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Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Нова Црња 
-Скупштина општине- 
Број: II-06-15/15-1 
Дана: 07.08.2015.године 
 

65.На основу чл.32 и чл.59 Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07 и  83/14) ,  чл.41 Статута 
општине Нова Црња („Сл.лист општине Нова Црња“ бр.8/09 и 16/12), Скупштина општине Нова Црња на седници 
одржаној дана 07.08.2015.године  донела је  

 
ОДЛУКУ И ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

 
Члан 1 

 
Мења се члан 22. тако што сада гласи: 

„Руководиоце основних организационих јединица распоређује Начелник општинске управе из реда запослених или га 
прима у радни однос путем огласа у складу са законом и актом о организацији и систематизацији радних места. 
Руководиоце основних организационих једница у Општинској управи распоређује начелник општинске управе на 
период од 4 (четири) године и по истеку тог периода могу бити поново распоређени.“ 
 

Члан 2 
 

Мења се члан 21. тако што се брише 3. Став. 
 

Члан 3 
 

Мења се члан 20. тако што се бришу став 2. и став 3. истог члана. 
 

Члан 4 
 

Мења се члан 15. Одлуке тако што се бришу став 3. и став 4., тако да ће став 5. у будуће бити став 3.  
 

Председник СО 
Брборић Ранко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

СЛУЖБЕНИ 
ЛИСТ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 
 

Година XXIV Нова Црња 10.08.2015. године Број: 9 
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Република Србија – АПВ 
Општина Нова Црња 
-Скупштина општине- 
Број:II-06-15/15-2 
Дана: 07.08.2015. 
 

  66.На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/10, 101/11, 93/12,62/13 и 
63/13), и члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи(''Сл.гласник РС, бр.129/07 и 83/14-др.закон), и члана 41. Статута 
општине Нова Црња (Сл. лист Општине Нова Црња бр. 9/08 и 16/12) Скупштина општине Нова Црња на седници 
одржаној дана 07.08.2015. године    д о н о си, 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА ЗА 2015.ГОДИНУ 

 
I.  ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 
  У члану 1. одлуке о буџету општине укупна примања у износу од 715.493.450,00  динара замењују се износом од 

751.927.947,00  динара. 
Изворних прихода у износу од ............................................... 713.314.419,00 динара 
Пренета средства из 2014. године............................................  38.613.528,00 динара  

 
У К У П Н О:.............................................................................. 451.927.947,00  динара  

         
       Члан 2. 

Приходи и примања који представљају буџетска средства утврђени су у следећим износима у рачуну прихода  
и примања : 

Опис 
Економска 

класификација 
Буџет за 

2015.годину 

1 2 3 
I   ПРИХОДА И ПРИМАЊА     
Текући приходи     
1. Порески приходи 7 713,314,419.00 
1.1 Порез на доходак грађана 711 113,678,800.00 
1.2. Порез на фонд зарада 712 0.00 
1.3. Порез на имовину 713 66,434,039.00 
1.4. Порез на наслеђе и поклоне 7133 1,000,000.00 
1.5. Порез на пренос апсолутних права 7134 12,500,000.00 
2. Непорески приходи     
2.1. Таксе     
2.1.1. Локалне комуналне таксе 714,716,741,742 50,865,494.00 
2.1.2. Локалне административне таксе 7422 450,000.00 
2.1.3. Боравишна такса 714552 1,000.00 
2.2. Накнаде 7145,7415,7423 44,214,494.00 
2.3. Самодопринос 711180 23,800,000.00 
2.4. Донације и трансфери     
- Донације 732   
- Трансфери од другог нивоа власти 733 477,026,086.00 
2.4. Приходи настали употребом јавних средстава      
- Приходи од камате 7411 600,000.00 
- 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 

7421 600,000.00 

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

7421 1000000 
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- Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета 
ЈЛС чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима 
на основу њихове слободне воље 

7421   

- Од тога : приходи од продаје добара и услуга индиректних 
буџетских корисника 

    

- Новчане казне и одузета имовинска корист 743 2,100,000.00 
- Приходи од концесионе накнаде у складу са законом 714563   
 Кап. доб. тран. од физ. лица у кор. општина 744 610,000.00 
2.7. Остали непорески приходи     
- Мешовити и неодређени приходи 745 2,600,000.00 

- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне 
године 

7721   

7. Примања од продаје нефинансијске имовине 812   
 

Расходи и издаци буџета утврђују се у следећим износима у рачуну расхода и издатака: 
 

Опис 
Економска 

класификација 
Буџет за 

2015.годину 

1 2 3 
II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ     
Текући расходи: 4 358.174.555 
1. Расходи за запослене 41 47.231.135 
- Плате и додаци запослених 411 37.742.662 
- Социјални доприноси на терет послодавца 412 6.633.473 
- Накнаде у натури 413 102.000 
- Социјална давања запосленима 414 200.000 

