доступна већем броју разних корисника, коју
надлежни орган прогласи некатегорисаним путем и која
је уписана у катастар непокретности као некатегорисани
пут;
3."улица" јесте јавни пут у насељу који саобраћајно
повезује делове насеља;
Тротоари и бициклистичке стазе саставни су
делови улица.
Коловозна конструкција улица које су
истовремено делови државних или општинских путева
који пролазе кроз насеља и саобраћајна сигнализација,
осим светлосних саобраћајних знакова, сматрају се
деловима тих путева.
Скупштина општине прописује критеријуме за
категоризацију општинских путева и улица.
На основу критеријума из става 4. овог члана
Скупштина општине доноси акт о категоризацији
општинских путева и улица.
Члан 3.
Општински путеви и улице (у даљем тексту јавни
путеви) и некатегорисани путеви чине мрежу путева.
Путеви из става 1. овог члана, као добра у
општој употреби, у својини су општине и на њима се
могу стицати права коришћења, права службености и
друга права одређена законом.
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II. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА
ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И
УЛИЦА
Члан 4.
Одлуку о изградњи и реконструкцији јавних путева, као
и некатегорисаних путева доноси Скупштина општине
Нова Црња.
Изградња и реконструкција јавних и некатегорисаних
путева врши се у складу са Законом о планирању и
изградњи и Законом о јавним путевима.
Некатегорисани путеви се могу изграђивати са или без
коловозног застора. На укрштању са општинским
путем и улицама мора се изградити коловозни застор
од камена, бетона или асфалта на некатегорисаном путу
у дужини од најмање 10 метара и са ширином од 5
метара.
Инвеститор изградње и реконструкције јавних и
некатегорисаних путева је општина Нова Црња.
Извођење радова на изградњи и реконструкцији јавних
и некатегорисаних путева поверава се путем јавних
набавки предузећу које испуњава законске услове за
извођење одговарајућих радова.
III.
УПРАВЉАЊЕ
ОПШТИНСКИМ
И
НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА
Члан 5.
Делатност управљања јавним и некатегорисаним
путевима обавља Јавно комунално предузеће „8.
Август“ Српска Црња (у даљем тексту Управљач).
Члан 6.
Управљање јавним и некатегорисаним путевима
јесте:
-коришћење тих путева;
-заштита тих путева;
-одржавање и уступање радова на одржавању тих
путева;
-организовање стручног надзора над одржавањем и
заштитом тих путева;
-планирање одржавања и заштите тих путева;
-означавање и вођење евиденције о тим путевима и о
саобраћајно-техничким подацима за те путеве.
- одржавање, пре свега некатегорисаних путева, у траси
и површинама утврђеним у катастру непокретности.
Члан 7.
Управљачу јавних и некатегорисаних путева
поверава се вршење јавних овлашћења која се односе на
издавање:
1) сагласности за изградњу, односно реконструкцију
прикључка на те путеве;
2) сагласности за грађење, односно постављање
водовода, канализације, као и телекомуникационих и
електро водова, инсталација, постројења и сл. на тим
путевима;
3) сагласности за грађење, односно постављање
водовода, канализације, као и телекомуникационих и
електро водова, инсталација, постројења и сл. у
заштитном појасу тих путева;

4) сагласности за измену саобраћајних површина
пратећих садржаја јавног пута;
5) сагласности за одржавање спортске или друге
манифестације на јавном путу;
6) посебне дозволе за обављање ванредног превоза на
јавном и некатегорисаном путу и
7) одобрења за постављање рекламних табли,
рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно
обавештавање или оглашавање на јавном и
некатегорисаном путу, односно поред тог пута.
8) других сагласности и одобрења, у складу са законом.
Акти из става 1. овог члана морају да садрже
саобраћајно-техничке услове.
Управљач тих путева дужан је да одлучи по захтеву за
издавање сагласности, дозволе и одобрења из става 1.
овог члана у року од осам дана од дана подношења
захтева.
Против аката из става 1. овог члана може се изјавити
жалба Општинском већу, у року од осам дана од дана
достављања тог акта.
Управљач јавног и некатегорисаног пута дужан је да о
актима донетим у вршењу јавних овлашћења води
евиденцију.
Члан 8.
Управљач јавног и некатегорисаног пута дужан је да
обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и
заштиту тог пута и да обезбеди несметано и безбедно
одвијање саобраћаја на њему.
Управљач јавног и некатегорисаног пута одговара за
штету која настане корисницима тог пута због
пропуштања благовременог обављања појединих радова
на редовном одржавању
пута прописаних овом
одлуком, односно због извођења тих радова супротно
прописаним техничким условима и начину њиховог
извођења.
IV.
ФИНАНСИРАЊЕ
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

ЈАВНИХ

И

Члан 9.
Финансирање одржавања и заштите јавног и
некатегорисаног пута обезбеђује се из:
1. накнада за употребу јавног и некатегорисаног пута;
2. буџета општине Нова Црња;
3. других извора у складу са законом.
Члан 10.
За употребу јавног и некатегорисаног пута
плаћају се накнаде, и то:
-накнада за ванредни превоз
-накнада за постављање рекламних табли, рекламних
паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање
или оглашавање на том путу, односно на другом
земљишту које користи Управљач тог пута, у складу са
прописима;
-накнада за постављање водовода, канализације, као и
телекомуникационих и електро водова, инсталација,
постројења и сл. на том путу и у његовом заштитном
појасу;
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-годишња накнада за коришћење комерцијалних
објеката којима је омогућен приступ са тог пута.
Висину накнада из става 1. овог члана за употребу тих
путева утврђује Управљач јавног и некатегорисаног
пута уз сагласност Скупштине општине.
Члан 11.
Средства од наплаћене накнаде из члана 10. за употребу
јавних и некатегорисаних путева приход су Управљача
тих путева.
Средства од наплаћених накнада користе се за
одржавање и заштиту јавних и некатегорисаних путева.
V. ЗАШТИТА ЈАВНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА
Члан 12.
Одредбе Закона о јавним путевима о заштити
путева односе се и на заштиту јавних и некатегорисаних
путева.
Заштита јавног и некатегорисаног пута јесте забрана
или ограничавање интервенција на путу, заштитном
појасу и појасу контролисане изградње.
Ради спречавања угрожавања стабилности пута и
обезбеђивања услова за несметано одвијање саобраћаја
и режим саобраћаја на путу, носилац права службености
на путу, као и других права у складу са законом, може
да изводи радове на путу (грађење, односно постављање
водовода, канализације, као и телекомуникационих и
електро водова, инсталација, постројења и сл.) само ако
је за извођење тих радова прибавио сагласност
Управљача јавног и некатегорисаног пута која садржи
саобраћајно-техничке услове.
Члан 13.
У заштитном појасу поред јавног пута ван насеља,
забрањена је изградња грађевинских или других
објеката, као и постављање постројења, уређаја и
инсталација, осим изградње саобраћајних површина
пратећих садржаја јавног пута, као и постројења,
уређаја и инсталација који служе потребама јавног пута
и саобраћаја на јавном путу.
У заштитном појасу из става 1. овог члана може да се
гради, односно поставља, водовод, канализација, као и
телекомуникациони и електро водови, инсталације,
постројења и сл., по претходно прибављеној
сагласности Управљача јавног пута која садржи
саобраћајно-техничке услове.
Управљач јавног пута дужан је да обезбеди контролу
извођења радова из става 2. овог члана.
Одговарајуће мере се примењују и у заштитном појасу
некатегорисаног пута.
Члан 14.
Заштитни појас за општинске путеве има ширину од 5
метара са сваке стране пута а за некатегорисане путеве
1 метар.
Одредбе става 1. овoг члана примењују се и у насељима
уколико
није
другачије
одређено
планском
документацијом.
Члан 15.

Изградња објеката у појасу контролисане изградње
дозвољена је на основу донетих просторних планова
који обухватају тај појас.
Члан 16.
Ограде, дрвеће и засади поред јавних и некатегорисаних
путева подижу се тако да не ометају прегледност пута и
не угрожавају безбедност саобраћаја.
Члан 17.
Лице које управља објектом, постројењем, уређајем,
инсталацијом и водовима, уграђеним у јавни и
некатегорисан пут, дужно је да одржава тај објекат,
постројење, уређај, инсталацију и вод, на начин којим
се не оштећује тај пут, односно не угрожава безбедност
саобраћаја или не омета одржавање тог пута.
У случају оштећења, односно квара објеката,
постројења, уређаја, инсталација или водова из става 1.
овог члана лице које управља тим објектима дужно је да
без одлагања приступи отклањању оштећења, односно
квара и истовремено о предузетим радовима без
одлагања обавести Управљача јавног и накатегорисаног
пута.
Лице из става 1. овог члана, отклањању оштећења,
односно квара, којим се не оштећује тај пут или не
угрожава безбедност саобраћаја, приступа по претходно
прибављеној сагласности Управљача јавног и
некатегорисаног пута.
Трошкове извођења радова из ст. 2. и 3. овог члана, као
и трошкове извођења радова на враћању тог пута у
првобитно стање сноси лице из става 1. овог члана.
Члан 18.
Забрањено је остављање грађевинског и другог
материјала поред јавног и некатегорисаног пута, ако се
тиме умањује прегледност на тим путевима.
Члан 19.
Прикључак прилазног пута на јавни пут може се
градити уз сагласност Управљача јавног и
некатегорисаног пута.
Раскрсница или укрштај општинског, односно
некатегорисаног пута, као и улице, са државним путем,
односно прикључак на државни пут може се градити уз
сагласност Јавног предузећа које оснива Влада, у складу
са Законом о јавним путевима.
Сагласност из става 2. овог члана садржи нарочито:
посебне услове изградње; потребну саобраћајну
сигнализацију; опрему.
Ако посебни услови предвиђени у сагласности из става
2. овог члана, захтевају грађење нових саобраћајних
трака, острва за одвајање саобраћајних трака,
семафоризацију и расвету на државном путу, одобрење
за изградњу раскрснице, укрштаја или прикључка из
става 2. овог члана, издаје Министарство.
Одобрење из става 4. овог члана, за изградњу
раскрснице, укрштаја или прикључка, издато без
претходно прибављене сагласности из става 2. овог
члана, ништаво је.
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Јавно предузеће издаће сагласност из става 2. овог
члана ако утврди да су кумулативно испуњени услови и
то ако:
1) није могуће извршити повезивање општинског,
односно некатегорисаног пута, као и улице, са
општинским, односно некатегорисаним путем, као и
улицом који већ имају изведену раскрсницу, укрштај
или прикључак на државни пут;
2) раскрсница, укрштај или прикључак из става 2. овог
члана не смањују капацитет и проточност саобраћаја на
државном путу и
3) раскрсница, укрштај или прикључак из става 2. овог
члана немају штетне последице за несметано и безбедно
одвијање саобраћаја на државном путу.
Инвеститор изградње раскрснице, укрштаја или
прикључка из става 2. овог члана сноси трошкове
изградње и трошкове постављања саобраћајне
сигнализације и опреме изграђене раскрснице, укрштаја
или прикључка.
Техничком прегледу изграђене раскрснице, укрштаја
или прикључка на државни пут, присуствује овлашћени
представник Јавног предузећа.
Члан 20.
Некатегорисани пут који се укршта или прикључује на
јавни пут мора се изградити са тврдом подлогом или са
истим коловозним застором као и јавни пут са којим се
укршта, односно на који се прикључује, у ширини од
најмање пет метара и у дужини од најмање 40 метара за
државни пут I реда, 20 метара за државни пут II реда и
10 метара за општински пут, рачунајући од ивице
коловоза јавног пута.
Трошкове изградње из ст. 1. овог члана сноси
инвеститор изградње некатегорисаног пута у ширини и
дужинама из става 1. овог члана.
Ако приликом изградње или реконструкције јавни пут
из става 1. овог члана пресеца некатегорисани пут,
трошкове изградње некатегорисаног пута са тврдом
подлогом или истим коловозним застором као и јавни
пут са којим се укршта, односно на који се прикључује,
сноси инвеститор радова на изградњи, односно
реконструкцији јавног пута.
Члан 21.
Сусед јавног и некатегорисаног пута дужан је да
омогући слободно отицање воде и одлагање снега са тог
пута на његово земљиште, уз накнаду проузроковане
штете.
Сусед јавног и некатегорисаног пута дужан је да
омогући прилаз том путу или путном објекту ради
извођења радова на одржавању тог пута или путног
објекта, уз накнаду проузроковане штете.
Управљач јавног и некатегорисаног пута дужан је да
закључи уговор са суседом тог пута да на суседовом
земљишту изгради одводне канале и друге уређаје за
одвођење воде од трупа пута као и да постави
привремене или сталне уређаје и регулације, односно
подигне засаде, за заштиту тог пута и саобраћаја на
њему од сметова, буке, заслепљујућих ефеката и

