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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
Година XXVI

Нова Црња

11.04.2017. године

Број:

4

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:11-06-5/17-1
ДАНА: 10.04.2017 године
Н О В А Ц Р ЊА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:11-06-5/17-2
ДАНА: 10.04.2017 године
Н О В А Ц Р ЊА

19.На основу чланова 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07 и 83/14) и члана 41. тачке
22. Статута општине Нова Црња
(„Службени лист општине Нова Црња“ број
9/08 ,16/12 и 16/15), Скупштина општине
Нова Црња на седници одржаној 10.04.
2017. године, доноси

20.На основу чланова 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07 и 83/14) и члана 41. тачке
22. Статута општине Нова Црња
(„Службени лист општине Нова Црња“ број
9/08 ,16/12 и 16/15), Скупштина општине
Нова Црња на седници одржаној 10.04.
2017.године, доноси

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ РАДА
СА УСКЛАЂЕНИМ ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРПСКА ЦРЊА
ЗА 2017.ГОДИНУ

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ РАДА
СА УСКЛАЂЕНИМ ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВОЈВОДА СТЕПА
ЗА 2017.ГОДИНУ

Члан 1.
Д а ј е с е сагласност на Програм
рада, са усклађеним финансијским планом,
Месне заједнице Српска Црња за
2017.годину, који је донео Савет МЗ Српска
Црња.
Члан 2.
Програм рада са финансијским
планом чини саставни део Закључка.

Члан 1.
Д а ј е с е сагласност на Програм
рада, са усклађеним финансијским планом,
Месне заједнице Војвода Степа за
2017.годину, који је донео Савет МЗ
Војвода Степа.
Члан 2.
Програм рада са финансијским
планом чини саставни део Закључка.

Члан 3.
Овај Закључак биће објављен у
„Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Даница Стричевић

Члан 3.
Овај Закључак биће објављен у
„Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Даница Стричевић
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:11-06-5/17-3
ДАНА: 10.04.2017 године
Н О В А Ц Р ЊА
21.На основу чланова 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07 и 83/14) и члана 41. тачке
22. Статута општине Нова Црња
(„Службени лист општине Нова Црња“ број
9/08,16/12 и 16/15), Скупштина општине
Нова Црња на седници одржаној 10.04.
2017. године, доноси
ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ РАДА
СА УСКЛАЂЕНИМ ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АЛЕКСАНДРОВО
ЗА 2017.ГОДИНУ
Члан 1.
Д а ј е с е сагласност на Програм
рада, са усклађеним финансијским планом,
Месне заједнице Александрово за
2017.годину, који је донео Савет МЗ
Александрово.
Члан 2.
Програм рада са финансијским
планом чини саставни део Закључка.
Члан 3.
Овај Закључак биће објављен у
„Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Даница Стричевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБР0Ј:11-06-5/17-4
ДАНА: 10.04.2017 године
Н О В А Ц Р ЊА
22.На основу чланова 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07 и 83/14) и члана 41. тачке

22. Статута општине Нова Црња
(„Службени лист општине Нова Црња“ број
9/08 ,16/12 и 16/15), Скупштина општине
Нова Црња на седници одржаној
10.04.2017. године, доноси
ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ РАДА
СА УСКЛАЂЕНИМ ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ
ДОМА ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
ЗА 2017.ГОДИНУ
Члан 1.
Д а ј е с е сагласност на Програм
рада, са усклађеним финансијским планом,
Дома здравља Српска Црња за
2017.годину,број 81 од 26.01.2017.године,
који је донео Управни одбор ДЗ Српска
Црња,број 80 од 26.01.2017.године.
Члан 2.
Програм рада са финансијским
планом чини саставни део Закључка.
Члан 3.
Овај Закључак биће објављен у
„Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Даница Стричевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:11-06-5/17-5
ДАНА: 10.04.2017 године
Н О В А Ц Р ЊА
23.На основу члана 32.Закона о
локалној самоуправи(„Сл.гласник РС“
бр.129/2007 и 83/2014),члана 39.Закона о
равноправности полова(„Службени гласник
РС“ бр. 104/2009) и чл. 41. Статута
општине Нова Црња (Сл.лист општине
Нова Црња“ бр.09/2008,16/2012 и 16/2015пречишћен текст) ),Скупштина општине
Нова Црња на седници одржаној дана 10.04.
2017 године,д о н о с и
ОДЛУКУ
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О УСВАЈАЊУ ЕВРОПСКЕ ПОВЕЉЕ О
РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ НА
ЛОКАЛНОМ НИВОУ
Члан 1.
Овом Одлуком усваја се Европска
повеља о родној равноправности као
програмски основ за планирање у области
родне равноправности на локалном
нивоу,која ће имати функцију локалне
стратегије у области родне равноправности.
Члан 2.
Овлашћује се председник општине
Нова Црња ,да у име општине Нова Црња
потпише Европску повељу о родној
равноправности.

Члан 7.
Доношење свих оперативних
одлука неопходних за израду Локалног
акционог плана до његовог усвајања од
стране Скупштине општине Нова Црња су у
надлежности Комисије за родну
равноправност скупштине општине Нова
Црња,Председника општине Нова Црња и
Општинског већа Општине Нова Црња.
Члан 8.
Општина Нова Црња је у обавези да
обавести Савет Европских општина и
региона(Соипс11 о^' Еигореап Мип1С1ра1111еб
ап^ Ке§10 Пб) и Сталну конференцију
градоваи општина о усвајању Европске
повеље о родној равноправности на
локалном нивоу.

Члан 3.
Члан 9.
Усвајањем Европске повеље о
родној равноправности на локалном нивоу
општина Нова Црња се обавезује да ће
следити принципе родне равноправности и
да ће спроводити одредбе Повеље у
локалној средини.

Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Нова Црња“
Председник СО
Стричевић Даница

Члан 4.
Европска повеља о родној
равноправности је оквир за израду
Локалног акционог плана општине Нова
Црња за унапређивање положаја жена и
родне равноправности у периоду 2017-2020
година.
Члан 5.
Локални акциони план општине
Нова Црња за унапређивање положаја жена
и родне равноправности 2017-2020 године
биће усклађен са стратешким правцима
дефинисаним националном стратегијом за
побољшање положаја жена и унапређивање
родне равноправности.
Члан 6.
Средства за имплементацију
Локалног акционог плана општине Нова
Црња за унапређивање положаја жена и
родне равноправности 2017-2020 године
биће предвиђена Одлукама о буџету
општине Нова Црња за наведене године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:Н-06-5/17-6
ДАНА: 10.04.2017 године
Н О В А Ц Р ЊА
24. На основу члана 92. у вези
са чланом 79. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13,63/13,108/13 и
142/14 ), члана 32.Закона о локалној
самоуправи ( “Сл.гласник РС “број 129/07 и
83/14 ), и члана 41. тачка 7.Статута
општине Нова Црња ( „Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08 ,16/12 и
16/15), Скупштина Општине Нова Црња, на
седници одржаној дана 10.04.2017. године,
донелаје
О ДЛ У К У
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА

Број

4

11.04.2017

“Службени лист општине Нова Ц рњ а“ 92

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА ЗА 2016.
ГОДИНУ
Члан 1.
Општина Нова Црња ангажује
ревизора за обављање екстерне ревизије
завршног рачуна буџета Општине Нова
Црња за 2016. годину.
Члан 2.
Завршни рачун буџета Општине
Нова Црња за 2016. годину, сагласно члану
1. ове одлуке треба да садржи извештај
екстерне
ревизије
о
финансијским
извештајима из тачке 1) до 9) члана 4.
Правилника
о
начину
припреме,
састављања и подношења финансијских
извештаја корисника буџетских средстава и
корисника
средстава
организација
обавезног
социјалног
осигурања
и
буџетских фондова („Службени гласник
РС“, бр. 18/15).
Члан 3.
Одлуку о ангажовању ревизора за
обављање екстерне ревизије завршног
рачуна буџета за 2016. годину доставити
Државној ревизорској институцији на
сагласност.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Даница Стричевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:Н-06-5/17-7
ДАНА: 10.04.2017 године
Н О В А Ц Р ЊА
25.На основу члана 13. ст. 1. и члана
32. ст. 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07 и 83/14), члана 5. став 3. Закона о

јавним предузећима ("Службени гласник
РС", број 15/16), члана 36. став 2. Закона о
планирању и изградњи ("Службени гласник
РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13-УС и 50/13-УС, 98/13УС, 132/14 и 145/14) и члана 41 Статута
општине Нова Црња („Сл.лист Општине
Нова Црња“,бр. 09/2008, 16/2012 и 16/2015)
, Скупштина Општине Нова Црња на
седници одржаној дана 10.04.2017.године,
доноси
ОДЛУКУ О СУОСНИВАЊУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
„ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД
1. Оснивање и оснивачи јавног
предузећа
Члан 1.
Овом одлуком Општина Нова Црња оснива
ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ (у
даљем тексту: Завод), као заједничко јавно
предузеће
са
већинским
оснивачем
Аутономном покрајином Војводином (у
даљем тексту: Већински оснивач) и другим
јединицама
локалне
самоуправе
са
територије Аутономне покрајине Војводине
које донесу одлуку о суоснивању
ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ као
заједничког предузећа.
2. Циљ оснивања
Чл ан 2.
Општина Нова Црња оснива ЈП „Завод за
урбанизам Војводине“ као заједничко јавно
предузеће
у
циљу
обезбеђивања
континуираног и квалитетног обављања
послова из
области просторног
и
урбанистичког планирања, заштите животне
средине и других стручних послова из
оквира делатности за коју је Завод основан,
а која је утврђена оснивачким актом
Већинског оснивача и општим актима
Завода.
На основу ове одлуке Завод је носилац
искључивог права за обављање послова из
става 1. овог члана на територији Општине
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Нова Црња у смислу прописа којима се
уређују јавне набавке.
3.

4. Пословно име, седиште и
иступање јавног предузећа у
правном промету

Овлашћења оснивача

Члан 3.
Права која Општине Нова Црња као
суоснивач остварује према Заводу су:
даЈе
сагласност
на промену
пословног
имена
и промену
седишта;
даје
сагласност
на промену
делатности,
даје сагласност на статусне промене,
разматра извештаје
о извршењу
послова
уговорених
за
..............(назив ЈЛС),
Права
која
Аутономна
покрајина
Војводина, као већински оснивач, остварује
према Заводу су:
- даје сагласност на
промену
пословног имена
и промену
седишта;
- даје сагласност на
промену
делатности,
- даје сагласност на статусне промене,
- именује и разрешава Надзорни
одбор,
- именује и разрешава директора,
- даје сагласност на
програме
пословања,
- разматра извештаје о пословању,
- даје сагласност на одлуку о
расподели добити,
- предузима законом прописане мере
у случају поремећаја у пословању,
- врши и сва друга права оснивача у
складу са законом и оснивачким
актом.
Члан 4.
Права оснивача врши Покрајинска влада,
уколико овом одлуком није другачије
одређено.
Права која као суоснивач остварује врши
Општина Нова Црња уколико овом
одлуком није другачије одређено.