- Накнаде трошкова за запослене 415 2.003.000 

- Награде запосленима и остали посебни расходи 416 550.000 
2. Коришћење услуга и роба 42 184.235.630 
- Стални трошкови 421 30.524.800 
- Трошкови путовања 422 1.205.000 
- Услуге по уговору 423 101.178.889 
- Одборнички додатак 423591 10.057.000 
- Специјализоване услуге 424 21.601.420 
- Текуће поправке и одржавање 425 13.257.312 
- Материјал 426 16.468.209 
3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 44 1.050.000 
- Отплата домаћих камата 441 700.000 
-Пратећи трошкови задужења 444 350.000 
4. Субвенције 45 3.000.000 
- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 451 3.000.000 
- Капиталне субвенције 452  
- Текуће субвенције приватним предузећима 454  
5. Дотације и трансфери 46 51.932.229 
- Текући трансфери осталим нивоима власти 4631 40.959.993 
- Капитални трансфери осталим нивоима власти 4632   
- Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 464 6.200.000 
- Остале дотације и трансфери 465 4.772.236 
6. Социјално осигурање и социјална заштита 47 38.369.772 
- Накнада за социјалну заштиту из буџета и подст. Запош. 472 38.369.772 
7. Остали расходи 48 26.913.383 
- Дотације невладиним организацијама 481 18.502.383 
- Порези, обавезне таксе и казне 482 481.000 
- Новчане казне и пенали по решењу судова 483 3.430.000 
- Накнада штете за повр. или штету наст. услед елементар. непогода 484 4.500.000 
8. Резерве 49 5.442.406 
- Средства резерве 499 5.442.406 
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Издаци за нефинансијску имовину 5 390.753.392 
9. Основна средства 51 390.539.792 
- Зграде и грађевински објекти 511 383.361.136 
- Машине и опрема 512 6.808.556 
- Остале некретнине и опрема 513  
- Нематеријална имовина 515 370.100 
10. Залихе 52   
- Робне резерве 521   
11. Природна имовина 54 213.600 
- Земљиште 541  

 
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 9   
Примања од задуживања 91   
Примања од домаћих задуживања (примљени кредити од домаћих 
банака) 

911 
  

Примања од продаје финансијске имовине 92   
Примања од продаје домаће финансијске имовине 921   
Пренета неутрошена средства из ранијих година 321121   
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 6 3.000.000 
Отплата главнице 61 3.000.000 
Отплата главнице домаћим кредиторима 611 3.000.000 
Набавка финансијске имовине 62   
Набавка домаће финансијске имовине 621   
Промена стања на рачуну     
(позитивна – повећање готовинских средстава     
Негативна – смањење готовинских средстава)     

                                 Члан 3. 
Средства  текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 3.911.116,00 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 з додаје се члан 3а. који гласи: Распоред пренетих неутрошених наменских средстава из претходне године у 
износу од 38.613.528,00 распоређује се на следећи начин: 
У корист: 
 Позиција 41/1.............................500.000,00 Специјализоване услуге 
 Позиција 45................................681.492,00 Текуће поправке и одржавање 
 Позиција 51/1.............................213.600,00 Продаја нефинансијске имовине 
 Позиција 51/2.............................500.000,00 Машине и опрема 
 Позиција 57.............................1.000.000,00 Накнаде за социјалну заштиту из буџета-соц.угрож.станов. 
 Позиција 60................................469.774,00 Накнаде за социјалну заштиту из буџета-превоз ђака 
 Позиција 62/1.............................400.000,00 Накнаде за социјалну заштиту из буџета-економско оснаживање 
 Позиција 74................................803.211,00 Зграде и грађевински објекти 
 Позиција 86/2.............................610.000,00 Зграде и грађевински објекти 
 Позиција 87................................100.000,00 Стални трошкови 
 Позиција 89................................425.332,00 Услуге по уговору 
 Позиција 90.............................9.973.261,00 Услуге по уговору 
 Позиција 97................................300.000,00 Услуге по уговору 
 Позиција 98................................500.000,00 Текуће поправке и одржавање 
 Позиција 101..............................548.999,00 Дотације невладиним организацијама 
 Позиција 103/1...........................100.000,00 Машине и опрема 
 Позиција 107..............................200.000,00 Услуге по уговору 
 Позиција 108...............................200.000,00 Текуће поправке и одржавање 
 Позиција 109...............................201.558,00 Материјал 
 Позиција 111...............................100.000,00 Дотације невладиним организацијама 
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 Позиција 114...............................200.000,00 Машине и опрема 
 Позиција 120...............................219.334,00 Услуге по уговору 
 Позиција 122...............................100.000,00 Текуће поправке и одржавање 
 Позиција 124...............................300.000,00 Материјал 
 Позиција 126...............................300.000,00 Дотације невладиним организацијама 
 Позиција 134...............................622.303,00 Услуге по уговору 
 Позиција 136............................1.500.000,00 Материјал 
 Позиција 138...............................130.000,00 Дотације невладиним организацијама 
 Позиција 143...............................150.000,00 Стални трошкови 
 Позиција 144...............................650.000,00 Услуге по уговору 
 Позиција 145...............................500.000,00 Текуће поправке и одржавање 
 Позиција 146...............................200.000,00 Материјал 
 Позиција 148...............................800.000,00 Дотације невладиним организацијама 
 Позиција 149...............................203.482,00 Зграде и грађевински објекти 
 Позиција 149/1............................200.000,00 Машине и опрема 
 Позиција 159...............................320.000,00 Текуће поправке и одржавање 
 Позиција 160...............................266.401,00 Материјал 
 Позиција 161/1............................150.000,00 Дотације невладиним организацијама 
 Позиција 168-173.....................1.705.034,00 Текући трансфери осталим нивоима власти 
 Позиција 219............................3.857.704,00 Услуге по уговору  