других штетних утицаја, ако се исти не могу изградити,
поставити, односно подићи на том путу.
Одредбе ст. 1. до 3. овог члана сходно се примењују и
на непосредне држаоце земљишта.
Члан 22.
Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за сликовно
или звучно обавештавање или оглашавање (у даљем
тексту: натписи), могу се постављати на општинском
путу и поред тог пута на удаљености од пет метара,
мерено са спољне стране од ивице коловоза.
Натписи се могу постављати на улицама у насељеним
местима и поред улица тако да обезбеђују сигурност
пролазника и не ремете и не угрожавају безбедност
саобраћаја.
Натписи се могу постављати и на некатегорисаним
путевима тако да не угрожавају и не ремете приступ
власницима и корисницима парцела које излазе на тај
пут.
Постављање натписа врши се на основу одобрења које
издаје Управљач јавног и некатегорисаног пута.
Натписе је дужно да одржава лице које је захтевало
њихово постављање.
Члан 23.
На јавном путу забрањено је нарочито:
1) привремено или трајно заузимање пута;
2) извођење радова на јавном путу који нису у вези са
изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом
пута;
3) извођење радова носилаца права службености и
других права установљених на путу, којима се оштећује
јавни пут или угрожава несметано и безбедно одвијање
саобраћаја;
4) испуштање вода, отпадних вода и других течности на
пут;
5) спречавање отицања вода са пута, а посебно из
путног јарка и из пропуста кроз труп пута и спречавање
даљег отицања вода ка њиховим реципиентима;
6) просипање, остављање или бацање материјала,
предмета и смећа на пут;
7) замашћивање пута мазивима или другим сличним
материјама;
8) постављање и коришћење светла или других
светлосних уређаја на путу и поред пута, којима се
омета одвијање саобраћаја на путу;
9) орање и извођење других пољопривредних радова на
банкинама, косинама и земљишном појасу;
10) вучење предмета, материјала, оруђа и других врста
терета по путу (греде, балвани, гране, камени блокови,
плугови, дрљаче и сл.);
11) паљење траве и другог растиња на путу, као и
отпадних предмета и материјала;
12) наношење блата са прилазног пута на јавни пут;
13) пуштање стоке на пут без надзора, напасање и
напајање стоке на путу;
14) окретање запреге, трактора, плуга и других
пољопривредних машина и оруђа на путу;
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15) кочење запрежних возила спречавањем окретања
точкова;
16) укључивање возила на пут и искључивање са пута
ван прикључка или укрштаја и наношење блата на пут;
17) заустављање или остављање возила којим се омета
коришћење пута;
18) свако чињење којим се оштећује или би се могао
оштетити пут или ометати одвијање саобраћаја на путу.
Одговарајуће забране из става 1. овог члана примењују
се и на некатегорисане путеве.
VI. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА
Члан 24.
Под одржавањем јавног и некатегорисаног пута у
смислу ове одлуке сматрају се радови којима се
обезбеђује несметан и безбедан саобраћај и чува
употребна вредност пута.
Управљач јавног и некатегорисаног пута дужан је да
при извођењу радова из става 1. овог члана обезбеди
несметан и безбедан саобраћај и очува употребну
вредност пута.
Одржавање јавног пута обухвата редовно, периодично и
ургентно одржавање.
Члан 25.
Радови на редовном одржавању јавног пута јесу
нарочито:
1) преглед, утврђивање и оцена стања пута и путног
објекта;
2) местимично поправљање коловозне конструкције и
осталих елемената трупа пута;
3) чишћење коловоза и осталих елемената пута у
границама земљишног појаса;
4) уређење банкина;
5) уређење и очување косина насипа;
6) чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и
других делова система за одводњавање пута;
7) поправка путних објеката;
8) одржавање саобраћајне сигнализације;
9) чишћење саобраћајне сигнализације;
10) одржавање опреме пута и објеката и опреме за
заштиту пута, саобраћаја и околине;
11) чишћење опреме пута и објеката и опреме за
заштиту пута, саобраћаја и околине;
12) кошење траве и уређивање зелених површина на
путу и земљишном појасу;
13) чишћење снега и леда са коловоза јавног пута и
саобраћајних површина аутобуских стајалишта,
паркиралишта, банкина, ригола.
Одговарајуће мере из става 1. овог члана примењују се
и на одржавање некатегорисаних путева.
Члан 26.
Радови на периодичном одржавању јавног пута
обухватају:
ојачање
коловозне
конструкције,
рехабилитацију и појачано одржавање.
Радови на периодичном одржавању изводе се на основу
техничке документације и
дозволе коју издаје

Одељење за привреду општинске управе општине Нова
Црња.
Извођење радова на периодичном одржавању се путем
Јавних набавки уступа предузећу које испуњава
законске услове за извођење одговарајућих радова.
Члан 27.
Радови
на
ургентном
одржавању
јавних
и
некатегорисаних путева обухватају радове условљене
елементарним непогодама и ванредним околностима, у
циљу обезбеђивања проходности пута и безбедног
одвијања саобраћаја.
Члан 28.
Радови на одржавању јавног пута по правилу се изводе
тако да се не забрањује саобраћај на јавном путу.
Члан 29.
Одржавање некатегорисаних путева је обавеза
Управљача и врши се у складу са одредбама ове одлуке
које се односе на одржавање јавних путева.
VII. НАДЗОР
Члан 30.
Послове инспекцијског надзора над применом
ове одлуке у делу који се односи на изградњи,
реконструкцију и одржавање јавних и некатегорисаних
путева врши Грађевински инспектор у складу са
Законом о планирању и изградњи и Законом о јавним
путевима.
Члан 31.
Послове инспекцијског надзора над применом
ове одлуке у делу који се односи на заштиту јавних и
некатегорисаних путева врши Комунални инспектор.
Члан 32.
У вршењу инспекцијског надзора Комунални
инспектор има право и дужност да проверава:
-да ли је за извођење радова на јавном и
некатегорисаном путу и у заштитном појасу поред
јавног и некатегорисаног пута прибављена сагласност
Управљача пута;
-да ли је за отклањање оштећења, односно квара
објеката, постројења, уређаја, инсталација или водова
уграђених у јавни и некатегорисани пут прибављена
сагласност Управљача;
-да ли је за изградњу прикључка прилазног пута на
јавни и некатегорисан пут прибављена сагласност
Управљача пута;
-да ли се ограде, дрвеће и засади поред јавних и
некатегорисаних путева подижу тако да не ометају
прегледност пута и не угрожавају безбедност
саобраћаја;
-да ли се остављањем грађевинског и другог материјала
поред јавног и некатегорисаног пута умањује његова
прегледност;
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-да ли је за постављање натписа на јавном и
некатегорисаном путу, односно поред тог пута
прибављена сагласност Управљача;
-да ли се на јавном и некатегорисаном путу врше радње
или се јавни и некатегорисани пут користи противно
забранама из ове одлуке;
-да ли постоје за обављање ванредног превоза на јавном
и некатегорисаном путу посебне дозволе издате од
стране Управљача.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном
казном од 2.500,00 до 25.000,00 динара и одговорно
лице у правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
предузетник новчаном казном од 50.000,00 до
250.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко
лице новчаном казном од 2.500,00 до 25.000,00 динара.
IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33.
У обављању инспекцијског надзора Комунални
инспектор је овлашћен да:
-нареди обуставу радова на јавном и некатегорисаном
путу до прибављања саглсности Управљача, односно
успостављање првобитног стања уколико не прибави
сагласност у остављеном року;
-нареди прибављање сагласности Управљача пута за
изградњу прикључка прилазног пута на јавни и
некатегорисани пут;
-нареди уклањање ограда, дрвећа и засада поред јавних
и некатегорисаних путева уколико они ометају
преглдност пута или угрожавају безбедност саобраћаја;
-нареди уклањање грађевинског или другог материјала
остављеног поред јавног и некатегорисаног пута
уколико они умањују прегледност јавног пута;
-нареди прибављање сагласности за постављање
натписа на јавном и некатегорисаном путу, односно
поред тог пута;
-забрани коришћење, односно вршење радњи на јавном
и некатегорисаном путу уколико се исти користе
супротно забранама из ове одлуке;
-нареди прибављање
посебне дозволе од стране
Управљача за обављање ванредног превоза на јавном и
некатегорисаном путу.
VIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 34.
Новчаном казном у износу од 100.000,00 до
500.000,00 динара, казниће се за прекршај правно лице
ако:
-гради објекте и поставља постројења, уређаје и
инсталације супротно члану 13. став 1. ове одлуке;
- гради, односно поставља, водовод, канализацију, као
и телекомуникационе и електро водове, инсталације,
постројења и сл., без сагласности, односно супротно
начину и условима утврђеним у издатој сагласности
управљача јавног и некатегорисаног пута (члан 13. став
2);
-подиже ограде, дрвеће и засаде поред јавних и
некатегорисаних путева супротно члану 16. ове одлуке;
-оставља грађевински и други материјал поред јавног и
некатегорисаног пута тако да тиме умањује прегледност
на тим путевима ( члан 18);
-поставља рекламне табле, рекламне паное, уређаје за
сликовно или звучно обавештавање или оглашавање
супротно одредбама члана 22. ове одлуке;
-поступа супротно забранама из члана 23. ове одлуке.

Члан 35.
На питања која нису регулисана овом Одлуком
примењују се одредбе Закона о јавним путевима и
других одговарајућих прописа.
Члан 36.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о општинским и некатегорисаним путевима и
улицама на територији општине Нова Црња(„Службени
лист општине Нова Црња“ број 14/13 ).
Члан 37.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Нова
Црња“.
Председник СО
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Скупштина општине
Број: II-06-7/14-7
Дана: 18.02.2014. године
57.На основу члана 22. став 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр.
62/2006, 47/2011, 93/2012 и 99/2013 – усклађени
дин.износи .) и члана 27. у вези са чланом 85.Статута
Општине Нова Црња (''Службени лист општине Нова
Црња'', бр. 9/2008 и 16/12), Скупштина општине Нова
Црња дана 18.02.2014. године, утврдила је:
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АЛЕКСАНДРОВО
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба и
интереса грађана Месне заједнице Александрово, уводи
се самодопринос у новцу за:
1. финансирање редовне делатности Месне заједнице
2. побољшање, развој и унапређење комуналних
делатности и других услужних делатности
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3. поправак путева, тротоара и одржавање других јавних
површина
4. одржавање сеоског гробља и храма Св. Ђорђа са
портом
5. одржавање сеоске каналске мреже
6. ревитализација артењрских бунара
7. финансирање – дотације за институције школства,
културе и спорта
8. финансирање друштва без сопствених извора
примања (ДВД и сл.)
9. учешће у пројектима
10. трошкови самодоприноса и стручне службе
11. друге активности и потребе у складу са програмом
Начин коришћења и трошења средстава
самодоприноса за утврђене намене из предходног става,
као и обим и приоритет његовог коришћења, утврђује
Савет Месне заједнице Александровo
Члан 2.
Месни самодопринос за МЗ Александрово уводи се за
временски период од 01.јануара 2014.године до
31.децембра 2018. године, на територији Месне
заједнице Александрово.
Члан 3.
Укупан износ самодоприноса за цео период за
који се самодопринос уводи, износи 30.000.000,00
динара.
Ако се остваре средства од самодоприноса изнад
или испод планираних, Савет Месне заједнице ће
вршити коректне измене намена предвиђених чланом 1.
ове Одлуке.
Члан 4.
Самодопринос се плаћа по следећим стопама:
- 4% на нето зараде из радног односа;
- 4% од самосталног обављањапривредне и
професионалне делатности,ауторских права, патената и
техничких унапређења и од зараде од привремене и
професионалне делатности од сваког појединачно
оствареног бруто прихода;
- 30 килограма пшенице прве класе по кј. прерачунато у
динарској противвредности за земљораднике;
- свако домаћинство плаћа самодопринос за одржавање
сеоског гробља у износу који буде утврђен одлуком
Савета Месне заједнице
Члан 5.
Обвезници плаћања самодоприноса су сви радни
људи и грађани, пољопривредна и друга домаћинства,
као и правна и физичка лица чије је пребивалиште на
подручју Месне
заједнице Александрово и она правна и физичка лица
која немају пребивалиште на територији Месне
заједнице Александрово али на том подручју имају
непокретну имовину.
Члан 6.
Основицу за обрачун самодоприноса чине зараде
(плате) запослених, приходи од пољопривреде и