Члан 5.
Завод послује под пословним именом Јавно
предузеће за просторно и урбанистичко
планирање и пројектовање "Завод за
урбанизам Војводине" Нови Сад.
Скраћено пословно име је ЈП "Завод за
урбанизам Војводине".
О промени пословног имена Завода
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност
Покрајинске владе и свих суоснивача.
Члан 6.
Седиште Завода је у Новом Саду, улица
Железничка број 6/Ш.
О промени седишта Завода одлучује
Надзорни одбор, уз сагласност Покрајинске
владе и свих суоснивача.
Члан 7.
Матични број Завода је 08068313.
Завод има својство правног лица.
У правном промету с трећим лицима, Завод
иступа у своје име и за свој рачун.
У правном промету с трећим лицима, Завод
за своје обавезе одговара целокупном
својом имовином.
Оснивачи за своје обавезе одговарају у
складу са законом и овом одлуком.
5. Делатност јавног предузећа
Члан 8.
Претежна делатност Завода јесте:
- шифра делатности: 71.11;
назив
делатности:
архитектонска делатност.
Поред делатности из става 1. овог
члана, Завод обавља и следећу
делатност:
- шифра делатности: 71.12;
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- назив делатности: инжењерске
делатности и техничко саветовање.
Завод може без уписа у регистар да врши и
друге делатности које служе обављању
претежне делатности, уколико за те
делатности испуњава услове предвиђене
законом.
Делатности из става 3. овог члана утврђују
се Сатутом Завода, на који сагласност даје
Покрајинска влада.
6. Ос н о в н и

к а п и т а л ја в н о г

ПРЕДУЗЕЋ А

Члан 9.
Основни капитал Завода - у складу са
Законом о поступку регистрације у
Агенцији за привредне регистре и
Правилником
о
садржини
Регистра
привредних субјеката и документацији
потребној за регистрацију - унет као
регистрациони податак, износи:
-

-

уписани
новчани
капитал:
659.968.59
евра, у
динарскоЈ
противвредности - 40.021.353,26
динара;
уплаћени
новчани
капитал:
659.968.59
евра, у динарској
противвредности - 40.021.353,26
динара, на дан 30.06.2002. године.

Аутономна покрајина Војводина је власник
100% удела у основном капиталу Завода.
Члан 10.
По основу улагања у капитал,
суоснивачи стичу удео у основном
капиталу Завода.
Основни капитал Завода се повећава
новим улозима суоснивача.
Оснивачки улог Општине Нова Црња
износи 80.042,71 динара, што чини 0,20
% вредности уписаног и уплаћеног
капитала Завода
евидентираног
у
Агенцији за привредне регистре.
Регистровани капитал усклађиваће се с
капиталом исказаним по финансијским
извештајима у складу са Законом о

привредним друштвима и прописима
којима се уређује регистрација привредних
субјеката.
Члан 11.
Општина Нова Црња ће у року од 10
дана од дана ступања на снагу ове
одлуке извршити уплату новчаног износа
суоснивачког улога основног капитала из
члана 10. став 5. ове одлуке на текући рачун
Завода број: 355-3200222069-04,
Војвођанска банка АД Нови Сад и Заводу и
доставити потврду пословне банке о уплати
истог.
7. Планови и програми рада и
извештаји
Члан 12.
Послови које ће Завод обављати за
Општину Нова Црња
као суоснивача,
утврђиваће се за сваку календарску годину,
у складу са усвојеним буџетом Општине
Нова Црња
и програмом рада органа
надлежног
за
послове
просторног
планирања и урбанизма за ту годину.
Сви неопходни елементи извршења посла
који ће Завод радити за Општину Нова
Црња у одређеној календарској години,
регулисаће се уговором између Општине
Нова Црња и Завода.
Члан 13.
Општина Нова Црња ће свој план и програм
послова, које ће обављати Завод у наредној
години, доставити Заводу до 1. децембра
текуће године.
У
циљу обезбеђивања
услова
за
благовремено и квалитетно извршавање
послова које ће Завод радити за своје
суосниваче, Општина Нова Црња ће
благовремено доставити Заводу своје
средњорочне и дугорочне планове израде
планских
докумената
и
друге
документације из области за коју је овом
одлуком основала Завод.
Члан 14.
Динамика извршавања послова за јединице
локалне
самоуправе
као
суосниваче
усклађиваће се са динамиком извршавања
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послова које Завод обавља за Већинског
оснивача.
Члан 15.
Надлежни орган Аутономне покрајине
Војводине, као Већински оснивач, разматра
и даје сагласност на програме пословања и
финансијске извештаје Завода.
Надлежни
орган
јединице
локалне
самоуправе разматра годишњи извештај о
извршењу послова уговорених са Заводом.
8. Органи јавног предузећа
Члан 16.
Органи Завода су:
1.Надзорни одбор;
2.директор.
Члан 17.
Надзорни одбор има председника и два
члана који се именују на период од четири
године, под условима, на начин и по
поступку утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује се из
реда запослених.
Председника и чланове Надзорног одбора
именује Покрајинска влада.
Члан 18.
Директора Завода именује и разрешава
Покрајинска влада, по поступку и условима
утврђеним законом.
Члан 19.
Директор Завода представља и заступа
Завод, организује и руководи процесом
рада, води пословање Завода, одговара за
законитост рада Завода и врши друге
послове одређене законом, оснивачким
актом и Статутом Завода.
9. Расподела добити и начин
покрића губитка
Члан 20.
Одлуку о расподели добити и одлуку о
начину покрића губитка доноси Надзорни
одбор Завода, у складу са законом, другим
прописом који уређује расподелу добити и

покриће губитака, Статутом Завода,
програмом
пословања
и годишњим
финансијским извештајем предузећа, уз
сагласност Покрајинске владе.
Губитак се покрива на терет нераспоређене
добити из претходних година и других
извора.
10. Поремећај у пословању јавног
предузећа
Члан 21.
Директор Завода ће, у случају поремећаја
пословања Завода, обавестити све осниваче.
У случају поремећаја у пословању Завода
Аутономна покрајина Војводина ће, као
већински оснивач, предузети мере којима
ће обезбедити услове за несметан рад,
пословање и управљање предузећем, у
складу са законом, а нарочито:
промена
унутрашње
организације предузећа;
- разрешење постојећих органа и
именовање привремених органа
предузећа;
ограничење у погледу права
располагања појединим средствима
у јавној својини,
друге мере предвиђене законом
којим се уређују услови и начин
обављања делатности од општег
интереса,
другим законом
и
оснивачким актом Завода.
11. Завршне одредбе
Члан 22.
У складу са овом одлуком, Скупштина
Аутономне
покрајине Војводине
ће
извршити
усклађивање
Покрајинске
скупштинске одлуке о Јавном предузећу за
просторно и урбанистичко планирање и
пројектовање
„Завод
за
урбанизам
Војводине“ Нови Сад ("Службени лист
АПВ", број 51/16), као оснивачког акта
Завода.
На основу усклађеног оснивачког акта
Јавног предузећа за просторно и
урбанистичко
планирање
и
пројектовање "Завод за урбанизам
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Војводине" Нови Сад, уписаће се
настале промене у регистру, у складу са
законом којим се уређује правни
положај
привредних
друштава
и
поступак регистрације.
Члан 23.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном
листу Општине Нова Црња“.
Председник СО
Даница Стричевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБР0Ј:11-06-5/17-9
ДАНА: 10.04.2017 године
Н О В А Ц Р ЊА

општине Нова Црња доноси Одлуку о
окончању поступка ликвидације.
Ова Одлука сеобјављује у
„Службеном листу општине Нова Црња“ и
доставља се надлежном Привредном суду.

Председник СО
Даница Стричевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБР0Ј:11-06-5/17-10
ДАНА: 10.04.2017 године
Н О В А Ц Р ЊА

27.На основу члана 31 .Одлуке о
усклађивању пословника Јавног
комуналног предузећа "8.август" Српска
Црња
са Законом о јавним предузећима
26.
На основу члана 543. и одредбе
(„Службени лист општине Нова Црња“ број
члана 540. став 3. Закона о привредним
14/16), Скупштина општине Нова Црња на
друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011;
седници
одржаној
10.04.2017. године,
99/2011) у складу са одредбама оснивачког
доноси
акта Канцеларије за локално економски
развој општине Нова Црња у ликвидацији,
ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ
Скупштина општине Нова Црња дана
САГЛАСНОСТИ
10.04.2017. године, донела је:
НА СТАТУТ ЈАВНОГ КОМ УН^НОГ
ПРЕДУЗЕЋА
"8.АВГУСТ" СРПСКА ЦРЊА
ОД Л У КУ
о окончању поступка ликвидације

Над Канцеларијом за локално
економски развој општине Нова Црња у
ликвидациЈи
уписаном
у
Регистар
привредних
субјеката
Агенције
за
матични
број:
привредне
регистре,
08943818,
је
поступак
покренут
ликвидације дана 14. 04.2014.године, а
Оглас објављен 17.06.2015.године.
Како су истекли законом прописани
рокови за обавештавање и пријаву
потраживања поверилаца и како је
Канцеларија обавила
све
законом
прописане радње у сврху спровођења
поступка ликвидације, а против исте се не
воде никакви други поступци, Скупштина

Члан 1.
Д а ј е с е сагласност на Статут
ЈКП "8.август" Српска Црња.
Члан 2.
Овај Закључак биће објављен у
„Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Даница Стричевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБР0Ј:11-06-5/17-11
ДАНА: 10.04.2017 године
Н О В А Ц Р ЊА
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конкурсу, адресу на коЈ у се приЈ аве подносе
као и податке о доказима који се прилажу
уз пријаву.