шумарства и приходи од самосталне делатности, на које
се плаћа порез на
доходак граћана у складу са законом који уређује порез
на доходак грађана односно вредност имовине на коју
се плаћа порез на имовину, у складу са законом који
уређује порез на имовину.
Члан 7.
У погледу начина утврђивања самодоприноса,
обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно
уређено овом одлуком, примењиваће се одредбе закона
којим се уређује порески поступак и пореска
администрација.
Члан 8.
Грађани остварују надзор над наплатом и
употребом средстава преко финансијког плана и
завршног рачуна Месне заједнице Александрово.
Aко средства прикупљена самодоприносом буду
већа од износа предвиђеног чланом 3. Ове одлуке,
вратиће се обвезницима тако што ће бити уплаћена на
рачуне обвезника самодоприноса водећи рачуна о
проценту на основу којег се вршило обрачунавање
самодоприноса.
Члан 9.
Од обавезе плаћања самодоприноса ослобађају се
пензије и инвалиднине као и примања и имовина који су
Законом о порезу на доходак грађана изузети од
опорезивања.
Пензионери
могу
добровољно
уплаћивати
самодопринос по основу пензија остварених у земљи и
иностранству на основу писане изјаве.
Члан 10.
За остваривање програма коришћења средстава
самодоприноса, одговоран је Савет Месне заједнице
Александрово.
Члан 11.
Савет Месне заједнице Александрово дужан је да
сваких 6 месеци информише грађане о остварењу и
утрошку средстава самодоприноса.
Наредбодавац исплате из средстава самодоприноса
је председник Савета МЗ Александрово.
Члан 12.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани
који имају изборно право и пребивалиште на подручју
МЗ Александрово, као и грађани који немају
пребивалиште и изборно право на подручју МЗ
Александрово, ако на подручју МЗ Александрово имају
непокретну имовину а средствима из самодоприноса се
побољшавају услови за коришћење те имовине.
Члан 13.
У случају да се утврђени износ самодоприноса у
члану 3. предлога Одлуке, наплати пре истека рока
увођења
самодоприноса,
орган
надлежан
за
остваривање програма коришћења средстава ће својом
Одлуком обуставити даљу наплату самодоприноса.
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Члан 14.
Средства за намене из члана овог предлога одлуке
могу се обезбедити и личним улагањима,
донаторством, организовањем разних културноспортских и других манифестација
Члан 15.
Одлуку о увођењу месног самодоприноса у Месној
заједници Александрово објавити у ''Службеном листу
општине Нова Црња'' након спроведеног поступка
референдума.
Члан 16.
Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на
територији Месне заједнице Александрово објавиће се
у „Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општине Број: II-06-7/14-8
Дана: 18.02. 2014. године
58. На основу члана 10. -12 Закона о
референдуму и народној иницијативи („Службени
гласник РС“ број 48/94 и11/98), члана 32. тачка 7.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 129/2007), члана 41. тачка 8. у вези са чланом 91.
Статута општине Нова Црња („ Службени лист општине
Нова Црња“, број 9/08 и 16/12) Скупштина општине
Нова Црња, на седници одржаној дана 18.02. 2014.
године, доноси:
ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ
РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ АЛЕКСАНДРОВО
ЗА ПЕРИОД 01.04.2014. - 31.03. 2018. ГОДИНЕ
Члан 1.
РАСПИСУЈЕ СЕ референдум за подручје Месне
заједнице Александрово, ради изјашњавања грађана о
предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју
Месне заједнице Александрово, коју је утврдила СО
Нова Црња, за период од 01.04. 2014. до 31.03.2018.
године.
Референдум ће се одржати у периоду од
08.03.2014. до 09.03.2014. године, у времену од 7,00
часова до 20,00 часова у просторијама О.Ш. „ Бранко
Радичевић“ у Александрову.
Члан 2.
Право изјашњавања из члана 1.ове одлуке имају
грађани који имају изборно право и пребивалиште на
територији Месне заједнице Александрово, као и

грађани који немају изборно право и пребивалиште на
овој територији ако имају непокретну имовину на
територији Месне заједнице Александрово, а
средствима која ће се прикупити самодоприносом
побољшавају се услови коришћења те имовине.
Члан 3.
Скупштина општине ће решењем образовати
комисију која ће спровести поступак изјашњавања
грађана референдумом о питању из члана 1. ове одлуке.
Комисија из претходног става образоваће
гласачке одборе.
Члан 4.
Трошкови поступка изјашњавања грађана путем
референдума о увођењу самодоприноса на територији
Месне заједнице Александрово падају терет буџета
општине Нова Црња.
Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана
објављивања у „ Службеном листу општине Нова
Црња“ .
Председник СО
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБрој: II-06-7/14-9
Дана: 18.02.2014. године
59. На основу члана 13. Закона о референдуму и
народној иницијативи („ Службени гласник РС, број
48/1994 и 11/1998), члана 32. тачка 7. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/2007) и члана 41. Статута општине Нова Црња
(„Службени лист општине Нова Црња“, број 9/08 и
16/12), Скупштина општине Нова Црња, на седници
одржаној дана 18.02.2014. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА
ЗА УВОЂЕЊЕ САМОДОПРИНОСА У МЗ
АЛЕКСАНДРОВО
Члан 1.
За спровођење референдума ради непосредног
изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса на
територији Месне заједнице Александрово, у периоду
од 01.03.2014. до 02.03. 2014. године, образује се
комисија у следећем саставу:
1. Нинковић Драгана из Александрова – председник;
2. Струјо Амела из Српске Црње- заменик председника;
3. Владимир Бракус из Александроа – члан;
4. Воларов Јадранка из Александрова- заменик члана;
5. Владимир Зечевић из Александрова- члан;
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6. Владетић Милан из Александрова – замник члана,
7. Миланков Невенка из Српске Црња- секретар;
8. Свилар Драган из Александрова- заменик секретара.
Члан 2.
Комисија за спровођење референдумаобавља следеће
послове:
1. стара се о законитом спровођењу референдума;
2. стара се о обезбеђивању материјала за спровођење
референдума и сачињава списак грађана који имају
право изјшњавања на референдуму, а немају
пребивалиште на територији насељеног места
Александрово;
3. прописује обрасце за спровођење референдума;
4. прописује боју и изглед гласачког листића;
5. образује гласачке одборе за спровођење референдума;
6. даје упутства за рад глсачких одбора и усклађује
њихов рад;
7. утврђује и проглашава укупне резултате
референдума;
8. доставља извештај о резултатима референдума
Скупштини општине Нова Црња;
9. обавља друге послове утврђене законом:
Члан 3.
Ово решење биће објављено у „Службеном листу
општине Нова Црња“
Председник СО
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБрој: II-06-7/14-10
Дана: 18.02. 2014. године
НОВА ЦРЊА
60.На основу члана 28.Закона о комуналним
делатностима (“Сл.гласник РС“ број 88/2011) ,члана
60.Закона о јавним предузећима (“Сл.гласник РС“ број
119/12) и члана 41.Статута општине Нова Црња
(„Службени лист општине Нова Црња “ број 9/08 и
16/12), Скупштина општине Нова Црња на седници
одржаној дана 18.02.2014.године
донела је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ ЦЕНА ВРШЕЊА
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
ЈКП „8.АВГУСТ“ СРПСКА ЦРЊА
Члан 1.
Д а ј е се сагласност на Одлуку о промени цена
вршења комуналних услуга Јавног комуналног
предузећа „8.Август“ Српска Црња,који је донео

Надзорни одбор ЈКП „8.Август“ под бројем 107 дана
13.02.2014. године.
Члан 2.
Одлука о промени цена услуга чини саставни
део Закључка.
Члан 3.
Овај Закључак објавити у „Службеном листу
општине Нова Црња“.
Председник СО
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општине Број: II-06-7/14-12
Дана: 18.02.2014. год.
61.На основу члана 29. Закона о комуналним
делатностима ( „ Службени гласник РС“, број 88/11),
члана 32. Закона о локалној самоуправи („ Службени
гласник РС“, број 129/07) и чалана 41. Статута општине
Нова Црња ( „ Службени лист општине Нова Црња“,
број 9/08 и 16/129), Скупштина општине Нова Црња на
седници одржаној дана 18.02.2014.године донела је :
ОДЛУКУ
О ПЛАЋАЊУ СУБВЕНЦИОНИСАНЕ ЦЕНЕ
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
ЗА КАТЕГОРИЈУ ДОМАЋИНСТАВА
КОРИСНИКА НСП-а НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
Члан 1.
Овом одлуком
регулишу
се категорије
домаћинстава којима ће бити вршена субвенција услуга
ЈКП-а
„
8.
Август“
Српска
Црња, врста
субвенционисане услуге и износ субвенције коју ће
исплаћивати општина Нова Црња из средстава буџета
која су предвиђена за ту намену.
Члан 2.
Категорију домаћинстава из члана 1. ове
Одлуке чине она домаћинства која имају намање једног
корисника новчане социјалне помоћи код Центра за
социјални рад Нова Црња.
Испуњеност
услова
за
остваривање
субвенционисане цене утврђује Центар за социјални рад
општине Нова Црња.
Члан 3.
Лице које испуњава услове, односно корисник је
новчане социјалне помоћи, право на субвенционисану
цену комуналне услуге остварује тако што подноси
доказ о томе општини Нова Црња.
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Потврду о примању новчане социјалне помоћи
издаје Центар за социјални рад за сваки случај
појединачно.
Члан 4.
На основу примљених потврда општина Нова Црња
дужна је да састави списак лица који имају право на
субвенционисану цену код вршица комуналних услуга
и доставља га истом.
Категорија
корисника субвенционисане цене
утврђује се ретроактивно, почевши од 01.01.2013.
године.
Члан 5.
Субвенционисана цена комуналне услуге може се
остварити за следеће услуге ЈКП „ 8. Август“ Српска
Црња:
- утрошену воду;
- одржавање прикључка водомера и
- изношење смећа.
Вршилац комуналне услуге дужан је да лицима за
која му је општина Нова Црња доставила списак изврши
исправку рачуна за период од 01.01. 2013. године до
дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 6.
Износ дела субвенционисане цене за вршење горе
наведених комуналних услуга обрачунаваће се укупно и
износиће 313.62,00 динара по једном домаћинству.
Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана
објављивања у „ Службеном листу општине Нова
Црња“.
Председник СО
Ранко Брборић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-7/14-13
ДАНА: 18.02.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
62.На основу члана 36.Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члан
46.Статута општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08 и 16/12), Скупштина
општине Нова Црња, на седници одржаној дана
18.02.2014.године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНOВA
ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНА
ПИТАЊА

Члан 1.
Разрешавају се чланови Одбора за
администартивно мандатна питања:
1.Нинковић Милан из Александрова
председник;
2.Тошић Тања из Српске Црње, заменик
председника;
3.Ханђа Златинка из Српске Црње, члан;
4.Бодочи Јене из Тобе, члан и
5.Стајчић Кристина,члан.
Члан 2.
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу
општине Нова Црња»
Председник СO
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-7/14-14
ДАНА: 18.02.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
63.На основу члана 36.Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члан
46.Статута општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08 и 16/12), Скупштина
општине Нова Црња, на седници одржаној дана
18.02.2014.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНOВA
ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНА
ПИТАЊА
Члан 1.
Бирају се чланови Одбора за администартивно
мандатна питања:
1.Нинковић Милан из Александрова за
председника;
2.Тошић Тања из Српске Црње, за заменика
председника;
3.Ханђа Златинка из Српске Црње,за члана;
4.Бодочи Јене из Тобе, за члана и
5.Вујановић Хелена из Радојева,за члана.
Члан 2.
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу
општине Нова Црња»
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И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ

Председник СO
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-7/14-15
ДАНА:18.02.2014.године
Н ОВА ЦРЊА
64.На основу члана 36.Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07),
чланова 46. и 47. Статута општине Нова Црња
(„Службени лист општине Нова Црња“ број 9/08 и
16/12), Скупштина општине Нова Црња, на седници
одржаној дана
18.02.2014.године , доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ
Члан 1.
Разрешавају се чланови Одбора за прописе:
1.Царић Милан из Војвода Степе, председник;
2.Богдановић Ружица из Српске Црње
,зам.председника;
3.Трикић Војислав из Војвода Степе, члан;
4.Бошњак Војислава из Александрова, члан и
5.Миланков Владислава из Српске Црње, члан.
Члан 2.
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу
општине Нова Црња»
Председник СO
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-7/14-16
ДАНА:18.02.2014.године
Н ОВА ЦРЊА
65.На основу члана 36.Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07),
чланова 46. и 47. Статута општине Нова Црња
(„Службени лист општине Нова Црња“ број 9/08 и
16/12), Скупштина општине Нова Црња, на седници
одржаној дана
18.02.2014.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА

Члан 1.
Бирају се чланови Одбора за прописе:
1.Воларов Марија из Александрова, за
председника;
2.Богдановић Ружица из Српске Црње ,за
зам.председника;
3.Бачик Атила из Тобе, за члана;
4.Мандић Милан из Александрова, за члана и
5.Миланков Владислава из Српске Црње, за
члана.
Члан 2.
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу
општине Нова Црња»
Председник СO
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-7/14-17
ДАНА: 18.02.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
66.На основу члана 36.Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члан
46.Статута општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08 и 16/12), Скупштина
општине Нова Црња, на седници одржаној дана
18.02.2014.године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНOВA
ОДБОРА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Члан 1.
Разрешавају се чланови Одбора буџет и
финансије:
1. Нинковић Милан из Александрова
,председник;
2. Јањатов Паја из Војвода Степе, заменик
председника;
3. Стојадинов Горан из Радојева,члан;
4. Балаж Деже из Тобе, члан и
5. Рацков-Пантелић Светлана из Српске Црње,
члан.
Члан 2.
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу
општине Нова Црња»
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Председник СO
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-7/14-18
ДАНА: 18.02.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
67.На основу члана 36.Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члан
46.Статута општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08 и 16/12), Скупштина
општине Нова Црња, на седници одржаној дана
18.02.2014.године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНOВA
ОДБОРА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Члан 1.
Бирају се чланови Одбора буџет и финансије:
1. Нинковић Милан из Александрова
,председник;
2. Брборић Ранко из Српске Црње, заменик
председника;
3. Васиљевић Милорад из Српске Црње,члан;
4. Балаж Деже из Тобе, члан и
5. Обреновић Драган из Војвода Степе, члан.
Члан 2.
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу
општине Нова Црња»
Председник СO
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-7/14-19
ДАНА: 18.02.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
68.На основу члана 36.Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члан
46.Статута општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08 и 16/12), Скупштина
општине Нова Црња, на седници одржаној дана
18.02.2014.године доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 1.
Разрешавају се чланови Одбора за друштвене
делатности :
1.Зукић Зоран из Српске Црње, председник;
2.Пешко Велика из Војвода Степе,заменик
председника;
3.Лончарски Радован из Александрова,члан;
4.Керестури Арпад из Нове Црње,члан;
5.Стојшић Јованка из Српске Црње, члан.
Члан 2.
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу
општине Нова Црња»
Председник СO
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-7/14-20
ДАНА: 18.02.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
69.На основу члана 36.Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члан
46.Статута општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08 и 16/12), Скупштина
општине Нова Црња, на седници одржаној дана
18.02.2014.године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 1.
Бирају се чланови Одбора за друштвене
делатности :
1.Керестури Мелинда из Нове Црње,
председник;
2.Илисин Мирослав из Српске Црње,заменик
председника;
3.Кондић Светлана из Српске Црње,члан;
4.Милић Блаженка из Нове Црње,члан;
5.Кљајић Јулијана из Српске Црње, члан.
Члан 2.
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу
општине Нова Црња»
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Председник СO
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-7/14-21
ДАНА: 18.02.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
70.На основу члана 36.Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члан
46.Статута општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08 и 16/12), Скупштина
општине Нова Црња, на седници одржаној дана
18.02.2014.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНО
СТАМБЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 1.
Разрешавају се чланови Одбора за урбанизам и
комунално стамбене делатности :
1.Васиљевић Милана из Војвода
Степе,председник;
2.Ђерман Естер из Нове Црње,заменик
председника;
3.Репац Марко из Александрова,члан;
4.Глумичић Миле из Војвода Степе,члан и
5.Блажевић Бранко из Српске Црње,члан.
Члан 2.
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу
општине Нова Црња»
Председник СO
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-7/14-22
ДАНА: 18.02.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
71.На основу члана 36.Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члан
46.Статута општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08 и 16/12), Скупштина
општине Нова Црња, на седници одржаној дана
18.02.2014.године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА
ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНО
СТАМБЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 1.
Бирају се чланови Одбора за урбанизам и
комунално стамбене делатности :
1.Тошић Тања из Српске Црње,председник;
2.Бодочи Јене из Тобе,заменик председника;
3.Репац Марко из Александрова,члан;
4.Мракић Горан из Српске Црње,члан и
5.Олћан Александар из Српске Црње,члан.
Члан 2.
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу
општине Нова Црња»

Председник СO
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-7/14-23
ДАНА: 18.02.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
72.На основу члана 36.Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члан
46.Статута општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08 и 16/12), Скупштина
општине Нова Црња, на седници одржаној дана
18.02.2014.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
ОДБОРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
Члан 1.
Разрешавају се чланови Одбора за
пољопривреду :
1.Силађи Ласло из Нове Црње,председник;
2.Mанојловић Миодраг из Српске Црње
,заменик председника;
3.Медић Драган из Александрова,члан;
4.Кубуровић Милан из Војвода Степе,члан и
5.Миланков Радован из српске Црње, члан.
Члан 2.
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу
општине Нова Црња»
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Председник СO
Брборић Ранко

Члан 1.
Разрешавају се чланови Одбора за представке и
притужбе :

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-7/14-24
ДАНА: 18.02.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА

1.Миланков Владислава из Српске
Црње,председник;
2.Месарош Јожеф из Нове Црње ,заменик
председника;
3.Грбић Лилијана из Александрова,члан;
4.Ковачевић Рајко из Српске Црње,члан и
5.Чудић Милан из Александрова, члан.

73.На основу члана 36.Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члан
46.Статута општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08 и 16/12), Скупштина
општине Нова Црња, на седници одржаној дана
18.02.2014.године, доноси

Члан 2.
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу
општине Нова Црња»

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА
ОДБОРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
Члан 1.
Бирају се чланови Одбора за пољопривреду :
1.Ходи Ервин из Нове Црње,председник;
2.Миланков Радован из Српске Црње,заменик
председника;
3.Арањош Золтан из Тобе,члан;
4.Ристин Жељко из Радојева,члан и
5.Ковачевић Жарко из Српске Црње, члан.
Члан 2.
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу
општине Нова Црња»
Председник СO
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-7/14-25
ДАНА: 18.02.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
74.На основу члана 36.Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члан
46.Статута општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08 и 16/12), Скупштина
општине Нова Црња, на седници одржаној дана
18.02.2014.године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНOВA
ОДБОРА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ

Председник СO
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-7/14-26
ДАНА: 18.02.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
75.На основу члана 36.Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члан
46.Статута општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08 и 16/12), Скупштина
општине Нова Црња, на седници одржаној дана
18.02.2014.године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНOВA
ОДБОРА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ
Члан 1.
Бирају се чланови Одбора за представке и
притужбе :
1.Миланков Владислава из Српске
Црње,председник;
2.Керестури Мелинда из Нове Црње ,заменик
председника;
3.Штефик Ференц из Александрова,члан;
4.Манојловић Марко из Српске Црње,члан и
5.Вујовић Зорица из Александрова, члан.
Члан 2.
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу
општине Нова Црња»
Председник СO
Брборић Ранко
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КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-7/14-27
ДАНА: 18.02.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
76.На основу члана 36.Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члан
46.Статута општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08 и 16/12), Скупштина
општине Нова Црња, на седници одржаној дана
18.02.2014.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
I
Разрешавају се чланови Комисије за родну
равноправност:
1. Ханђа Златинка из Српске Црње ,председник;
2. Керестури Арпад из Нове Црње,заменик
председника;
3. Стан Ненад,из Радојева,члан;
4. Корпа Жужана из Нове Црње,члан;
5. Оприн Миша из Радојева , члан,
6. Црногорац Владимир из Српске Црње,члан и
7. Паскулов Далиборка из Радојева,члан.
.
II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу
општине Нова Црња»
Председник СO
Брборић Ранко

I
Именују се чланови Комисије за родну
равноправност:
1. Ханђа Златинка из Српске Црње ,председник;
2. Мишков Љубинка из Александрова,заменик
председника;
3. Стан Ненад,из Радојева,члан;
4. Корпа Жужана из Нове Црње,члан;
5. Мркшић Славица из Александрова , члан,
6. Керестури Арпад из Нове Црње,члан и
7. Јоњев Јелица из Радојева,члан.
.
II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу
општине Нова Црња»
Председник СO
Брборић Ранко
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-7/14-29
ДАНА: 18.02.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
78.На основу чл.36. Закона о локалној
самоуправи(«Сл.гласник РС»бр 129/07) и члана
46.Статута општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“, бр.9/08 и 16/12), и члана 44.
Пословника Скупштине општине Нова Црња
(„Службени лист општине Нова Црња“,број 7/12)
Скупштина општине Нова Црња, на седници одржаној
дана 18.02.2014 .године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ОЦЕНУ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-7/14-28
ДАНА: 18.02.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
77.На основу члана 36.Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члан
46.Статута општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08 и 16/12), Скупштина
општине Нова Црња, на седници одржаној дана
18.02.2014.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА

I
Разрешавају се чланови Комисије за оцену
студије о процени утицаја:
1. Прибишић Саво из Војвода Степе
,председник;
2. Нађ Ерне из Нове Црње ,члан;
3. Пецарски Жељко из Александрова ,члан;
4. Шпириданов Нада из Војвода Степе ,члан ;
5. Рис Ненад из Српске Црње ,члан
6. Константинов Драгиша из Радојева,члан и
7. Еремић Симо из Војвода Степе, члан.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу општине Нова Црња»
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Председник СO
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-7/14-30
ДАНА: 18.02.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
79.На основу чл.36. Закона о локалној
самоуправи(«Сл.гласник РС»бр 129/07) и члана
46.Статута општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“, бр.9/08 и 16/12), и члана 44.
Пословника Скупштине општине Нова Црња
(„Службени лист општине Нова Црња“,број 7/12)
Скупштина општине Нова Црња, на седници одржаној
дана 18.02.2014 .године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ОЦЕНУ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

I
Именују се чланови Комисије за оцену студије о
процени утицаја:
1. Прибишић Саво из Војвода Степе
,председник;
2. Нађ Ерне из Нове Црње ,члан;
3. Пецарски Жељко из Александрова ,члан;
4. Шпириданов Нада из Војвода Степе ,члан ;
5. Рис Ненад из Српске Црње ,члан
7. Алексић Драган из Српске Црње,члан и
7. Николетић Драган из Српске Црње, члан.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу општине Нова Црња»
Председник СO
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-7/14-31
ДАНА:18.02.2014.год
Н ОВА ЦРЊА
80.На основу чл.36. Закона о локалној
самоуправи(«Сл.гласник РС»бр 129/07) и члана
46.Статута општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“, бр.9/08), и члана 44. Пословника
Скупштине општине Нова Црња („Службени лист

општине Нова Црња“,број 7/12) Скупштина општине
Нова Црња, на седници одржаној дана 8.02.2014
.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА РАСПОДЕЛУ
СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏТА ОПШТИНЕ ЗА СПОРТСКЕ
АКТИВНОСТИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
I
Разрешавају се чланови Радне групе за
расподелу средстава из буџета општине за спортске
активности на територији општине Нова Црња:
1.Обреновић Милутин из Војвода
Степе,председник;
2.Васић Боривој из Српске Црње ,заменик
председника;
3.Стеванов Бранислав из Српске Црње,члан;
4.Каса Чаба,из Нове Црња,члан;
5.Танок Тамаш из Нове Црња,члан;
6.Тица Мирко из Српске Црње,члан и
7.Будисављевић Милан из Александрова, члан.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу општине Нова Црња»
Председник СO
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-7/14-32
ДАНА:18.02.2014.год
Н ОВА ЦРЊА
81.На основу чл.36. Закона о локалној
самоуправи(«Сл.гласник РС»бр 129/07) и члана
46.Статута општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“, бр.9/08), и члана 44. Пословника
Скупштине општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“,број 7/12) Скупштина општине
Нова Црња, на седници одржаној дана 18.02.2014
.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА РАСПОДЕЛУ
СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏТА ОПШТИНЕ ЗА СПОРТСКЕ
АКТИВНОСТИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
I
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Именују се чланови Радне групе за расподелу
средстава из буџета општине за спортске активности на
територији општине Нова Црња:
1.Рајић Миле из Српске Црње, председник;
2.Бјеловук Миленко из Српске Црње ,заменик
председника;
3.Будисављевић Милан из Александрова,члан;
4.Фазекаш Роберт,из Нове Црња,члан;
5.Танок Тамаш из Нове Црња,члан;
6.Васиљеић Ђорђе из Српске Црње,члан;
7.Клаћ Ристо из Војвода Степе, члан;
8.Обреновић Милутин из Војвода Степе,члан и
9.Ђулвезан Драган из Радојева ,члан.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу општине Нова Црња»
Председник СO
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-7/14-33
ДАНА: 18.02.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
82.На основу члана 36.Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члан
46.Статута општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08 и 16/12), Скупштина
општине Нова Црња, на седници одржаној дана
18.02.2014.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА РАДНЕ ГРУПЕ
ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏТА ОПШТИНЕ
ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
I
Разрешавају се чланови Радне групе за
расподелу средстава из буџета општине за културне
активности на територији општине Нова Црња:
1.Узбрдов Драгољуб из Војвода
Степе,председник;
2.Сирар Зорица из Српске Црње ,заменик
председника;
3.Јовин Горан из Радојева,члан;
4.Зокић Слађана из Александрова,члан;
5.Баста Тамара из Српске Црње,члан;
6.Кормањош Ержебет из Нове Црње,члан и
7.Сереги Жељко из Српске Црње,члан.