28.На основу члана 38. став 2.
Закона о јавним предузећима („Сл. гласник
РС“ бр.15/2016) и члана 41. Став 10.
Статута Општине Нова Црња („Сл. лист
Општине Нова Црња“ бр. 09/2008, 16/2012
и 16/2015), Скупштина општине Нова
Црња,
на
седници
одржаној
10.04.2017.године доноси

Члан 4.
Рок за подношење пријава на јавни
конкурс је 30 дана од дана објављивања
јавног конкурса у „Службеном гласнику
Републике Србије“.

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„8. АВГУСТ“ СРПСКА ЦРЊА ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ОПШТИНА НОВА ЦРЊА

Члан 5.
Поступак јавног конкурса спроводи,
у складу са Законом о јавним предузећима,
Комисија за избор директора Јавног
предузећа (у даљем тексту: Комисија) коју
образује Скупштина општине Нова Црња.

Члан 1.
Овом
одлуком
уређује
се
спровођење јавног конкурса за избор
директора ЈКП „8. Август“ Српска Црња
чији је оснивач општина Нова Црња (у
даљем тексту: Јавно предузеће).
Члан 2.
Услови за именовање директора
Јавног предузећа утврђени су Законом о
јавним предузећима, одредбама оснивачког
акта и статута Јавног предузећа, који нису у
супротности са Законом.
Члан 3.
Оглас о јавном конкурсу за избор
директора, објављује се у „Службеном
гласнику Републике Србије“, „Службеном
листу општине Нова Црња“ и дневним
новинама „Дневник“, које се дистрибуирају
на целој територији Републике Србије, као
и на интернет страници СО Нова Црња.
Рок за објављивање огласа из става
1. овог члана у „Службеном гласнику
Републике Србије“ не може бити дужи од 8
дана од дана доношења одлуке СО Нова
Црња.
Оглас о јавном конкурсу садржи
податке о Јавном предузећу, пословима,
условима за именовање директора Јавног
предузећа,
месту
рада,
стручној
оспособљености, знањима и вештинама које
се оцењују у изборном поступку и начину
њихове провере, року у коме се подносе
пријаве на јавни конкурс, податке о лицу
задуженом за давање обавештења о јавном

Члан 6.
Пријаве на јавни конкурс се подносе
Комисији.
Неблаговремене, неразумљиве и
пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, Комисија одбацује
закључком против кога није допуштена
посебна жалба.
Члан 7.
Стручна оспособљеност, знања и
вештине које се оцењују у изборном
поступку су: познавање делокруга рада
Јавног предузећа, стручна оспособљеност за
рад на месту директора и вештина
комуникације, организационе способности
и стручне способности у вези руковођења.
Провера стручне оспособљености
знања и вештина у изборном поступку
врши се према мерилима за именовање
директора Јавног предузећа која прописује
Влада Републике Србије.
Члан 8.
Директора Јавног предузећа именује
Скупштина општине Нова Црња.
Мандат

директора

траје четири

године.
Директор Јавног предузећа заснива
радни однос на одређено време.
Члан 9.
Акт о именовању директора Јавног
предузећа, са образложењем, објављује се
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„Службеном гласнику Републике Србије“,
„Службеном листу Општине Нова Црња“ и
на интернет страници општине Нова Црња.
На достављање акта о именовању
директора примењују се одредбе закона
којим се уређује општи управни поступак.
Члан 10.
Ова одлука објављује се у,
„Службеном листу Општине Нова Црња“.
Председник СО
Даница Стричевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБР0Ј:11-06-5/17-12
ДАНА: 10.04.2017 године
Н О В А Ц Р ЊА
29.На основу члана.36. Закона о
локалној самоуправи («Сл.гласник РС»бр
129/07 и 83/14 ) и члана 42. Пословника СО
Нова Црња ( "Службени лист општине Нова
Црња" број 8/16 и 16/16) и члана 34.Закона
о јавним предузећима («Сл.гласник РС»бр
15/16) Скупштина општине Нова Црња, на
седници одржаној дана 10.04.2017.године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОТА
ЈКП "8.АВГУСТ" СРПСКА ЦРЊА

I
Образује се Комисија за избор
директора ЈКП "8.август" Српска Црња у
саставу:
1.Томин
Драган
-председник
комисије;
2.Николин Јелена,члан;
3.Салма Клара,члан;
4.Миланков Невенка ,члан и
5.Кулунџић Марија,члан.
II

Ово Решење објавиће се у “
Службеном листу општине Нова Црња“

Председник СО
Даница Стричевић
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБР0Ј:11-06-5/17-8
ДАНА: 10.04.2017 године
Н О В А Ц Р ЊА
30.На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС”, бр. 129/07) и чл. 77. и 78. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка,108/13,142/14,68/15 др.закона,
103/15,142/15и99/16), и чл. 15 Статута општине Нова Црња („Службени лист општине”, бр.9/08 ,
16/12 и 16/15), а на предлог Општинског већа СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Нова Црња, на
седници одржаној 10.04. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА за период 01.01.2016до 31.12.2016.године
I. ОПШТИДЕО
Члан 1.
Остварени текући приходи и примања и извршени расходи и издаци канцеларије за
локални економски развој општине Нова Црња за период 01.01.2016. до 31.12. 2016. године (у
даљем тексту: Одлука), износе у хиљадама динара, и то:
I. Укупно остварени текући приходи, примања (буџетска
средства).......................................................................................................... 395
II. Укупно извршени текући расходи и издаци (буџетска
средства)...................................................................................................... 395
III. Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака
0
Члан 2.
У Билансу стања на дан 31.12. 2016. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у
износу од 0х. динара и укупна пасива у износу од 0 х. динара.
Члан 3.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године (Образац 2)
утврђени су буџетски - суфицит:
1. Укупно остварени приходи и примања по основу продаје нефинансијске
имовине
2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
3. Суфицит прихода - буџетски суфицит (ред. бр. 1 - ред. бр. 2)
4. Кориговани вишак прихода и примања - суфицит
Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредни период
Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину

395
395
0
0
0

Остварени вишак прихода и примања из става 1. Овог члана враћају се у буџет општине
Нова Црња - суфицит, у износу од 0 х динара.

Број

4

11.04.2017

“Службени лист општине Нова Ц рњ а“ 100

Члан 4.
Буџетски суфицит (дефицит), и укупни фискални резултат буџета утврђени су:
Економска _
класификација
1
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И
ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ
I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Текући приходи:
1. Приходи из буџета
1.1. Приходи из буџета
II. УКУПНИРАСХОДИИИЗДАЦИ
Текући расходи:
1. Расходи за запослене
2. Коришћење услуга и роба
2а. Амортизација
3. Отплата камата
4. Субвенције
5. Издаци за социјалну заштиту
6. Остали расходи
7. Текући трансфери и дотације
8. Капитални трансфери и дотације
Издаци за нефинансијску имовину
Ш. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИДЕФИЦИТ)
(1-11)
IV. Пренета неутрошена средства

2

7
79
791
4
41
42
43
44
45
47
48+49
4631+4641
4632+4642
5
(7+8) - (4+5)
321311

□стварен
Планиран
оИзвршен
о
о
3
4
410
410
410
410

395
395
395
395

410
243
2

395
238

85

84

80

73

0
0

0
0

Члан 5.
У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01.01.2016 до 31.12.
2016. године утврђена су примања по свим изворима финансирања у износу од 0 х динара и
укупни издаци у износу од 0 х динара.
Члан 6.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016 године
(Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи од 395 х динара, и укупни новчани одливи од
395 х динара. Салдо готовине на дан 31.12.2016 године износи 0х динара.
Члан 7.
У Извештају о извршењу канцеларије за локални економски развој у периоду 01.01.2016.
до 31.12.2016 године (Образац 5), утврђена је укупна разлика од 0 х динара, између укупних
текућих прихода и примања и укупних расхода и издатака по свим изворима финансирања.
Члан 8.
Укупно планирани и остварени текући приходи и примања канцеларије за локални
економски развој према економским класификацијама утврђени су у следећим износима:
Економска
класификациј
а
1
791

Врста прихода

2
Приходи из буџета

План

3
410

%
Остварењ Остварењ
Разлика
е
а/
План
4
395

5
96,34

6

Број

4

11.04.2017

1

“Службени лист општине Нова Ц рњ а“ 101

2

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:

3

4

5

6

410

395

96,34

Члан 9.
Укупно планирани и извршени расходи и издаци канцеларије за локални економски
Еконо
мска
класиф
икација
1
41
411
412

ОПИ С

План

2
Расходи за запослене
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Коришћење услуга и роба
Стални трошкови
Отплата камате и пратећи
трошкови задуживања
Казне за кашњење
Остали расходи
Новчане казне и пенали по решењу
судова
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

42
421
44
444
48
483

%
Извршење Извршено
/план

3
243
205

4
238
202

5
97,94
98,58

38
2
2

36
0
0

94,73
0
0

85
85
80

84
84
73

98,82
98,82
91,25

80
410

73
395

91,25
96,34

Разлика

6

I. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 10.
Преглед текућих расхода и издатака по организационој, функционалној, економској
класификацији и извору финансирања за период 01.01.201. - 31.12. 2016 године.____
а
аи
%
ј ск и
ав
оде
ц
Планира
Изврше
Изврш
а
к
Опис
Разлика
н
зи
са
дР
аз ил
но
но
ено/пл
у
о
П
е
ан
а
1

2

3

4

5

620
411
412
421
444
483

6
Канцеларија за ЛЕР
Канцеларија за ЛЕР
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
Стални трошкови
Казне за кашњење
Новчане казне и пенали по
решењу судова

7

8

9

205

202

98,53

38

36

94,73

2
85

0
84

0
98,82

80

73

91,25

10
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6
Извори финансирања за
функцију 620:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 620:
УКУПНИ РАСХОДИ:

7

8

9

410
410

395
395

96,34
96,34

10

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Саставни део Одлуке о завршном рачуну канцеларије за локални економски развој
општине Нова Црња су обрасци извештаја и извештаји, објашњења и напомене дати као
посебни прилози и то:
1. Биланс стања на дан 09.05.2016. године (Образац 1),
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2016
. до 31.12.2016. године (Образац 2),
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016.
године (Образац 3),
4. Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године (Образац 4)
и
5. Извештај о извршењу буџета (образац 5).
Члан 12.
Одлуку о завршном рачуну канцеларије за локални економски развој општине Нова Црња
доставити одељењу за буџет и финансије, најкасније до 15. јуна 2017. године.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Нова Црња”.
ПРЕДСЕДНИК СО
Даница Стричевић
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБР0Ј:11-06-5/17-13
ДАНА: 10.04.2017 године
Н О В А Ц Р Њ А
31.На основу члана 13. став 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју ("Сл. гласник РС", бр. 10/2013, 142/2014, 103/15 \ 101/16), Правилника
о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне
политике и политике руралног развоја ("Сл. гласник РС", бр. 24/15), на основу члана 44.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14), члана 58.
Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, број 9/08, 16/12,
16/15) и решења о давању претходне сагласности на Предлог програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Нова Црња
за 2017.годину, Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике
Србије број: 320-00-01358/2017-09 од 14.03.2017. године, Скупштина општине, на
седници оржаној дана 10.04.2017. године, доноси:

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА
АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Г еографске и административне карактеристике
Општина Нова Црња се налази у североисточном делу Србије, односно источном делу
Војводине уз границу са Румунијом, односно Европском Унијом, са којом је повезана
међународним граничним прелазом Српска Црња. Административно припада
средњобанатском округу и простире се на 273 к т 2. Спада у ред мањих општина у
Србији и Војводини, а граничи се са општином Кикинда на западу и северозападу, са
општином Житиште на југу, док њена североисточна граница чини део државне
границе са Румунијом. У општини Нова Црња налази се шест насеља: Александрово,
Војвода Степа, Нова Црња, Радојево, Српска Црња и Тоба. Главна одредница положаја
је близина границе са Румунијом до које се са територије Општине стиже државним
путем I Б реда, бр. 12.
Природни услови и животна средина
Рељеф
Рељеф општине Нова Црња има равничарско обележје. Разлика између највише и
најниже тачке је 5,5 т , а просечна надморска висина терена је 78 метара. Општина
својим највећим делом лежи у итебејској депресији, а мањим на вишим теренима лесне
терасе.
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Лесно-песковита греда се простире правцем североисток-југозапад средином
општинске територије.Због угрожености од високих подземних вода, већина насеља
општине Нова Црња (Александрово, Војвода Степа, Нова Црња и Српска Црња) и
државни пут I Б бр.12 су изграђени управо на поменутој греди.Греда представља део
банастке лесне терасе, са надморском висином 80-83 метра, која се благо спушта и
утапа у Итебејску депресију.Најшира је код Банатског Двора на југу и северно од
Српске Црње.
Клима
Климатске карактеристике општине Нова Црња сврставају је у умерено континенталну
област.Просечна
вредност
средње
годишње
температуре
ваздуха
износи
10,90С.Наизразитији ветар је кошава, који има југоисточни правац и најчешће се
појављује крајем јесени и почетком лета.Доноси ведро и суво време.Северозападни
ветар је други по учесталости.Он дува у топлијем делу године и доноси облачно време
и падавине. Други ветрови су све слабије учестали следећим редом: јужни, северни,
североисточни, западни, југозападни и источни. Тишине су на 1000 мерења годишње
просечно регистроване 67,5 пута.
Просечна годишња количина излученог воденог талога, према метеоролошкој станици
Кикинда, која израчуната за период 1948-2000.износи 558 т т (Метеоролошки
годишњаци, 1948-2000).
Хидрографија

Територија општине Нова Црња је богата у подземним, а сиромашна у површинским
воденим токовима.Фреатске воде су главни узрочници великих поплава, нарочито
током периода изливања веће количине падавина.Оне се хране и високим водама
Бегеја, као и притицањем воде из виших лесних терена Румуније (Богдановић,
Марковић, 2005). Највиши део општине се налази на песковито-лесној греди и на њој
су позиционирана четири насеља: Српска Црња, Војвода Степа, Нова Црња и
Александрово. Западно и источно од ње су делови Итебејске депресије и они
представљају део поплавних терена североисточног Баната. Подземне воде су усмерене
ка средишњим деловима ове депресије, односно ка отицању Бегеја. Високе фреатске
воде негативно утичу на квалитет приноса или потпуно уништавају засејане културе.
Канали за одводњавање имају малу апсорпциону моћ, преспоро гравитационо отицање
и мали број црпних станица, те им је функција редукована на минимум.
Насеља општине Нова Црња се водом снабдевају водом артешких издани, нарочито из
четвртог и петог хоризонта који се налазе на дубинама од 160 до 240 метара.Зона
храњења артешких вода се налази у планинским подручјима Карпата и Алпа (Дукић,
1963).
Површинске воде чине два значајнија канала и неколико мањих бара и вештачких
језера. Предратни канал Итебеј-Српска Црња је широк 3 т и има просечну дубину од 2
т . Својим рачвањем пролази кроз атаре свих насеља општине Нова Црња, осим Тобе.
Други канал је прокопан од Старог Бегеја и правцем југозапад-североисток се протеже
кроз атар Честерега, Банатског Карађорђева и Александрово (Топографска карта,
1983а,б,в,г). Он прихвата вишак воде поменутих насеља и Тобе. За водоснабдевање
бивше фабрике шећера у Новој Црњи ископан је крак канала Нови Бечеј-Кикинда, који
чини део Канала Дунав-Тиса-Дунав. Његове димензије су веће, ширина му је 12 т , а
дубина 4 т . Он потенцијално може имати пловидбену функцију.
На месту некадашње „јамуре“, настале услед вађења земље за потребе изградње кућа,
формирано је вештачко језеро код Александрова. Уређењем, порибљавањем и

Број

4

11.04.2017

“Службени лист општине Нова Ц рњ а“ 105

пошумљавањем околине, језеро је постало значајан рекреациони пунк у општини Нова
Црња. Водом се снабдева из артешког бунара, те је њен квалитет адекватан за купање
(Бајић, 1984).
Друга већа „јамура“ лоцирана је западно од Нове Црње. Њена дубина се креће од 2 до 5
т . И у другим насељима општине постоје „јамуре“, али су површински мање и садрже
воду само током влажног периода.
Биодиверзитет
Иницијална вегетација општине Нова Црња била је степска панонска вегетација, али је
она на 95% површине замењена разноврсним културним биљем.Међу њиме доминирају
жита, индустријско биље, воће и поврће.Самоникла биљна вегетација се задржала
поред путева и канала, у мањим депресијама, барама и на слатинастим
површинама.Чине је штир, чичак, коприва, зубача, булка, хајдучка трава, троскот,
паламида, камилица и др.На мањим слатинастим површинама заступљене ниске траве и
коровске биљке.Барску вегетацију представљају сита, рогоз, шевар, дрезга, трска и
друге.Шумске површине су на територији општине Нова Црња у значајном обиму
искрчене.Бајић (1984) је писао да их је у то време било на око 100ћа.Мањи делови
шумских површина се још могу наћи североисточно од Велике хумке у атару Војводе
Степе, јужно и југоисточно од Александрова, у југозападном, јужном и источном делу
атара Српске Црње.
Сва природна добра Општине Нова Црња заштићена су статусом Споменик природе:
група стабала копривића (Се11^8 осс^деп1а1^8) у Српској Црњи, састојина питомог ораха
(Ји§1ап8 ге§^а) у парку око каштела у близини Румунске границе, храст лужњак (^иегсиз
гођиг ^.) у Новој Црњи и софора (борћога јароп^са) у Новој Црњи
Педолошки покривач
Топографску површину општине Нова Црња изграђују земљишта настала распадањем
седиментних стена, леса и алувијалних наноса. По заступљености, највеће површине,
на преко .општинске територије, прекривене су ритском црницом и њеним
варијететима, као што су: ритска црница бескарбонатна (45,5%), ритска црница
карбонатна (25,3%) и тешка ритска црница и смоница (7,9%). Поред њих присутни су и
ливадска црница карбонатна (16,5%) и чернозем карбонатни на лесној тераси и са
знацима оглејавања на лесу (4,8%) (Нејгебауер и др, 1971).
Површина општине је 27.300 хектара, од чега пољопривредно земљиште чини 24.750
хектара (90,66 %).
Укупна обрасла шумска површина износи 340 хектара а пошумљено 4 ха. Посечена
дрвна запремина износи 810 т^. (изв^^: РЗС-пошумљене површине и посечена апремина
дрвета, 2015)
СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ У РУРАЛНОМ ПОДРУЧЈУ
Демографске карактеристике и трендови
Територија општине Нова Црња се састоји од 6 месних заједница, односно 6 насеља.
Укупан број становника општине Нова Црња, по попису из 2011.године износи 10.272,
који живе у 3886 домаћинства. Према полној структури, женска популација
„симболично“ преовлађује, од укупног броја становника, 5107 чине мушкарци а 5165
жене. Сва насеља општине бележе значајан пад у броју становника у односу на попис
из 2002.године.Укупан број становника општине Нова Црња је у односу на 2002.
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годину мањи за 2.433 становника, односно 19,15%, што је више у поређењу са
просеком на нивоу средњобанатске области (9,88%), а нарочито у поређењу са нивоом
АП Војводине (4,87%) и просеком на нивоу Републике Србије (3,52%). Овај податак
указује на забрињавајућу чињеницу о депопулацији Општине.
Села се
карактеришу негативним
природним
прираштајем и одласком
младих.Миграција становаништва се одвија из сеоских средина ка урбаним подручјима,
већим градским центрима.Негативан тренд природног прирештаја је нарочито изражен
у мање развијеним селима.Овде су остала углавном старачка домаћинства и сваке
године се гаси приличан број ових домаћинстава.
Према попису из 2011. год., од укупног броја становника Општине, Срби чине око
67,39%, Мађари око 17,71%, Роми око 9,89%, док су остале националне припадности
заступљене у знатно мањем проценту. Треба напоменути да је релативно значајан удео
оних који се нису изјаснили (2,06%).
Просечна старост становника у општини Нова Црња, према подацима за 2012.год. је
виша у односу на ниво за средњобанатску област (42,44 године) и републички ниво
(42,23 године), а значајно виша у односу на ниво покрајине (41,83 године) и износи
43,00 године. Међутим, индекс старења становништва у Општини је виши само у
односу на АП Војводину (119,64), али је зато нижи у односу на на Републику Србију
(125,38) и средњобанатску област (125,87), а нарочито у односу и износи 124,92.
Образовна структура
Удео неписменог становништва старости 10 и више година у општини Нова Црња је
(3,77%).