II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу
општине Нова Црња»
Председник СO
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-7/14-34
ДАНА:18.02.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
83.На основу чл.32. Закона о локалној
самоуправи(«Сл.гласник РС»бр 129/07) и члана
41.Статута општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“, бр.9/08 и 16/12), Скупштина
општине Нова Црња, на седници одржаној дана
18.02.2014 .године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА РАДНЕ ГРУПЕ
ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏТА ОПШТИНЕ
ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

I
Именују се чланови Радне групе за расподелу
средстава из буџета општине за културне активности на
територији општине Нова Црња:
1.Узбрдов Драгољуб из Војвода
Степе,председник;
2.Зуберец Мирослав из Нове Црње ,заменик
председника;
3.Бачик Атила из Тобе,члан;
4.Јуришин Веселинка из Александрова,члан;
5.Баста Тамара из Српске Црње,члан;
6.Кормањош Ержебет из Нове Црње,члан;
7.Бошкић Родољуб из Српске Црње,члан;
8.Пешко Велика из Војвода Степе,члан и
9.Рајин Радослав из Радојева,члан.
II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу
општине Нова Црња»
Председник СO
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општине-
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БРОЈ:II-06-7/14-35
ДАНА: 18.02.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
84.На основу чл.36. Закона о локалној
самоуправи(«Сл.гласник РС»бр 129/07) и члана
46.Статута општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“, бр.9/08), и члана 44. Пословника
Скупштине општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“,број 7/12) Скупштина општине
Нова Црња, на седници одржаној дана 18.02.2014
.године, доноси

Именују се чланови Комисије за заштиту
животне средине:
1. Николетић Драган из Српске Црње –
председник
2. Круљ Маја из Војвода Степе- заменик
председника
3. Радин Владан из Српске Црње –члан
4. Бракус Владимир из Александрова –члан и
5. Ђурђев Бранислав из Српске Црње –члан.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу општине Нова Црња»

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
I
Разрешавају се чланови Комисије за заштиту
животне средине:
1. Топић Драган из Српске Црње – председник
2. Корпа Левенте из Нове Црње- заменик
председника
3. Поповић Драган из Војвода Степе –члан
4. Ђурин Дејан из Српске Црње –члан
5. Тесла Милан из Војвода Степа –члан.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу општине Нова Црња»

Председник СO
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-7/14-37
ДАНА:18.02.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
86.На основу чл.32 т.9 Закона о локалној
самоуправи(«Сл.гласник РС»бр 129/07),
члана 41. Статута општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08,16/12),Скупштина
општине Нова Црња, седници одржаној дана
18.02.2014.године, доноси

Председник СO
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-7/14-36
ДАНА: 18.02.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
85.На основу чл.36. Закона о локалној
самоуправи(«Сл.гласник РС»бр 129/07) и члана
46.Статута општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“, бр.9/08), и члана 44. Пословника
Скупштине општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“,број 7/12) Скупштина општине
Нова Црња, на седници одржаној дана 18.02.2014
.године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ
ПУТЕВЕ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
I
Разрешавају се чланови Управног одбора Фонда
за локалне путеве општине Нова Црња :
1. Стајчић Бранко,из Војвода Степе,председник;
2. Радаковић Милорад из Српске Црње,заменик
председника
3. Бицок Тибор из Нове Црње,члан;
4. Милић Мијо из Нове Црње,члан и
5. Николић Милорад из Војвода Степе,члан.
II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу
општине Нова Црња»

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Председник СО
Брборић Ранко

I
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-7/14-38
ДАНА:18.02.2014.год..
Н ОВА ЦРЊА
87.На основу чл.32 т.9 Закона о локалној
самоуправи(«Сл.гласник РС»бр 129/07),
члана 41. Статута општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08,16/12),Скупштина
општине Нова Црња, седници одржаној дана
18.02.2014.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ
ПУТЕВЕ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
I
Именују се чланови Управног одбора Фонда за
локалне путеве општине Нова Црња:
1. Бодочи Јене из Тобе, председник;
2. Кубуровић Милан,из Војвода Степе,
зам.председника;
3. Јуришин Смиљка из Александрова,члан;
4. Стајчић Бранко,из Војвода Степе,члан и
5. Мићић Шћепан из Војвода Степе,члан.

I
Разрешавају се чланови Управног одбора
Фонда за против-пожарну заштиту општине Нова Црња
:
1.Цеко Арпад,председник;
2.Максимовић Милован ,заменик председника
3.Јанковић Милан,члан;
II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу
општине Нова Црња»
Председник СО
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-7/14-40
ДАНА:18.02.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
89.На основу чл.32 т.9 Закона о локалној
самоуправи(«Сл.гласник РС»бр 129/07),
члана 41. Статута општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08,16/12),Скупштина
општине Нова Црња, седници одржаној дана
18.02.2014.године, доноси

II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу
општине Нова Црња»
Председник СО
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-7/14-39
ДАНА:18.02.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
88.На основу чл.32 т.9 Закона о локалној
самоуправи(«Сл.гласник РС»бр 129/07),
члана 41. Статута општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08,16/12),Скупштина
општине Нова Црња, седници одржаној дана
18.02.2014.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
I
Именују се чланови Управног одбора Фонда за
против-пожарну заштиту општине Нова Црња :
1.Фазекаш Роберт,председник;
2.Мартинов Рада ,заменик председника
3.Вујасиновић Дејан,члан;
II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу
општине Нова Црња»
Председник СО
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-7/14-41
ДАНА:18.02.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
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90.На основу члана 32. т.9 Закона о локалној
самоуправи(«Сл.гласник РС» бр 129/07),члана 41.
т.10.Статута општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08,16/12),Скупштина
општине Нова Црња, седници одржаној дана
18.02.2014.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА ПОМОЋ ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
I
Разрешавају се чланови Управног одбора
Фонда за помоћ локалној самоуправи:
1.Грујић Надежда из Александрова,председник;
2.Путник Емилија из Радојева,заменик
председника ;
3.Милошев Иванка из Радојева, члан;
4.Дошлов Жељко из Српске Црње,члан и
5.Видаковић Миливој из Српске Црње ,члан.
II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу
општине Нова Црња»
Председник СО
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-7/14-42
ДАНА:18.02.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
91.На основу члана 32. т.9 Закона о локалној
самоуправи(«Сл.гласник РС» бр 129/07),члана 41.
т.10.Статута општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08,16/12),Скупштина
општине Нова Црња, седници одржаној дана
18.02.2014.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА ПОМОЋ ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
I
Именују се чланови Управног одбора Фонда за
помоћ локалној самоуправи:
1.Ђулвезан Драган из Александрова,председник;
2.Чисар Лорабел из Нове Црње,зам.председника;
3.Путник Емилија из Радојева,члан ;
4.Ковачевић Небојша из Српске Црње,члан и
5.Милошев Иванка из Радојева, члан.

II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу
општине Нова Црња»
Председник СО
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-7/14-43
ДАНА:18.02.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
92.На основу члана 32. т.9 Закона о локалној
самоуправи(«Сл.гласник РС» бр 129/07),члана 41.
т.10.Статута општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08,16/12),Скупштина
општине Нова Црња, седници одржаној дана
18.02.2014.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
I
Разрешавају се чланови Управног одбора
Фонда солидарности:
1.Овчаричак Жаклина из Војвода
Степе,председник;
2.Оприн Дарко из Радојева,заменик председника
3.Томашевић Предраг из Српске Црње,члан;
4.Нађ Анги из Нове Црње,члан и
5.Стеванов Бранислав из Радојева,члан.
II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу
општине Нова Црња»
Председник СО
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-7/14-44
ДАНА:18.02.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
93.На основу члана 32. т.9 Закона о локалној
самоуправи(«Сл.гласник РС» бр 129/07),члана 41.
т.10.Статута општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08,16/12),Скупштина
општине Нова Црња, седници одржаној дана
18.02.2014.године, доноси
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
I
Именују се чланови Управног одбора Фонда
солидарности:
1.Николић Милорад из Војвода
Степе,председник;
2.Бачик Атила из Тобе,заменик председника
3.Томашевић Предраг из Српске Црње,члан;
4.Тошић Тања из Српске Црње,члан и
5.Репац Марко из Александрова,члан.
II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу
општине Нова Црња»
Председник СО
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-7/45
ДАНА:18.02.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
94.На основу члана 36.Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07),
чланова 46. и 47. Статута општине Нова Црња
(„Службени лист општине Нова Црња“ број 9/08 и
16/12) и члана 3. Одлуке о оснивању Савета за младе
општине Нова Црња(„Службени лист општине Нова
Црња“ број 13/08 ) , Скупштина општине Нова Црња, на
седници одржаној дана 18.02.2014.год., доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
Члан 1.
Разрешавају се чланови Савета за младе :
1.Ђурин Дејан - за председника
2.Манојловић Марко - за заменика председника
3.Ружа Роберт
-за члана
4.Каурин Дејан -за члана
5.Милошев Богдана -за члана
6.Козић Милан
-за члана
7.Репац Марко
-за члана
Члан 2.
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу
општине Нова Црња»
Председник СO
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-7/46
ДАНА: 18.02.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
95.На основу члана 36.Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07),
чланова 46. и 47. Статута општине Нова Црња
(„Службени лист општине Нова Црња“ број 9/08 и
16/12) и члана 3. Одлуке о оснивању Савета за младе
општине Нова Црња(„Службени лист општине Нова
Црња“ број 13/08 ) , Скупштина општине Нова Црња, на
седници одржаној дана 18.02.2014.год., доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
Члан 1.
Бирају се чланови Савета за младе :
1.Воларов Марија
- за председника
2. Ружа Роберт
- за заменика председника
3.Чисар Лорабел
-за члана
4.Милошев Богдана -за члана
5.Репац Марко
-за члана
6.Ковачевић Небојша -за члана
7.Козић Милан
-за члана
Члан 2.
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу
општине Нова Црња»

Председник СO
Брборић Ранко
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општине Број: II-06-7/14-47
Дана: 18.02.2014. године

96. На основу члан 32. став 1. тачка 7. Закона о
локалној самоуправи („ Службени гласник РС“, број
129/07), чала 41. Статута општине Нова Црња („
Службени лист општине Нова Црња“, број 9/08 и 16/12 )
Скупштина општине Нова Црња на седници одржаној
дана 18.02.2014. године донела је :
Закључак
Члан 1.
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Овим Закључком СО Нова Црња утврдила је
потребу за постојањем Општинског јавног
правобраниоца ,који би обављао заштиту имовинских
права и интереса општине Нова Црња.
Члан 2.
СО Нова Црња указавши на потребу постојања
Општинског правобраниоца обавестиће надлежне
органе у општини да створе могућности за рад
Општинског правобраниоца.
Члан 3.
Овај Закључак биће објављен у «Службеном
листу општине Нова Црња»

Председник СO
Брборић Ранко

97.На основу члана 46.Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“бр.129/07), члана 8.
став 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(''Службени гласник Републике Србије'', број 41/09,
53/2010 и 101/2011) и члана 61. Статута општине Нова
Црња (''Службени лист Општине Нова Црња'', број 9/08,
16/12), Општинско веће Општине Нова Црња на
седници одржаној дана 20.02.2014. године доноси
ПРАВИЛНИК
О РАДУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

Савет се именује на период од 4 (четири)
године.
Члан 5.
Чланство у Савету престаје разрешењем,
оставком и истеком мандата.
Члан савета може поднети оставку или бити
разрешен и пре истека мандата.
Члан 6.
Председника Савета разрешава Општинско веће
на предлог најмање 1/3 чланова Општинског већа, а
чланове Савета разрешава Општинско веће на
образложени предлог председника Савета. Истовремено
са предлогом за разрешење овлашћени предлагач
подноси предлог за избор новог члана и председника
Савета. Општинско веће истовремено доноси одлуку о
разрешењу и избору чланова Савета.
Члану Савета који је разрешен престаје дужност
даном разрешења.
Члан 7.
У случају подношења оставке од стране
председника или члана Савета, истом престаје функција
даном одржавања седнице Општинског већа на којој је
констатовано да је оставка поднета, односно даном
одржавања прве наредне седнице ако је оставку поднео
између две седнице.
О поднетој оставци не отвара се претрес, нити се
одлучује.
На истој седници на предлог овлашћеног
предлагача именује се нови члан, односно председник
Савета.