Према старосним групама, 33,52 % неписменог становништва у општини Нова Црња се
налази у најстаријој групи (65 и више година). Овакав резултат је очекиван, јер је тај
део становништва провео своју младост у времену када описмењавање и похађање
школе није било обавезно.
Образовна структура становника старости 15 и више година је следећа: Укупан број
становника старости 15 и више године је 88,93 %. Без школске спреме 4,89 %, непотпуо
основно образовање 18,37%, основно образовање 25,17, средње образовање 43,59 %,
више образовање 3,29 %, високо образовање 4,28 %, непознато 0,38 %.
Диверзификација руралне економије
Укупан број незапослених лица, која су на евиденцији НСЗ на дан 25.08.2016. је 1709.
Укупан број запослених у Општини Нова Црња са стањем на дан
30.09.2015.године(према подацима РЗС)је 1242, од тога у правним лицима 1067 а 175 су
приватни предузетници и запослени код њих. У сектору пољопривреде, шумарства и
водопривреде, запослено је 74.
Рурална инфраструктура
Положај општине Нова Црња је периферни у односу на најважније државне центре и
собраћајне коридоре, а то ублажава чињеница да је погранична општина. Наиме,
гранични прелаз у Српској Црњи, преко кога се одвија друмски саобраћај, представља
једну од основних веза наше земље са суседном Румунијом, чему се мора придати
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посебан значај за развој овог подручја, као и постојећим саобраћајним правцима са
суседним општинама и ширим регионом преко државног пута I Б реда број 12
(Суботица - Сомбор - Оџаци - Бачка Паланка-Нови Сад - Зрењанин - Житиште - Нова
Црња - државна граница са Румунијом ( гранични прелаз Српска Црња)), државног пута
II А реда број 104 (Нови Кнежевац - Банатско Аранђелово-Мокрин-Кикинда-Војвода
Степа-Српски Итебеј-државна граница са Румунијом ( гранични прелаз Међа)), као и
општинским путевима мањег саобраћајног значаја.
Једно од стратешких опредељења за уређење подручја општине Нова Црња, је да
саобраћај као врло важна просторна функција подстиче развој овог простора, како би
Општина превазишла стање постојеће неразвијености.
У општини Нова Црња постоји само путни саобраћаја различитих хијерархијских
нивоа.
У општини Нова Црња је изграђено 86,867 к т путева, од чега је 74,661 к т под
савременим коловозом. Од укупне дужине путева, 38,65 к т чине државни путеви I реда
и у потпуности су под савременим коловозом и простиру се на потезу Зрењанин Српска Црња (државна граница са Румунијом). Државни путеви II реда су дужине 23,17
к т од којих је 19,06 под савременим коловозом. Општински путеви пружају се на
дужини од 25,047 к т, од којих је 16,951 к т под савременим коловозом.
Државни путеви на територији Војводине који су у непосредној или посредној вези са
Општином Нова Црња

ОЗНАКА
пута

Опис путева
ДРЖАВНИ ПУТЕВИ I Б РЕДА

12

(Суботица - Сомбор - Оџаци - Бачка Паланка-Нови Сад - Зрењанин - Житиште - Нова
Црња - државна граница са Румунијом ( гранични прелаз Српска Црња)),
ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II А РЕДА

104

(Нови Кнежевац - Банатско Аранђелово-Мокрин-Кикинда-Војвода Степа-Српски
Итебеј-државна граница са Румунијом ( гранични прелаз Међа))
ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II Б РЕДА

ПБ-307

Башаид - Нова Црња

Извор: Уредба о категоризацији путева ("Службени гласник РС", број 14/2012)

У општини Нова Црња сва насеља имају водовод.
Снабдевање водом врши се захватањем подземних вода из основног водоносног
комплекса.Захватни објекти су бушени вертикални бунари којих активних на
извориштима јавног водоснабдевања има 21 и 3 на локацијама микро водоводних
заједница.У свим бунарима се налазе потапајуће пумпе капацитета 10-15 1/8. Резервоари
за воду израђени су од челика.У Српској Црњи постоји водоторањ капацитета 200 т^, а
у осталим насељима постоје хидрофорска постројења са челичним резервоарима
капацитета од 5-10 ш^.
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Нова Црња
Снабдевање несеља водом врши се преко два бунара ( од којих је један у резерви - није
опремљен хидромашинском опремом ). На периферији насеља, у индустријском делу,
постоје два изворишта за водоснабдевање бивше шећеране са 4 бунара у уљаре са 3
бунара.
Александрово
Снабдевање насеља водом за пиће обавља се каптирањем подземних вода основног
водоносног комплекса са два бунара на крају насеља.
Војвода Степа
Насеље Војвода Степа снабдева се водом за пиће експлоатацијом подземних вода
основног водоносног комплекса преко два бунара на изворишту у североисточном делу
насеља.
Радојево
У Радојеву постоји нова водоводна мрежа.Снабдевање водом за пиће врши се преко
једног бунара на изворишту на крају насеља.
Српска Црња
Снабдевање водом насеља обавља се експлоатацијом подземних вода основног
водоносног комплекса преко два бунара на изворишту у северозападном делу насеља.
Поред бунара за јавно водоснабдевање у насељу и на његовој периферији за
индустријске потребепостој е још три изворишта.
Тоба
Насеље Тоба снабдева се водом за пиће експлоатацијом подземних вода основног
водоносног комплекса преко једног бунара.
Према подацима надлежног комуналног предузећа - ЈКП "8.август", Српска Црња, у
општини Нова Црња је 3886 домаћинстава прикључено на водоводну мрежу, што
представља 100 %. Укупна дужина водоводних цеви (примарна и секундарна мрежа) је
173 км.Укупна дужина водоводних азбестних цеви на територији општине је 60
км.Потрошња воде у домаћинствима је 250.000,00 м3 годишње, а у правним лицима
94.131,00 м3 годишње.Према подацима завода а статистику(РЗС-водоснабдевање и
и^^пуштање ^^падних вода 2015), укупна количина захваћене воде у општини Нова
Црња је 384 000 т 3 .
Општина нема канализациону мрежу већ се отпадне воде испуштају у индивидуалне
септичке јаме.Према подацима завода за статистику(РЗС-водоснабдевање и и^^пуштање
^^падних вода 2015), укупна количина испуштених отпадних вода је 346000 м3.
Површинске воде изложене су деградацији, упуштањем отпадних индустријских и
насељских вода, те је потребно решавати питање одвођења отпадних вода.На простору
општине Нова Црња планирана је изградња сепарационих канализационих
система,којима би се посебно одводиле фекалне отпадне воде, а посебно атмосферске
отпадне воде.
Управљање комуналним отпадом врши ЈКП "8.август" са седиштем у Српској Црњи.
Према подацима овог предузећа, количина одвеженог комуналног отпада износи
6.975,38 м3 годишње.
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У општини Нова Црња сва насеља имају пошту.Стање функционисања фиксне
телефоније је задовољавајуће и у сталном је успону.
У неким насељима, на пример, Војвода Степа, телефонски носећи стубови су лошег
квалитета, односно трули, искривљени, тако да се у условима лошијих временских
прилика, јављају сметње у телефонским везама.Ово подразумева потребу за
побољшавањем квалитета преноса телефонских импулса у складу са савременијим
техничким достигнућима.
На основу званичних статистичких података, на територији општине Нова Црња има
3271 телефонских прикључака, што представља изузетно добру покривеност имајући у
виду чињеницу да према статистичким подацима општина има укупно 3886
домаћинстава.
Развој електронско комуникационог система је условљен наставком изградње оптичког
преносног кабла, уградњом дигиталних телефонских центара у свим насељима
општине.Што се тиче АДСЛ интернета он је почео да се уводи у насељима општине
Нова Црња, а у осталим местима се очекује у скорије време, што зависи од броја
заинтересованих страна.
Мобилна телефонија функционише преко провајдера Телеком, Теленор и ВИП.
У Српској Црњи постоји радио станица, локалног карактера.
Такође, је битно истаћи да је за интернет систем у општини карактеристично да за сада
функционише по АДСЛ систему у појединим насељима, док се у осталим насељима
планира његово увођење и прикључење већег броја корисника у овај систем преноса.

Дистрибуцију
електричне
енергије
на
територији
Општине
обавља
Електродистрибуција Зрењанин.
Дистрибутер природног гаса је ЈП „Србијагас“ Нови Сад. Постојећи капацитети и
изграђеност гасоводне инфраструктуре на подручју обухвата општине, углавном
задовољавају садашње потребе потрошача.
Када је у питању област здравства, поменућемо да на територији Општине постоји
један Дом здравља, са седиштем у Српској Црњи, док се у осталим насељима
здравствена заштита пружа у амбулантама.Број становника на једног лекара је 788.
Од установа социјалне заштите у општини постоји Центар за социјални рад са
седиштем у Новој Црњи а број корисника социјалне заштите према подацима завода за
статистику је 2069.
Када је у питању област образовања, на територији општине Нова Црња постоји 6
образовних установа.
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Пољопривредно земљиште
Према резултатима Пописа пољопривреде из 2012.године укупно коришћено
пољопривредно земљиште износи 22639 хектара. Од укупне површине коришћеног
пољопривредног земљишта, 22211 ха чине оранице и баште. Према подацима Службе
за катастар непокретности из 2016,године, према власничкој структури, највише
пољопривредног земљишта припада приватним лицима 20400,2242 ћа, од чега су
19792,6698 ћа њиве, у државном власништву је 2727,2047 ћа, док је преостала
површина у осталим облицима својине (извор: РГЗ). Од укупне површине која се

Број

4

11.04.2017

“Службени лист општине Нова Ц рњ а“ 110

налази у државној својини у закуп се издаје 2281,6483 хектара. Површина од 432,5548
ћа пољопривредног земљишта у државној својини није обухваћена закупом јер на
терену није пољопривредно земљиштње а промена није спроведена у катастру или се
ради о пољопривредном земљишту које на терену није обрадиво.
Пољопривредно земљиште је у својини индивидуалних газдинстава и пољопривредних
предузећа, од којих је велики број приватизован. Упркос изузетно тешкој ситуацији у
којој се налазе сеоске Земљорадничке задруге, које су у стечају, и које у својини имају
одређене површине пољопривредног земљишта, исте нису организоване у складу са
потребама малих и средњих газдинстава те је неопходно подржати иницијативе за
формирање задруга у срединама где не постоје или не функционишу.
Удео пољопривредног становништва у Општини је 41,3%.
Земљорадничке задруге представљају потенцијал за оживљавање пољопривреде,
рурални и локални економски развој и омогућавају смањење миграција из сеоских
подручја.
У општини Нова Црња приметна је недовољна покривеност површина изграђеним
системима за наводњавање пољопривредних усева и вишегодишњих засада, наводњава
се укупно 157 ха, од тога 34 ха оранице и баште а 123 ха воћњаци.
На територији општине Нова Црња регистровано је укупно 1605 пољопривредних
газдинстава.
Највећа површина пољопривредног земљишта је под житима, 16048 ха, под
индустријским биљем налази се засејано 5187 хектара, под крмним биљем 697 хектара,
под шећерном репом 213 хектара, поврћем, бостаном и јагодама 37 хектара,
махунаркама 7 хектара, кромпиром 3 хектара, а 19 хектара чине остали усеви и угари.
Пољопривредници располажу са 73 једноосовинска трактора, 1589 двоосовинских
трактора, 175 комбајна и 7380 прикључних машина.
Вишегодишњи засади
У општини Нова Црња воћњаци и виногради су симболично заступљени (око 0,1 %
укупне површине). Укупна површина под воћњацима је 200 ха, од тога на 157 ха су
плантажни а на 43 ха екстензивни воћњаци. Под виноградима је свега 7 хектара, од тога
1 ха чине сорте за вино са географским пореклом, 2 хектара сорте за јело и остале 4
хектара.
У сектору воћарства, на територији Општине Нова Црња најбројнији су засади под
јабуком и то 62 хектара, затим шљивом 48 хектара, крушком 27 хектара, кајсијом 22
хектара, вишњом 18 хектара, под лешницима 12 ха, орасима 7 хектара, брескве 1,
купине 1, остало 2.
На територији општине послује предузеће “БИОСТАР” Војвода Степа, које се бави
производњом и извозом воћа.
Сточни фонд
Поред ратарства као доминатног облика пољопривредне производње, у одређеној мери
је заступљено и сточарство, али далеко испод потенцијала које Општина има у овој
области.У оквиру сточарства доминира узгој свиња, затим следи млечно говедарство, а
остали облици производње су заступљени у мањој мери. У Општини не постоји
кланица која би била заинтересована за подстицање производње меса, док у делу
млечног говедарства, присутни су са откупним местима велика привредна друштва од
којих највећи удео откупа имају А.Д „Имлек“, Београд и Д.О.О. „Дукат“, Палић .
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Регистрована пољопривредна газдинства на територији Општине Нова Црња
располажу са 2741 грла говеда, 2275 оваца, 150118 живине, 8033 свиња, 460 коза и
1325 кошница пчела.
Механизација, опрема и објекти
Агротехничка опремљеност пољопривредних газдинстава је таква да пољопривредници
општине Нова Црња располажу са укупно 9217 трактора, комбајна и прикључних
машина. Од укупног броја располажу са 73 једноосовинска трактора, 1589
двоосовинских трактора, 175 комбајна и 7380 прикључних машина ( берачи-251,
плугови-1470, тањираче-630, дрљаче-687, сетвоспремачи-533, ротофрезе-11, растурачи
минералног ђубрива-659, растурачи стајњака-53, сејалице-675, прскалице-712,
приколице-1451, косилице-248.
Опрема и објекти за смештај стоке, складиштење
репроматеријала и финалних пољопривредних проивода:

стајњака,

складиштење

Кошеви за кукуруз - 1506, Амбари - 14, Силоси - 21, Сушаре - 2, Објекти за силажу 2, Објекти за смештај пољопривредних машина и опреме - 1087, Хладњаче - 1,
Пластеници - 42, Објекти за смештај говеда - 712, Објекти за смештај свиња - 2248,
Објекти за смештај кокошака носиља - 958, Објекти за смештај остале стоке - 348.
Радна снага

Укупно газдинстава 1605. 1373 газдинстава са 1-2 члана, 213 газдинстава са 3-4 члана,
13 газдинства са 5-6 чланова, 6 газдинстава са 7 и више лица.
Ниво обучености: 697 управника (менаџера) са пољопривредним искуством стеченим
праксом, 16 менаџера са курсевима из области пољопривреде, 145 менаџера са
пољопривредном средњом школом, 596 менаџера са другом средњом школом, 41
менаџера са пољопривредном вишом школом или факултетом, 110 менаџера са другом
вишом школом или факултетом, 104 менаџера који су похађали курсеве о
пољопривреди у 2012. години.
Структура пољопривредних газдинстава

На територији општине Нова Црња регистровано је укупно 1605 газдинстава. Учешће
газдинстава у укупном броју домаћинстава на подручју општине Нова Црња - 30,1% 50%.
На основу резултата Пописа пољопривреде из 2012. године, структура пољопривредних
газдинстава према величини
коришћеног пољопривредног земљишта:
13
пољопривредних газдинстава је без земље, 315 газдинстава располаже са мање од 1
хектара пољопривредног земљишта, 157 газдинстава користи 1-2 хектара, 364
газдинстава користи 2-5 хектара, 302 газдинства 5-10, 210 газдинстава користи 10-20
хектара, 82 газдинства 20-30 хектара, 74 газдинства 30-50 хектара, 65 газдинстава 50100 хектара и 23 газдинства користи више од 100 хектара.
Просечно коришћено пољопривредно земљиште по пољопривредном газдинству је
14,11 хектара.
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Према попису из 2012.године општина Нова Црња спада у групу општина које имају од
1000 до 9999 условних грла. Структура пољопривредних газдинстава према броју
условних грла: 1311 газдинстава има мање од 4 условних грла, 188 има 5-9 условних
грла, 53 располаже са 10-15 условних грла, 20 газдинстава има 15-19 условних грла, 29
газдинстава има 20-49 условних грла, 3 газдинства има 50-99 условних грла и 1
газдинство има више од 500 условних грла.
Производња пољопривредних производа
Биљна производња у Општини Нова Црња обавља се на око 22639 хектара
пољопривредних површина.Највеће је учешће ратарске производње, док је воћарство и
виноградарство незнатно заступљено.Сточарство је у порасту у односу на ранији
период.
Просечне приноси важнијих пољопривредних производа посебно оних који имају
највећи значај за пољопривреду општине:
Највећи приноси су од пшенице и кукуруза. Принос од пшенице је 29449 тона, од чега
је 7173 тона принос од привредних друштава и задруга а 22276 тона од породичних
газдинстава.
Принос од кукуруза је 43727 тона, од чега је 5195 тона од привредних друштава и
задруга а 38532 тоне од породичних газдинстава.
На другом месту је производња индустријског и повртног биља. Принос од шећерне
репе је 8970 тона, од сунцокрета 20153 тоне, пасуља 100 тона, кромпира 1964 тоне.
На трећем месту је производња крмног биља и то са следећим приносима: детелина
2572 тоне, луцерка 5574 тоне, ливаде (сено) 104 тоне, пашњаци 184 тоне.

Од производње воћа и грожђа евидентирани су следећи приноси: од јабуке 2331 тона,
шљиве 728 тона и грожђа 202 тоне.
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника
На територији Општине Нова Црња постоје две регистроване задруге, ЗЗ “Пласт”
Српска Црња и ЗЗ „Полет“, Александрово и једно удружење пољопривредника Удружење земљорадника општине Нова Црња „Црница“, са седиштем у Српској Црњи.
Трансфер знања и информација
Пољопривредна стручна служба Зрењанин, поред својих редовних активности, преко
своје пољопривредне саветодавне службе, коју чине саветодавци из области ратарства
и повртарства, сточарства, заштите биља и агроекономиј е пружају потпуно бесплатно
стручне савете и информациј е о техничко-технолошким, комерцијално-тржишним,
организационим и другим аспектима пољопривредне производње.
Савети месних заједница организују обуке, предавања и радионице на теме у области
пољопривреде за које пољопривредници током године покажу највише интересовања.
Предавања се организују у сарадњи са пољопривредном стручном службом Зрењанин и
другим институцијама.
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛ АНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ
СРЕДСТАВА
Табела 2.Мере кредитне подршке

Број
Редни
број

1.

Назив
мере

Кредитна
подршка
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мере

100.2
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Планирани
буџет за
текућу
годиу без
пренетих
обавеза

( у РСД)
450.000,00

Износ
подстицаја
појединици
мере

Износ
подстицаја
по
кориснику
(%)

(апсолутни
износ у
РСД)

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)

(нпр. 30%,
50%, 80%)
100

Пренете
обавезе

(РСД)

450.000,00

Табела 3. Мере руралног развоја
Редни
број

1.

Назив мере

Инвестиције
у
физичку имовину
пољопривредних
газдинстава_______

Шифра
мере

101

Планирани
буџет за
текућу
годину без
пренетих
обавеза

( УРСД)
500.000,00

Износ
подстицаја
по
кориснику
(%)

Максимални
износ подршке
по кориснику
(ако је
дефинисан)

(нпр. 30%,
50%, 80%)
100%

Пренете
обавезе

(РСД)
100.000,00

500.000,00

УКУПНО

Табела б.Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Буџет

Вредност у РСД

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију
Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја ( без пренетих обавеза)
Планирана средства за кредитну подршку

950.000,00
450.000,00

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја

500.000,00

Пренете обавезе

Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике
Циљна група програма су физичка лица (носиоци и чланови регистрованих
пољопривредних газдинстава.
Имајући у виду специфичност средине у којој се програм спроводи - добар географскосаобраћајни положај, добра путна инфраструктура за развој пољопривреде и привреде,
здрава еколошка средина, као и изузетним ресурсима за развој сточарства, даљи развој
пољопривреде ће се базирати на даљем развоју, организовању и модернизовању
сточарске, и уопште пољопривредне производње, а са циљем подизања
профитабилности у пољопривреди.
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Појединим мерама биће омогућено олакшање у формирању мини кућних прерадних
капацитета, што ће представљати подстрек за запошљавање и самозапошљавање као и
формирање нових производа високог квалитета.
Обзиром да ће локална самоуправа радити на заштити и брендирању локалних
производа,и подстицању извоза, пољопривредни произвођачи ће бити подстакнути за
удруживање. Биће им омогућена добра организованост, информисаност и квалитетан
рад, уз подршку пољопривредних служби, сервиса и организација
Значај промене је вишеструк, па тако поред повећања пољопривредне производње,
очекујемо и већу запосленост младих.С обзиром да се општина Нова Црња сусреће са
проблемом одласка младих у градове, сматрамо да би ова мера умногоме утицала да
већи број младих остане на селу, започне сопствену пољопривредну производњу и
заснује породицу. Комплетна мера има за циљ опстанак села у целости и очување
његових вредности.
Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја:
Информисање потенцијалних корисника о мерама које су дефинисане Програмом
локалне самоуправе вршиће се путем штампаних обавештења које ће бити назначена на
огласним таблама месних заједница, затим путем локалне телевизије, радија и преко
званичне интернет странице општине Нова Црња.
Мониторинг и евалуација
Мониторинг и евалуацију ће вршити Комисија за избор корисника коју ће формирати
Председник општине, у виду теренског обиласка корисника као и у оценивању
извештаја корисника средства Извештаји корисника средстава ће се састојати од