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
ДЕЛОКРУГ И НАЧИН РАДА САВЕТА
Члан 1.
Овим Правилником уређује се организација,
начин рада и одлучивање Савета за безбедност
саобраћаја Општине Нова Црња (у даљем тексту:
Савет), као и организација и начин рада његових радних
тела и друга питања од значаја за рад Савета.
Члан 2.
Рад Савета је доступан јавности.
Изузетно, Савет може о појединим питањима из
своје надлежности расправљати без присуства јавности.
ОРГАНИЗАЦИЈА САВЕТА
Члан 3.
У раду Савета учествују чланови Савета
утврђени решењем Општинског већа, као и
представници других заинтересованих субјеката, по
позиву председника Савета.
Представници других заинтересованих субјеката
који учествују у раду Савета, по позиву председника
Савета, немају право гласа приликом одлучивања.
Члан 4.

Члан 8.
Задаци Савета су да:
1) анализира, прати и предлаже мере за унапређење
опште безбедности саобраћаја на путевима на
територији општине Нова Црња,
2) обавља превентивно-промотивне активности и води
кампању о безбедности саобраћаја на путевима на
територији општине Нова Црња,
3) припрема предлог стратегије безбедности саобраћаја
на путевима који доноси Скупштина општине Нова
Црња,
4) припрема програм рада савета,
5) формира базу података о стању безбедности
саобраћаја на путевима,
6) припрема програм коришћења средстава за
финансирање унапређења безбедности саобраћаја на
путевима на територији општине Нова Црња,
7) обавља и друге послове везане за унапређење
безбедности саобраћаја у складу са законом.
Члан 9.
Савет ради у седницама које сазива председник
Савета по својој иницијативи и на захтев једне трећине
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чланова Савета а са претходно утврђеним дневним
редом.
У одсутности председника Савета, седницу
Савета сазива заменик председника Савета.
Седницом председава председник Савета, кога у
случају одсутности замењује заменик председника
Савета.
Члан 10.
Савет ради и пуноважно одлучује ако седници
присуствује већина од укупног броја чланова Савета.
Савет одлучује већином гласова присутних
чланова Савета.
Гласање се врши јавно.
Резултат гласања утврђује председник.
На седници се води записник о току рада и
донетим закључцима.
Члан 11.
Седнице Савета одржавају се по потреби.
Председник по правилу сазива седнице писаним путем.
Уз позив за седницу доставља се и предлог
диевног реда, који утврђује председник, а може
најкасније три дана пре одржавања седнице, а у случају
хитности председник може сазвати седницу у краћем
року.
За седницу сазвану по хитном поступку по
правилу се не доставља материјал за дневни ред који је
предложен, као ни записник са претходне седнице.
Савет може разматрати поједина питања и
одлучивати по хитном поступку само ако за то постоје
оправдани разлози, односно ако би одлагање седнице
Савета могло изазавати штетне последице.
О предлогу за разматрање и одлучивање по
хитном поступку Савет се претходно изјашњава.
Седнице Савета које се сазивају и одржавају у
смислу става 1. овог члана сматрају се редовним
седницама и као такве се обележавају од редног броја 1,
па надаље рачунајући од дана избора Савета до истека
мандата.
Члан 12.
Дневни ред утврђује Савет на предлог
председника и других чланова Савета.
Председник отвара седницу, пошто претходно
установи да седници присуствује већина од
укупног броја чланова Савета.
Седницу Савета води председник Савета, а у
случају његове одсутности или спречености, седницу
води заменик председника Савета.
Члан 13.
Пре почетка рада Савета утврђује се дневни ред.
Као прва тачка дневног реда утврђује се
усвајање записника са претходне седнице Савета.
Члан 14.
Рад на седници одвија се по редоследу
утврђеном у дневном реду.
По свакој тачки дневног реда отвара се претрес.

Члан 15.
На сазивање седнице, начин рада и одлучивања,
подношење извештаја и вођење записника са седнице
Савета као и радних група Савета у вези поступања која
нису дефинисана овим Правилником примењују се
одредбе Пословника Општинског већа Општине Нова
Црња.
Члан 16.
За извршавање појединих послова Савет може
образовати стручне радне групе. За извршење
појединих послова, Општинско веће може на предлог
Савета у складу са законом ангажовати правно или
физичко лице које је материјално и стручно
оспособљено да обавља те послове.
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА И РАСПОДЕЛА
СРЕДСТАВА
Члан 17.
Извори средстава за послове у функцији
унапређења безбедности саобраћаја на путевима су:
1) средства у висини од 30% наплаћених новчаних
казни за прекршаје предвиђене прописима о
безбедности саобраћаја на путевима учињених на
територији Општине Нова Црња,
2) буџет Општине Нова Црња,
3) остали приходи.
Члан 18.
Средства у висини од 50% од средстава из тачке
1. претходног члана, користе се за поправљање
саобраћајне инфраструктуре, а преосталих 50% за
финансирање осталих мера унапређења безбедности
саобраћаја на путевима и за рад Савета.
Средства из става 1. овог члана, користе се
према програму који доноси Општинско веће на
предлог Савета.
АКТИ САВЕТА
Члан 19.
Савет доноси: предлоге и закључке.
Акта које доноси Савет потписује председник.
РАДНА ТЕЛА САВЕТА
Члан 20.
За вршење одређених послова, предвиђених
овим Правилником, Савет образује сталне и повремене
радне групе као облик непосредног рада члана Савета
које су задужене за поједине области рада у
безбедности саобраћаја на путевима.
Члан 21.
Сталне радне групе Савета су:
1) Радна група за унапређење саобраћајне
инфраструктуре,
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2) Радна група за унапређење саобраћајног васпитања и
образовања и превентивно- промотивне активности из
области безбедности саобраћаја и
3) Радна група за научно-истраживачки рад у области
безбедности саобраћаја и техничко опремање јединица
саобраћајне полиције које контролишу и регулишу
саобраћај на путевима и других органа надлежних за
послове безбедности саобраћаја.
Члан 22.
Радна група образује се ради проучавања
одређених питања и извршавања појединих послова и
задатака из надлежности Савета.
Актом о образовању радне групе одређује се
састав, задаци и начин њеног рада.
Члан 23.
Чланови радних група именују се из реда
чланова Савета, стручних и јавних радника.
Председник радне групе Савета именује се по
правилу из реда чланова Савета.
Члан 24.
Радне групе Савета раде у седницама.
Председник радне групе стара се о
организовању и припремању седнице, сазива седнице,
предлаже дневни ред и стара се о извршавању
закључака радне групе.
Председник и чланови радне групе подносе
писмени извештај у коме износе свој став о питањима за
које је радна група оформљена.
О организовању, саставу и задацима и обавезама
радних група Општински савет доноси посебан
закључак.
СТРУЧНА СЛУЖБА САВЕТА
Члан 25.
Административно техничке и правне послове за
потребе Савета врши секретар Савета, а стручне
послове Општинска управа Општине Нова Црња.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Овај Правилник ступа на снагу даном
објављивања у ''Службеном листу Општине Нова
Црња“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: I-06-09/14-3
Дана: 20.02.2014. године
НОВА ЦРЊА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Пера Миланков

98.На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана
8 став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11) и
члана 61. Статута Општине Нова Црња („Службени
лист општине Нова Црња“, број 9/08, 16/12) Општинско
веће општине Нова Црња на седници одржаној дана
13.02.2014. године доноси:
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ НОВА
ЦРЊА
Члан 1.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за безбедност саобраћаја
општине Нова Црња ради усклађивања послова
бебедности саобраћаја на путевима који су из делокруга
јединице локалне самоуправе:
Члан 2.
У Савет се именују:
1. Пера Миланков, Председик општине Нова
Црња, председник Савета
2. Драган Томин, руководилац одељења за
привреду у Општинској упрви Нова Црња,
заменик председника Савета
3. Иван Радин, командир полицијске станице у
Новој Црњи, члан
4. Љубисав Милошев, судија за прекршаје, члан
5. др. Димитрије Бекан, в.д. директор Дома
здравља Српска Црња, члан
6. Љубомир Жежељ, директор средње школе
„Ђура Јакшић“ у Српској Црњи, члан
7. Драган Стојановић, судија Основног суда у
Кикинди, одељење у Новој Црњи, члан
8. Шћепан Мићић, дипл. Инжињер саобраћаја,
члан
9. Миле Тодоров, директор ЈКП „8.август“, члан
Члан 3.
За секретара Савета именује се Милан Царић,
правник, запослен у Општинској управи општине
Нова Црња.
Члан 4.
Мандат чланова Савета, као и секретара Савета
траје четири године.
Члан 5.
Административно техничке и правне послове за
потребе Савета обављаће секретар Савета, а стручне
послове Општинска управа општине Нова Црња.
Члан 6.
За рад у Савету, председник Савета, заменик
Председника Савета, секретар Савета и чланови Савета
примају накнаду која се одређује Програмом
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коришћења средстава за финансирање и унапређење
безбедности саобраћаја на путевима на територији
општине Нова Црња.
Члан 7.
Доношењем овог рењења престаје да важи
решење о образовању Савета за безбедност саобраћаја
општине Нова Црња број I-06-18/13-8 од 12.06.2013.
године.
Члан 8.
Ово решење објавиту у „Службеном листу
општине Нова Црња“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Општинско већеБрој: I-06-8/14-8
Дана: 13.02.2014. године
НОВА ЦРЊА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПЕРА МИЛАНКОВ

99.На основу члана 137. и члана 138. став 2.
Закона о спорту („Сл. гласник РС“ бр. 24/2011 и
99/2011 - др. Закон) и члана 61. Статута општине Нова
Црња (“Сл.лист општине Нова Црња” број 9/2008 и
16/2012 ) Општинско веће општине Нова Црња на
седници одржаној 13.02.2014. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ
СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА У
ОБЛАСТИ СПОРТА
Члан 1.
Овим Правилником уређују се ближи услови,
критеријуми, начин и поступак доделе средстава из
буџета за задовољавање потреба и интереса грађана у
области спорта , односно за одобрење програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта на територији општине Нова Црња као и начин и
поступак враћања средстава уколико се утврди да
подносилац програма средства не користи за
реализовање одобрених програма.
Члан 2.
Потребе и интереси грађана у области спорта за чије
остваривање се обезбеђују средства из буџета општине
Нова Црња јесу:
1) подстицање и стварање услова за унапређење
спорта за све, односно за бављење грађана спортом,
посебно деце, омладине, жена и особа са
инвалидитетом;
2) изградња, одржавање и опремање спортских
објеката на територији општине Нова Црња, а посебно

јавних спортских терена у стамбеним насељима или у
њиховој близини и школских спортских објеката;
3) организација спортских приредби од посебног
значаја за општину Нова Црња;
4) спортски развој талентованих спортиста и
унапређење квалитета стручног рада са њима;
5) учешће спортских организација са територије
општине Нова Црња у клупским такмичењима;
6) предшколски и школски спорт;
7) делатност организација у области спорта чији
је оснивач или члан општина Нова Црња;
8) активности спортских организација,
спортских друштава, удружења, гранских и
територијалних спортских савеза на територији
општине Нова Црња од посебног значаја за општину
Нова Црња, у зависности од тога да ли је спортска грана
од значаја за општину Нова Црња која је категорија
спортске гране, колико спортиста окупља, у којој мери
се унапређује стручни рад, у ком рангу такмичења
спортска организација учествује и у којој мери се
повећава обухват бављења грађана спортом;
9) унапређење заштите здравља спортиста и
обезбеђивање адекватног спортско-здравственог
образовања спортиста, посебно младих, укључујући и
антидопинг образовање;
10) стипендирање за спортско усавршавање
категорисаних спортиста, посебно перспективних
спортиста;
11) спречавање негативних појава у спорту;
12) едукација, информисање и саветовање
грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта
о питањима битним за одговарајуће бављење спортским
активностима и делатностима;
13) периодична тестирања, сакупљање, анализа
и дистрибуција релевантних информација за адекватно
задовољавање потреба грађана у области спорта на
територији општине Нова Црња, истраживачкоразвојни пројекти и издавање спортских публикација;
14) унапређивање стручног рада учесника у
систему спорта са територије општине Нова Црња и
подстицање запошљавања висококвалификованих
спортских стручњака и врхунских спортиста;
15) рационално и наменско коришћење
спортских сала и спортских објеката у јавној својини,
кроз одобравање њиховог коришћења за спортске
активности и доделу термина за тренирање учесницима
у систему спорта;
16) награде и признања за постигнуте спортске
резултате и допринос развоју спорта.
Члан 3.
Општина Нова Црња (у даљем тексту: Општина) у
финансирању потреба и интереса грађана у области
спорта, односно програма за задовољавање потреба и
интереса грађана у области спорта на територији
општине Нова Црња може учестововати у границама
средстава одобрених за ту намену у буџету Општине, а
на основу критеријума из овог Правилника.
Надлежно одељење општинске управе доставља Радној
групи за расподелу средстава из буџета за спортске
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активности информацију о висини средстава из става 1.
овог члана.
Члан 4.
Право на расподелу средстава за задовољавање потреба
и интереса грађана из члана 2. Правилника имају
спортске организације.
Расподела средстава се односи на тачку 5) из члана 2.
овог Правилника.
Члан 5.
Категоризација спортских организација на територији
оппштине Нова Црња утврђује се на основу Правилника
о националној категоризацији спортова (“Сл.гласник
РС” бр. 25/2013).
Члан 6.
На основу критеријума за категоризацију,
спортови се разврставају у категорије:
Прва категорија: фудбал, рукомет, одбојка, кошарка,
тенис
Друга категорија: стони тенис, шах, карате, џудо
Трећа категорија: спортски риболов
Члан 7.
Расподела средстава у оквиру спортова се врши
на основу следећих критеријума:
- ранг такмичења;
-

постигнути резултати;

-

број такмичара у редовном систему
такмичења;

-

трошкови такмичења;

-

традиција;

-

специфичност спорта.