наративног и финансијског дела уз неопходну финансијску документацију у виду
рачуна и извода из банке.
Такође, на основу података Локалне самоуправе, пољопривредне службе Зрењанин и
Управе за трезор, сачиниће се извештај о реализацији програма са статистичким
подацима у којима ће се јасно видети показатељи ефикасности програма.
Затим ће се кроз анкете спровести анализа колико су спроведене мере допринеле
побољшању квалитета пољопривредне производње, и уопште колико су утицале на
мотивацију становништва за бављење пољопривредом.
Комисија ће завршно са 31.12.2017.године, сачинити извештај о извршеном
мониторингу и укупну евалуацију програма.
II ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА
Назив и шифра мере: КРЕДИТНА ПОДРШКА, 100.2
Образложење
У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, јединице
локалне самоуправе (Сл. гласник РС 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16) могу да утврђују
мере које се односе на директна плаћања у виду кредитне подршке.Кредитна подршка
ће се реализовати суфинансирањем камата за пољопривредне кредите.
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Пољопривреда је делатност у којој се ангажује велика количина новчаних средстава
сваке године, било да се ради о улагању новца у репроматеријал, било да се ради о
улагању у нове засаде, основно стадо, наводњавање и остале инвестиције.Констатни
извори финансирања су не само предуслов за повећање производње, већ и за
одржавање већ постојећег нивоа производње.Свако комерцијално пољопривредно
газдинство које жели да успешно послује, пољопривредни кредит види као могућност
обезбеђења готовог новца и повећања профита.Међутим, тренутно банке не препознају
мала и средња газдинства, која доминирају на територији општине, као озбиљне
клијенте, већ као клијенте са већим степеном ризика.Ово произилази, пре свега, из
чињенице да се већи део прихода газдинства не одвија преко рачуна. Поред високих
каматних стопа јавља се и неусклађеност рокова отплате са роковима прилива
средстава на пољопривредним газдинствима и неусклађеност грејс периода са врстом
производње, односно инвестицијом. Додатни проблем је и начин обезбеђења кредита хипотеке на објектима у руралним подручјима су често неприхватљиво обезбеђење.
Кредитна подршка представаља врсту подстицаја којом се пољопривредним
газдинствима омогућава лакши приступ коришћењу кредита код пословних банака и на
тај начин се стварају повољнији економски услови за унапређење инвестиционих
активности за започињање и унапређење пољопривредне производње.
Краткорочно кредитирање пољопривредне производње у 2017. години спроводиће се
субвенционисањем камата за пољопривредне кредите који се користе за куповину нове
пољопривредне механизације, машина, опреме и репроматеријала у сточарству,
воћарству, повртарству и ратарству, куповину стоке, живине, пчела и рибље млађи,
изградњу пластеника и куповину садног материјала у повртарству и воћарству,
средстава за заштиту биља, система за наводњавање и изградњу бунара.

Крајњи циљ реализације ове мере је побољшање структуре газдинства, унапређење
пласмана, модернизација производње и унапређење конкурентности.
Квалитативни и квантитативни показатељи садашњег стања сектора који се развија
путем мере кредитне подршке је већ описан у анализи стања у сектору пољопривреде.
Ова мера је у складу и националном и локалном аграрном политиком, односно
Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014. - 2024.
Кредитна подршка путем суфинансирања камате за пољопривредне кредите
представља меру којом се пољопривредним газдинствима омогућава лакши приступ
коришћењу кредита код пословних банака и на тај начин се стварају повољнији
економски услови за обезбеђење неопходних импута за постојећу производњу и за
инвестиционе активности за започињање и унапређење пољопривредне производње.
Циљеви мере
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Позитиван утицај на стабилност дохотка пољопривредних газдинстава и раст
конкурентности уз прилагођавање захтевима тржишта, повећање дохотка на
пољопривредним газдинствима су општи циљеви ове мере, а модернизација
производње и унапређивање квалитета производа са могућношћу укључивања у шеме
квалитета (заштита географских ознака итд.), повећање површине под засадима и
другим културама, повећање сточног фонда, представљају специфичне циљеве.
Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду
Није применљиво обзиром да није усвојен НПРР.
Крајњи корисници
Крајњи корисници мере су физичка лица - носиоци и чланови регистрованих
пољопривредних газдинства са активним статусом.
Економска одрживост
Економску одрживост улагања кроз одређену форму бизнис плана или пројекта
подносилац захтева ће достављати банци у зависности од износа кредита и пословне
политике саме банке.
Општи критеријуми за кориснике
Општи критеријуми за коришћење средстава по овој мери су:
•
•
•

•

Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у
Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
Корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине Нова
Црња;
Потписана изјава да не постоји захтев за коришћење кредитне линије за исто
улагање у другим јавним фондовима;
Корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније одобреним захтевима
финансираним из средстава буџета општине Нова Црња;

Специфични критеријуми
Нема специфичних критеријума
Листа инвестиција у оквиру мере

Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

100.2.1

Суфинансирање камата за пољопривредне кредите
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Критеријуми селекције
Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства
одобравају по редоследу пријема потпуних захтева, односно одобрених кредитних
линија од стране изабране пословне банке, до утрошка средстава.
Интензитет помоћи
Интензитет помоћи је 100 % ефективне каматне стопе.Обавезе корисника кредита су
накнаде и трошкови у току одобравања и реализације кредита, а суфинансира се
ефективна каматна стопа.Ефективна каматна стопа мора бити фиксна током периода
отплате кредита.
Индикатори/показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

Број корисника кредитних линија са суфинансираном каматом

2.

Укупан износ ангажованих средстава пословне банке

Административна процедура
Председник Општине Нова Црња расписује јавни позив банкама заинтересованим за
краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава на територији
општине Нова Црња уз учешће локалне самоуправе субвенционисањем дела камате на
кредите.
Након закључења Уговора са банком, расписује се јавни позив за подношење захтева за
одобрење кредита корисницима.
Захтев за одобрење кредита подноси се пословној банци уз претходну сагласност
Комисије. Краткорочни кредити са каматом која се субвенционише одобраваће се

закуповину нове пољопривредне механизациЈ е, машина, опреме и репроматериЈ ала у
сточарству, воћарству, повртарству и ратарству, куповину стоке, живине, пчела и
рибље млађи, изградњу пластеника и куповину садног материјала у повртарству и
воћарству, средстава за заштиту биља, система за наводњавање и изградњу бунара.
Кредит се реализује плаћањем по профактури или по купопродајном уговору за набавку
горе наведених ставки.Кредитне линије ће се одобравати до утрошка расположивих
средстава, а најкасније до 10.11.2017.године. Краткорочни кредити се одобравају на
период од годину дана.Један корисник може користити само једну субвенционисану
кредитну линију по врсти кредита, која може обухватати више намена.Контролу
наменског коришћења кредита вршиће Комисија у сарадњи са банком. Уколико се
утврди да кредит није наменски искоришћен или је делимично наменски искоришћен
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проглашава се доспелим тако што се целокупна главница и затезна камата која је
обрачуната у складу с пословном политиком изабране банке за цео период коришћења
кредита наплаћују од корисника укључујући и цео износ субвенционисане камате са
обрачунатом затезном каматом у складу са пословном политиком банке.
Мера 2.
Назив и шифра
мере:
газдинстава, шифра 101.

Инвестиције у

физичку

имовинупољопривредних

Образложење
Техничко-технолошка опремљеност пољопривредног сектора захтева значајније
инвестиције у модернизацију производње пољопривредних газдинстава, као и опрему,
технологију и јачање производног ланца.У складу са Стратегијом пољопривреде и
руралног развоја 2014-2024.највећи део буџетских средстава је управо намењен расту
конкурентности.
Мера инвестиције у физичку имовинупољопривредних газдинстава подржава мала и
средња пољопривредна газдинства у циљу унапређења процеса производње,
продуктивности, конкурентности као и технолошког оспособљавања газдинстава у
складу са ЕУ стандардима, а све ради постизања веће економске ефикасности, веће
оријентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости.
Преглед по секторима:
Сектор: Пчеларство
Према попису пољопривреде из 2012.године на територији општине Нова Црња
постоји 1.325 кошница. Обзиром да представља значајан вид пољопривредне
производње, свакако треба унапредити и овај сектор и повећати његов удео у укупној
пољопривредној производњи.
Пчеларство узима све већу улогу у пољопривреди и представља једну од
могућности запошљавања и то у условима незагађеног и природног амбијента.Значај
развоја пчеларства је велики а корист вишеструка. Клима и богатство флоре пружају
повољне услове за гајење пчела на нашим просторима, па тако у Србији постоји око

30.000
пчелара, од којих је само 9000 учлањено у неку од 173 организације. Они
имају око 430.000 кошница и незванично произведу око 3,5 хиљада тона меда годишње.
На територији општине Нова Црња приметан је повећан број новооснованих удружења
пчелара па самим тим постоје тенденције за развој пчеларства као пољопривредне
производње.Поменута удружења имају значајну улогу у едуковању младих пчелара и
развоју пчеларства уопште.Како најзначајнији продукт је мед, а нај заступљенији су
ливадски, багремов и сунцокретов.Поред меда, значајна је производња и пчелињег
воска, матичног млеча, поленовог праха и прополиса.
Циљеви мере
Општи циљеви: Стабилност дохотка пољопривредних газдинстава; Повећање
производње; Побољшање продуктивности и квалитета производа; Смањење трошкова
производње; Унапређење техничко-технолошке опремљености; Одрживо управљање
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ресурсима и заштите животне средине; Раст конкурентности уз прилагођавање
захтевима домаћег и иностраног тржишта; Усклађивање са правилима ЕУ, њеним
стандардима, политикама и праксама.
Специфични циљеви по секторима:
Сектор: Пчеларство - Повећање производње меда и производа од меда; Повећање
прихода у домаћинствима која се баве пчеларством;
Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду
Није применљиво обзиром да није усвојен НПРР.
Крајњи корисници
Крајњи корисници мере су физичка лица - носиоци регистрованог пољопривредног
газдинства са активним статусом.
Економска одрживост
Није потребан бизнис план.
Општи критеријуми за кориснике
Општи критеријуми за кориснике по овој мери:
•
•
•
•

Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у
Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
Корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине Нова
Црња;
Потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим
јавнимфондовима;
Корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније одобреним захтевима
финансираним из средстава буџета општине Нова Црња.

Специфични критеријуми

Нема специфичних критеријума.
Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра

Назив инвестиције

инвестиције
101.5.1.

Набавка нових пчелињих друштава

101.5.2.

Набавка опреме за пчеларство
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Критеријуми селекције
Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере већ се средства
одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава.

Интензитет помоћи
ПОДСТИЦАЈИ

СЕКТОР
Мин.

Макс.

100%

Пчеларство

100%

Напомена: учешће општине у овом сектору је 100.000,00 динара по кориснику

Индикатори/показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

Укупан број подржаних пројеката

2.

Број набављених кошница

3.

Број набављене опреме за пчеларство

Административна процедура
Средства се корисницима средстава распоређују путем Конкурса за достављање
пријава за доделу подстицајних средстава у области пољопривреде-сточарства за
спровођење пољопривредне политике, који расписује Председник општине, а поступак
расподеле средстава спроводи Комисија за спровођење поступка доделе подстицајних
средстава из буџета општине.
Текст конкурса садржи:
•
•
•
•
•
•
•
•

предмет конкурса
корисници подстицаја;
износ средстава која се додељују по појединачној пријави;
обавезна документација коју треба доставити;
поступак спровођења конкурса;
обавезе корисника подстицајних средстава;
исплата подстицајних средстава;
начин и рокови подношења пријава.
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Конкурс за доделу подстицајних средстава објављује се на огласној табли општине и на
званичној
интернет
презентацији
општинеНоваЦрња
^^^.50поуасгпја.г5ћЦр://^^^.50поуасгпја.г5/.Конкурс је отворен 20 дана од дана
објављивања.
Подносилац пријаве на конкурс подноси конкурсну документацију у предвиђеном року
Комисији, на пријавном обрасцу који је саставни део конкурсне документације.
Трошкови морају бити стварни, оправдани и у непосредној вези са циљевима мере.
Комисију за спровођење поступка доделе подстицајних средстава образује и именује
Председник општине посебним решењем.
Комисија има председника и четири члана, одлуке доноси на седницама већином
гласова присутних чланова.
Седницу Комисије сазива и њеним радом руководи председник Комисије.
Седница Комисије може се одржати ако је присутна већина од укупног броја чланова
Комисија.
Комисија разматра поднете пријаве и врши њихово бодовање и рангирање.
Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве Комисија неће узимати у разматрање,
и исте ће бити одбијене.
Неблаговременим ће се сматрати оне пријаве које стигну у писарницу општинске
управе општине Нова Црња након наведеног рока, без обзира на начин на који су
достављене.
Непотпуним ће се сматрати оне пријаве које не садрже сву документацију прописану
конкурсом.
Неисправним ће се сматрати оне пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу или
су поднете од стране неовлашћених лица, које су поднете у отвореној коверти и које су
ручно писане.
О спроведеном поступку јавног конкурса Комисија води записник и саставља листу
вредновања и рангирања пријава на конкурс у року који не може бити дужи од 7 дана
од дана истека рока за подношење пријава. Листа се 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 доноси Комисија у року од 8
дана од дана његовог пријема.
Комисија сачињава предлог Одлуке о додели подстицајних средстава из буџета
општине Нова Црња и записник и предлог Одлуке доставља Председнику општине
Нова Црња најдуже у року од 3 дана од дана сачињавања предлога Одлуке.
Председник општине на основу предлога Одлуке Комисије, доноси Одлуку о додели
подстицајних средстава из буџета општине Нова Црња у року од 8 дана од дана пријема
предлога Одлуке од стране Комисије.

Одлука садржи износ, намену и начин преноса средстава корисницима подстицајних
средстава.
Одлука Председника Општине је коначна и објављује се на огласној табли и интернет
страници општине.
По објављивању Одлуке о додели подстицајних средстава из буџета општине Нова
Црња Председник општине закључиће са корисником подстицај них средстава уговор о
додели подстицајних средстава из буџета општине Нова Црња.

III Идентификациона карта
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Табела : Општи подаци и показатељи

Вредност,
опис
показатеља

Назив показатеља
ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај
Аутономна покрајина
Регион
Област
Град или општина
Површина
Број насеља
Број катастарских општина
Број подручја са отежаним условима рада у пољопривреди
(ПОУРП)
Демографски показатељи
Број становника
Број домаћинстава
Густина насељености (број становника/површина,кт^)
Промена броја становника 2 0 1 1 :2002 (2011/2002*100100)
- у руралним подручјима АП/ЈЛС
Становништво млађе од 15 година (%)
Становништво старије од 65 година (%)
Просечна старост
Индекс старења (15)
Без школске спреме и са непотпуним основним
образовањем
(%)
Основно образовање (%)
Средње образовање (%)
Више и високо образовање (%)
Пољопривредно становништво у укупном броју
становника
(%)
Природни услови
Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински)
Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна
класа (16)
Клима (умерено-континентална, субпланинска ...)
Просечна количина падавина ( т т )
Средња годишња температура (оС)
Хидрографија (површинске и подземне воде)
Површина под шумом (Иа)
Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%)
Пошумљене површине у претходној години (Иа)
Посечена дрвна маса ( т 3)
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса

Извор
податка
и година

Војводина
Банат
Средњи банат
Нова Црња
273
б
7
-

рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*

10272
3886
37,63

рзс**
рзс*

19,15
14,07
18,01
43

-

рзс**
рзс**
рзс**
рзс**
рзс*
рзс*

23,26

рзс*

25,17
43,59
7,57

рзс*
рзс*
рзс*

41,30

процена

опис
опис

интерни
интерни

опис
558

интерни
интерни
интерни
интерни
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*

10,90
опис
340
1,22
4

810
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Укупан број пољопривредних газдинстава:

1605

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (Р^1^):

1843 од кој их
активних 1235

- породична пољопривредна газдинства (%)
- правна лица и предузетници (%)
Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (Иа)
Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%)
Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и
пашњаци,
остало(18)(Иа, %)
Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље,
остало(19)(Иа,
%)
Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (Иа)
Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом
(Иа)
Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (Иа)
Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ
Одводњавана површина КПЗ (Иа)
Наводњавана површина КПЗ (Иа)
Површина пољопривредног земљишта у државној својини
на
територији АП(20)(Иа)
Површина пољопривредног земљишта у државној својини
која
се даје у закуп (Иа):
- физичка лица (%)
- правна лица (%)
Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број)
Трактори, комбајни, прикључне машине (број)
Пољопривредни об]екти(21)(бро))
Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници (број)
Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за
заштиту биља (Иа, број
Број чланова газдинства (22 и стално запослених на
газдинству:
(на породичном
:на газдинству правног
лица/предузетника)
(Иа)
Годишње радне јединице (23)(број)
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника(24)

рзс***
Управа за
трезор(17)

22639
82,93

рзс***

22541

рзс***

22211

рзс***

14,11

рзс***

0

157

интерни
интерни
рзс***
интерни
рзс***

2727,2047

интерни

2281,6483

интерни

18

интерни
164952
9217
6896
45
42320/3088

рзс***
рзс***
рзс***
рзс***
рзс***

2863

рзс***

97,58/2,42

рзс***

1131
■>
3

рзс***
интерни

Производња пољопривредних производа(25)(количина):
112797
- биљна производња (!)
- сточарска производња (!, 111, ком.)
ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
86,867
Дужина путева(26)(к т)

рзс***
Интерни

рзс*
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Поште и телефонски претплатници (број)
Водопривредна инфраструктура
Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број)
Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број)
Укупне испуштене отпадне воде (хи љ .т3)
Пречишћене отпадне воде (хи љ .т3)
Енергетска инфраструктура

6/3271

рзс*

4375
0
346
0

рзс*
рзс*
рзс*
рзс*

Производња и снабдевање електричном
енерги)ом(27)(бро))
Социјална инфраструктура
Објекти образовне инфраструктуре(28)(број)
Број становника на једног лекара
Број корисника социјалне заштите

5317
потрошача

интерни

Диверзификација руралне
економије
Запослени у секторима пољопривреде,
шумарства и
водопривреде (29)(број)
Газдинства коЈа обављају друге профитабилне
активности(30)
(број)
Туристи и просечан број ноћења туриста на територији
АП/ЈЛС (31)(бро])
Трансфер знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна служба
(да/не)
Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни
систем(32)
^^рој^

6
788
2069

74

рзс*
рзс*
рзс*

рзс*
рзс***
рзс***

0

рзс*

не

интерни

не

ПССС

Председник СО
Даница Стричевић
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Чланом 13. став I. Закона о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16 - у
даљем тексту: Закон), прописано је да органи аутономне покрајине и јединице
локалне самоуправе могу да утврђују мере подршке за спровођење пољопривредне
политике за подручје територије аутономне покрајине и јединице локалне
самоуправе, осим директних плаћања, а која се не односе на регресе за трошкове
складиштења у јавним складиштима, регресе за репродуктивни материјал, и то
само за вештачко осемењавање, као и мере политике руралног развоја за подручје
територије аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе.
Чланом 13. став 3. Закона прописано је да се средства за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја обезбеђују у буџету
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и користе се у складу са
програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја.
Одредбом члана 13. став 4. Закона прописано је да програм подршке
за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја доноси
надлежни орган аутономне покрајине, односно надлежни орган јединице локалне
самоуправе, уз претходну сагласност министарства надлежног за послове
пољопривреде.
Чланом 13. став 5. Закона прописано је да подршка спровођења
пољопривредне политике и политике руралног развоја у аутономној покрајини и
јединицама локалне самоуправе не може бити у супротности са Националним
програмом за пољопривреду и Националним програмом руралног развоја. ■
Имајући у виду чињеницу да нису донети национални програми
руралног развоја и за пољопривреду за следећи програмски период, не постоји
важећи национални програм са којим је могуће извршити упоређивање
достав.т>еног Предлога програма, односно утврдити усклађеност мера подршке које
су наведене у достављеном Предлогу програма.
Имајући у виду да су достављеним Предлогом програма утврђене
мере подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја општине Нова Црња за 2017. годину, да су средства обезбеђена у буџету
општине Нова Црња, као и да мере утврђене Предлогом програма, нису у
супротности са одредбом члана 13. став 1. Закона, којим је јасно прописано које
врсте мера подршке не могу да утврђују органи аутономне покрајине и јединице
локалне самоуправе, решено је као у диспозитиву.

кСЕКРЕТ^/.
V N

дошевић
Пењу министра
^
)1-51/37/2016-09
од 21Г новембра 2016. године
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