Члан 8.
Основни услови за доделу средстава су:
- да је седиште подносиоца програма на
територији општине Нова Црња,
-

да је подносилац програма основан у складу
са прописима којим је уређено његово
оснивање;

-

да се програм реализује на територији
општине Нова Црња.

Члан 9.
Расподела средстава из члана 4. став 1. и 2. овог
равилника врши се на основу јавног конкурса.
Јавни конкурс расписује Председник општине.
Јавни конкурс се објављује у “Службеном листу
Општине Нова Црња” на огласној табли општине и
званичној интернет презентацији.
Акт о расписивању јавног конкурса садржи:
- предмет јавног конкурса
-

потребну документацију која се подноси уз
пријаву

-

критеријуме за одабир програма

-

датум почетка и завршетка јавног конкурса

-

адресу на коју се доставља пријава

Пријаву подносилац програма подноси на
обрасцу који је саставни део конкурсне документације.
Члан 10.
Изузетно, Општинско веће , на предлог Радне
групе, у случају непланираног повећања висине
средстава из члана 3. став 1. овог правилника, може у
току године, без расписивања јавног конкурса, доделити
додатна средства за суфинансирање програма којима се
остварује општи интерес у области спорта на
територији општине Нова Црња свим спортским
организацијама чији је програм одобрен и додељена
средства по јавном конкурсу.
Средства из става 1. додељују се свим
спортским организацијама у истоветном процентуалном
износу, а највише до висине тражених средстава за
реализацију програма којима се остварује општи
интерес у области спорта на територији општине Нова
Црња у текућој години.
Члан 11.
Пријава на конкурс подноси се Радној групи за
расподелу средстава из буџета за спортске активности,
коју образује Скупштина општине.
Члан 12.
Решење о додели средстава доноси Председник
општине на предлог Радне групе.
Решење о деодели средстава објављује се у “Службеном
листу Општине Нова Црња” на огласној табли општине
и званичној интернет презентацији.
Додељена средства се преносе подносиоцу програма
чији је програм одобрен, а на основу закљученог
уговора о реализовању одобрених програма између
подносиоца програма и Општине.
Уговором се уређују права, обавезе и одговорност
уговорних страна, начин реализовања програма, као и
начин извештавања о наменском трошењу средстава.
За реализацију закључених уговора задужује се
надлежно одељење општинске управе.
Члан 13.
У циљу континуитета реализације програмских
активности, овлашћује се Председник општине Нова
Црња да, до доношења одлуке о расподели средстава по
расписаном Јавном конкурсу за доделу средстава за
реализацију програма којима се остварује општи
интерес у области спорта на територији општине Нова
Црња, са спортским организацијама чије су активности
у реализацији годишњег програма рада угрожене,
закључи уговор о дотацијама из буџета општине, у
висини до 25% одобрених средстава у претходној
години.
Средства предвиђена уговором су саставни део
укупно одобрених средстава за реализацију Програма.
Члан 14.
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Подносиоци програма су дужни да средства користе
искључиво за намене за које су додељена.
Ненаменско трошење средстава, има за последицу
повраћај средстава и неодобравање средстава у
наредној години.
Члан 15.
Извештај о реализовању програма за који су
додељена средства, подносилац програма је дужан да
на прописаном обрасцу достави Радној групи по
реализацији програма односно најкасније до 15. јануара
наредне године.
Извештај о реализовању програма Радна група
доставља Општинском већу у вези испуњености услова
из члана 14. став 1. овог правилника. Радна група
извештај доставља до 31. марта текуће године за
претходну годину на разматрање.
Образац Извештаја из става 1. овог члана је саставни
део конкурсне документације.
Недостављање Извештаја из става 1. овог члана има за
последицу неодобравање средстава у наредној години.
Члан 16.
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у
„Сл. листу општине Нова Црња“.
Република Србије
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Нова Црња
Општинско веће
Број: I-06-8/14-9
Датум: 13.02.2014. године
Нова Црња
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Пера Миланков

100.На основу члана 38. став 5. Закона о
удружењима (“Службени гласник Републике Србије”
број 51/2009 и 99/2011) члана 61. Статута општине Нова
Црња (“Службени лист општине Нова Црња” број
9/2008 и 16/2012), Општинско веће општине Нова
Црња, на седници одржаној 13.02.2014. године, донело
је
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
Члан 1.
Овим Правилником одређују се услови, начин,
области, критеријуми и поступак финансирања
пројеката удружења грађана из буџета општине Нова
Црња.
Члан 2.
Право на коришћење средстава из члана 1. овог
Правилника имају удружења грађана која су
регистрована на територији општине Нова Црња,

односно имају седиште или огранак и делују на том
подручју као општинске, међуопштинске или
републичке организације (у даљем тексту:
удружења).
Члан 3.
Одлуком о буџету општине Нова Црња за сваку
буџетску годину опредељују се средства за
финансирање пројеката удружења.
Члан 4.
Средства намењена удружењима из члана 1. и 2. овог
Правилника могу се користити за реализацију пројеката
из следећих области:
1. активности које се односе на јачање сарадње
између владиног, невладиног и бизнис сектора;
- подстицања и развоја привредних делатности
(туризам, пољопривреда, занатство, стари и ретки
занати, задругарство и др):
-развој локалне заједнице;
-екологије, заштите животне средине и здравља
грађана;
-афирмисања људских и мањинских права;
-програма за образовање;
-програма за омладину;
-програма за стара лица;
-афирмисања демократизације локалне средине;
-развоја цивилног друштва;
-социјално-хуманитарне активности (подршка
социјално угроженим грађанима, подршка старим и
особама са инвалидитетом, подршка особама ометеним
у развоју и др.);
-културне баштине, неговања историјских
тековина;
-волонтерства;
-заштите бораца ратних војних и цивилних
инвалида ;
-заштите и помоћи лицима лечених од болести
зависности;
-активности пензионерских организација;
-неформалног образовања;
-афирмисања женских права;
-за развој јавног информисања и
-других садржаја који доприносе убрзаном развоју
општине Нова Црња и афирмацији грађанског
активизма.
Члан 5.
Удружење може учествовати на конкурсима за
доделу средстава са више пројеката, а средства из
буџета општине Нова Црња додељују се за
финансирање само једног пројекта.
Члан 6.
Пројекат мора бити завршен до истека буџетске
године.
Члан 7.
Финансирање пројеката из члана 3. овог Правилника
врши се на основу јавног конкурса.
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Председник општине Нова Црња расписује
јавни конкурс за финансирање пројекта удружења за
сваку буџетску годину, а у складу са приоритетима
општине и овим Правилником.
Члан 8.
Јавни конкурс се објављује на огласној табли
општине , у "Службеном листу општине Нова Црња"
и на званичној интернет презентацији .
Члан 9.
Конкурс из члана 8. овог Правилника спроводи
Радна група за расподелу средстава из буџета
удружеењима грађана ,коју именује скупштина
општине (у даљем тексту: Радна група).
Стручне и административне послове за потребе
Комисије обавља Одељење за општу управу,
заједничке послове и јавне службе и Одељење за
финансије и буџет.
Члан 10.
Јавни конкурс садржи:
-

намену и износ средства за које се конкурс
спроводи;
датум објављивања конкурса;
услове које удружење мора да испуни као
учесник у јавном конкурсу;
критеријуме за доделу средстава;
процедуру и рок за пријављивање на
конкурс;
обавезну документацију која се подноси за
учешће на конкурсу;
рок за доношење одлуке и
начин објављивања одлуке.

Члан 11.
Пријаве на конкурс се подносе Радној групи на
посебном обрасцу који је саставни део конкурсне
документације.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.
Члан 12.
Конкурсна документација садржи:
- пријавни образац-захтев (који садржи
образац за предлог пројекта и образац за
буџет пројекта);
фотокопију решења о упису организације у
регистар;
фотокопију оснивачког акта (Статута);
фотокопију ПИБ обрасца
фотокопију ОП обрасца
фотокопију личне карте одговорног лица.
Члан 13.
Критеријуми за оцењивање пројекта су:
1. Усклађеност пројекта са свим захтевима
конкурса (од 0-10 бодова):

2. Остварени резултати удружења
претходних година и материјална и кадровска
опремљеност (од 0-10 бодова):
3. Одрживост пројекта (од 0-10 бодова):
4. Сарадња са локалном заједницом (0-10
бодова).
Члан 14.
Радна група разматра пријаве и саставља листу
вредновања пријава удружења грађана на јавни
конкурс применом критеријума из члана 13.овог
Правилника у року који не може бити дужи од 30
дана од дана истека рока за подношење пријава.
Листа из става 1. овог члана објављује се на огласној
табли и интернет страници општине Нова Црња и
учесници јавног конкурса имају право приговора у
року од три дана од дана објављивања листе.
Одлуку о приговору учесника јавног конкурса на
листу из става 1. овог члана доноси Радна група у
року од 8 дана од дана његовог пријема.
Члан 15.
Председник општине на основу коначне листе из
члана 14. овог Правилника предлога Радне групе
доноси решење о избору пројеката удружења која се
финансирају из буџета општине Нова Црња у року
од осам дана од дана пријема докумената од
комисије.
Решење из става 1. овог члана је коначно
Решење се објављује у „Службеном листу Општине
Нова Црња“ на огласној табли и интернет страници
општине .
Члан 16.
По коначности решења из члана 15. Председник
општине закључује уговор о финансирању пројекта из
буџета општине Нова Црња са удружењем најкасније у
року од 15 дана.
Члан 17.
Уговор о финансирању пројекта из буџета општине
Нова Црња садржи:
−

податке о уговорним странама (назив,
адреса, ПИБ, лице овлашћено за заступање);
− назив и садржину пројекта;
− износ средстава која се додељује из буџета
Општине Нова Црња за реализацију
пројекта;
− крајњи рок за реализацију пројекта;
− права и обавезе уговорних страна;
− услове за раскид уговора;
− начин решавања спорова
Члан 18.
Корисници средстава из овог Правилника дужни су
да доставе извештај Радној групи о утрошку
одобрених средстава, односно реализацији
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одобрених пројеката најкасније до 15. јануара
наредне године, односно по завршетку пројекта.
Извештај о реализацији пројеката и програма
Удружења подноси се на обрасцу који је саставни део
конкурсне документације.
Извештај се подноси у штампаном облику,
предајом на писарници Општинске управе или поштом.
Уколико су одобрена средства ненаменски
утрошена, корисници средстава су дужни да врате
уплаћена средства.
Уколико се извештаји из претходног става не
доставе, удружењима која их не доставе неће бити
додељена средства у наредној години, односно неће
бити разматрано њихово учешће на конкурсу.
Члан 19.
Извештај о реализованим пројектима и
програмима Удружења који су финансирани или
суфинансирани из буџета Општине путем конкурса
Радна група доставља Општинском већу до 31. марта
текуће године за претходну годину на разматрање.
Члан 20.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном листу општине Нова Црња".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Нова Црња
Општинско веће
Број: I-06-8/14-10
Дана: 13.02.2014. године
Н о в а Ц р њ а
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Пера Миланков

101.На основу члана 28, 32 и 44 Закона о црквама и
верским заједницама („Службени гласник РС“ број
36/2006) и члана 61. Статута општине Нова Црња
(„Службени лист општине Нова Црња“ број 9/2008 и
16/2012), Општинско веће општине Нова Црња на
седници одржаној 13.02.2014. године, донело је

ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ
СРЕДСТАВА
ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Члан 1.

Овим Правилником уређују се ближи критеријуми,
услови, обим, начин и поступак доделе средстава
црквама и верским заједницама за реализовање
програма у циљу унапређивања верских слобода и
остваривања општег добра и заједничког интереса, као
и начин и поступак враћања средстава уколико се
утврди да се добијена средства не користе за
реализовање одобрених програма.
Члан 2.
Општина Нова Црња у финансирању реализације
програма или недостајућег дела средстава за
финансирање програма може учестововати у границама
средстава одобрених за ту намену у буџету оппштине, а
на основу критеријума из овог правилника.
Средства из става 1. овог члана могу се
доделити за реализацију програма из области
градитељства, образовања, културе и науке.
Средства из става 1. овог члана могу се
доделити црквама и верским заједницама само за
програмске активности које се реализују у текућој
години.
Надлежно одељење општинске управе доставља
Радној групи за доделу средстава црквама и верским
заједницама информацију о висини расположивих
средстава из става 1. овог члана.
Члан 3.
Основни услови за доделу средстава црквама и верским
заједницама за реализовање програма су:
- да подносилац програма има статус правног
лица,
-

да је седиште подносиоца програма на
територији општина Нова Црња,

-

да је подносилац програма основан у складу
са прописима којим је уређено његово
оснивање,

-

да се програм од јавног интереса реализује
на територији општине Нова Црња.

Члан 4.
Критеријуми за доделу средстава су:
- карактер и значај програма,
-

капацитет за реализацију програма,

-

досадашња искуства у реализацији
програма,

-

број корисника према којима је усмерен
програм.

Члан 5.
Расподела средстава из члана 2. овог правилника врши
се на основу јавног конкурса.
Јавни конкурс расписује Председник општине.
Акт о расписивању јавног конкурса садржи:
- предмет јавног конкурса,
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-

потребну документацију која се подноси уз
пријаву,

-

критеријуме за одабир програма,

-

датум почетка и завршетка јавног конкурса,

-

адресу на коју се доставља пријава.

Пријава на конкурс подноси се Радној групи за
доделу средстава црквама и верским заједницама.
Уз пријаву подносилац програма подноси
програм на обрасцу који је саставни део конкурсне
документације.
Члан 6.
Радну групу за доделу средстава црквама и
верским заједницама именује Скупштина општине (у
даљем тексту:Радна група).
Члан 7.
Решење о додели средстава доноси Председник
општине на предлог Радне групе из члана 6. овог
правилника.
Додељена средства се преносе подносиоцу програма
чији је програм одобрен, а на основу закључених
уговора о реализовању одобрених програма између
подносиоца и општине Нова Црња.
Уговором се уређују права, обавезе и одговорност
уговорних страна, начин реализовања програма, као и
начин извештавања о наменском трошењу средстава.
За реализацију закључених уговора задужује се
надлежно одељење општинске управе.
Члан 8.
Цркве и верске заједнице су дужне да средства користе
искључиво за намене за које су додељена.
Ненаменско трошење средстава има за последицу
повраћај средстава и неодобравање средстава у
наредној години.
Члан 9.
Извештај о реализовању програма за који су
додељена средства, подносилац програма је дужан да
на прописаном обрасцу достави Радној групи по
реализацији програма, односно најкасније до 15. јануара
наредне године.
Извештај о реализовању програма разматра
Радна група за доделу средстава црквама и верским
заједницама и доставља предлог општинском већу у
вези испуњености услова из члана 8. став 1. овог
правилника, до 31. марта наредне године.
Образц Извештаја из става 1. овог члана чини
саставни део конкурсне документације.
Недостављање Извештаја из става 1. овог члана
има за последицу неодобравање средстава у наредној
години.
Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Нова
Црња“.
Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина
Општина Нова Црња
Општинско веће
Број: I-06-8/14-11
Датум: 13.02.2014. године
Но в а Ц рњ а
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Пера Миланков

102.На основу члана 76. став 6. Закона о
култури (“Сл.гласник РС” број 72/09) и члана 61.
Статута општине Нова Црња (“Службени лист општине
Нова Црња” број 9/2008 и 16/2012),Општинско веће
општине Нова Црња, на седници одржаној 13.02.2014.
године, донело је
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА
ЗА ИЗБОР
ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ
ФИНАНСИРАЈУ И
СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
НОВА ЦРЊА
Члан 1.
Овим Правилником се утврђује поступак и
критеријуми за распоређивање средстава и избор
пројеката у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета општине Нова Црња(у даљем
тексту: Општина).
Члан 2.
Средства из члана 1. овог Правилника користе
се за финансирање и суфинансирање пројеката у
следећим областима:
- очување и неговање народних обичаја
- подстицање аматерског културно-уметничког
рада
- музичко и музичко-сценско стваралаштво и плес
- аматерско позоришно стваралаштво
- књижевно стваралаштво
- ликовно, примењено и мултимедијално
стваралаштво
- програми гостовања у земљи и иностранству
- набавка опреме
- организовање културних догађаја(концерти,
фестивали,манифестације, такмичења,
програми, изложбе, сусрети)
Члан 3.
Висина средстава за финансирање или
суфинансирање пројеката из члана 2. овог Правилника
уврђује се сваке године одлуком о буџету Општине.
Члан 4.
Средства за финансирање или суфинансирање
пројеката из члана 2. овог Правилника додељују се на
основу јавног конкурса.
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Изузетно, у складу са законом, одређени
програми односно програмске активности и пројекти се
финансирају, односно могу се финансирати и без јавног
конкурса и то:
- изузетно значајни пројекти у култури које није
било могуће унапред планирати, с тим да се за те
намене може ангажовати највише до 25% на годишњем
нивоу од укупне масе одговарајућих буџетских
средстава за текућу годину, а на основу решења о
суфинансирању пројеката у култури које доноси
Председник општине.
Члан 5.
Мерила и критеријуми за избор пројеката у
култури који се финансирају или суфинансирају из
буџета Општине су:
- стварање услова за подстицање културног и
уметничког стваралаштва
- подстицање аматерског културног и
уметничког стваралаштва
- подстицање стручних и научних истраживања
у култури
- подстицање међународне културне сарадње
- подстицање дечијег стваралаштва
- подстицање стваралаштва за децу и младе, као
и особа са инвалидитетом
- подстицање објављивања књига
- подстицање издавања ЦД-а и аудиовизуелних
издања
- подстицање превода књига са језика народа на
језик националних мањина и обрнуто
Члан 6.
Право подношења пријаве на јавни конкурс
имају следећи субјекти у култури:
- аматерска културно-уметничка друштва и
- други субјекти у култури као што су:
удружења грађана, привредна друштва и предузетници
регистровани за обављање делатности у култури,
физичка и друга правна лица и субјекти у култури.
Субјекти у култури из става 1. овог члана имају
право да поднесу пријаву на јавни конкурс по условом
да им је регистровано седиште односно пребивалиште
на територији Општине Нова Црња.
Члан 7.
Јавни конкурс за финансирање или
суфинансирање пројеката у култури расписује
Председник општине за сваку буџетску годину.
Члан 8.
Поступак јавног конкурса за доделу средстава
спроводи Радна група за расподелу средстава из
буџета општине за културне активности.
Надлежности радне групе су следеће:
- разматра пријаве на конкурс;
- врши избор пројеката у култури који се
предлажу за финансирање или суфинансирање;

- доставља Председнику општине предлог
решења о расподели средстава.
Члан 9.
Текст конкурса садржи:
- намену и износ средстава за који се расписује
конкурс
- одређење субјеката у култури који су
овлашћени за подношење пријаве на конкурс
- ознаку прилога који се обавезно прилажу уз
пријаву
- рок за подношење пријаве
- адресу на коју се пријаве предају
- напомену да се непотпуне и неблаговремене
пријаве неће узети у разматрање
- друге елементе конкурса
Конкурс се објављује у “Службеном листу
Општине Нова Црња”, на огласној табли општине и на
званичној интернет презентацији.
Члан 10.
Пријава на конкурс подноси се Радној групи на
обрасцу који је саставни део конкурсне документације.
За сваки програм односно пројекат подноси си
се посебна пријава.
Уз прописани образац прилаже се:
- извод из регистра у којем је субјекат у култури
регистрован
- фотокопију ОП образца
- фотокопију личне карте одговорног лица
- преглед основних података о подносиоцу
пријаве (историјат, опсис делатности, досадашњи
пројекти и сл.) сачињен од стране подносиоца пријаве
- детаљан опис пројекта у култури за чије се
финансирање или суфинансирање подноси пријава.
Детаљан опис пројекта у култури садржи
следеће елементе:учеснике пројекта, значај, место и
време реализације(уз опис је могуће приложити
публикације други штампани материјал, аудио, видео,
дигитални и други материјал о пројекту).
Уколико сде пријава подноси ради финансирања
или суфинансирања пројеката у култури за
објављивање књига уз пријаву се подноси рецензија.
Уколико се пријава подноси за превод књига са
језика народа на језик националних мањина и обрнуто
уз пријаву се подноси стручно мишљење овлашћеног
преводиоца, уколико се подноси пријава за издање ЦД-а
и аудиовизуелних издања уз пријаву се прилаже
мишљење стручњака у култури.
Рецензију, мишљење овлашћеног преводиоца
односно стручњака у култури из става 4. овог члана не
може дати лице које учествује у пројекту.
Саставни део пријаве чини изјава о прихватању
обавезе подносиоца према којој одговорно лице
подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном
одговорношћу, изјављује:
- да су сви подаци наведени у пријави истинити
и тачни
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- да ће додељена средства бити наменски
утрошена
- да ће у одређеном року бити достављен
извештај о реализацији програма односно пројекта у
култури на прописаном обрасцу са финансијском
документацијом.
Пријаве се подносе у штампаном облику
поштом или предајом на писарници Општинске управе
општине Нова Црња.
Члан 11.
Радна група је дужна да у року од 15 дана од
дана закључења конкурса размотри све приспеле
пријаве.
Непотпуне и неблаговремене пријаве Радна
група неће узети у разматрање.
Радна група врши избор пројеката и сачињава
предлог решења о расподели средстава. Предлог се
објављује на огласној табли општине Нова Црња
учесници конкурса који имају право на приговор у року
од три дана од дана објављивања. Приговор се доставља
Радној групи. Радна група разматра приговор и доноси
закључак по приговору на основу кога Радна група
утврђује коначан предлог расподеле средстава и
доставља га Председнику општине.
На основу коначног предлога Радне групе
Председник општине доноси решење о расподели
средстава.
Решење из става 4. овог члана је коначно.
Решење се објављује на огласној табли општине
, у “Службеном листу општине Нова Црња” и званичној
интернет страници.
Члан 12.
Након коначности решења о расподели
средстава, са изабраним подносиоцима пријаве
закључују се уговори о финансирању или
суфинансирању пројеката у култури.
Уговор у име општине потписује Председник
општине.
Уговором из става 1. овог члана уређују се
међусобна права и обавезе уговорних страна, начин и
рок за пренос одобрених средстава, рок за реализацију
пројеката у култури, обавеза подношења извештаја о
реализацији пројекта, као и друга права и обавезе
уговорних страна.
Члан 13.
Стручне, административне и техничке послове
за потребе Радне групе обављају Одељење за општу
управу, заједничке послове и јавне службе и Одељење
за финансије и буџет Општинске управе Нова Црња
Члан 14.
Потписници уговора из члана 12. овог
Правилника дужни су да по завршетка пројекта а
најкасније до 15.01. наредне године поднесу извештај о
реализацији пројекта у култури и доставе доказе о
наменском коришћењу средстава Радној групи.

Извештај о реализацији пројекта у култури
подноси се на обрасцу који чини саставни конкурсне
документације.
Извештај се подноси у штампаном облику,
предајом на писарници Општинске управе или поштом.
Извештај о реализованим пројектима у култури
који су финансирани или суфинансирани из буџета
Општине путем конкурса Радна група доставља
Општинском већу до 31. марта текуће године за
претходну годину на разматрање.
Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу даном
објављивања у “Службеном листу општине Нова
Црња”.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Нова Црња
Општинско веће
Број: I-06-8/14-12
Дана: 13.02.2014. године
Н о в а Ц р њ а

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Пера Миланков
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