Позиција220/1..........................2.951.232,00 Услуге по уговору 
Позиција 221............................3.331.324,00 Услуге по уговору 
Позиција 222............................1.200.000,00 Специјализоване услуге 
Позиција 223...............................929.489,00 Нафтна рента 

 
                   Члан 4. 

      Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 1.531.290,00 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 2015. и наредне две године а који су исказани у Табели број 3: 
 

Члан 6. 
       Програмска класификација расхода планирана за буџетску 2015. годину приказана је у наредној табели: 

Шифра 

Програм 

 
Програмска 
активност/  
Пројекат 

Назив 
Средства 
из буџета 

Структ-
ура % 

Сопствени 
и други 
приходи 

Укупна 
средства 

1 2 3 4 5 6 7 
1101   Програм 1.  Локални развој и 

просторно планирање 
24,617,237 #N/A 348,300,219 372,917,456 

  1101-П1 

Израда пројектно техничке 
документације за опремање 
индустријских зона у Српској Црњи 

300,000 #N/A 2,700,000 3,000,000 

  1101-П2 
Инфраструктурно опремање 
индустријских зона у Српској Црњи 

3,800,000 #N/A 34,200,000 38,000,000 

  1101-П3 

Бушење бунара и изградња постројења 
за производњу пијаће воде у 
насељеном месту Нова Црња 

  #N/A 40,400,000 40,400,000 

  1101-П4 
Изградња капеле у насељеном месту 
Нова Црња 

581,760 #N/A 5,235,840 5,817,600 

  1101-П5 
Изградња капеле у насељеном месту 
Тоба 

484,000 #N/A 4,356,000 4,840,000 

  1101-П6 

Бушење, опремање и повезивање у 
систем бунара у насељу Радојево и 
повезивање са водоводом у Српској 
Црњи 

3,500,000 #N/A 13,083,290 16,583,290 

  1101-П7 
Изградња метрополитен мреже у 
општини Нова Црња 

600,000 #N/A 5,400,000 6,000,000 

  1101-П8 

Изградња канализационе мреже у 
насељеним местима општине Нова 
Црња 

  #N/A 90,093,849 90,093,849 
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  1101-П9 

Постављање ЛЕД расвете у свим 
насељеним местима општине Нова 
Црња 

2,046,651 #N/A 14,303,211 16,349,862 

  1101-П10 Изградња трансфер станице  500,000 #N/A 4,500,000 5,000,000 

  1101-П11 

Израда пројектно техничке 
документације за побољшање 
енергетске ефикасности у зградама 
општине Нова Црња 

200,000 #N/A 1,800,000 2,000,000 

  1101-П12 

Израда пројектно техничке 
документације за реконструкцију крова 
зграде Дома културе у Новој Црњи 

50,000 #N/A 200,000 250,000 

  1101-П13 
Израда пројеката за опремање базена у 
Александрову 

100,000 #N/A 900,000 1,000,000 

  1101-П14 
Постројење за грејање базенске воде 
сунчевом енергијом 

1,000,000 #N/A 21,042,412 22,042,412 

  1101-П15 
Изградња водовода са извориштем 
воде у насељеном месту Александрово 

1,744,448 #N/A 15,700,040 17,444,488 

  1101-П16 

Ојачање коловозне конструкције и 
санација улица у насељеним местима 
општине Нова Црња - Тоба 

3,327,844 #N/A 29,950,593 33,278,437 

  1101-П17 
Изградња улица - Железничка 
Александрово 

4,256,822 #N/A 38,311,397 42,568,219 

  1101-П18 

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

720,824 #N/A 6,487,411 7,208,235 

  1101-П19 
Партерно уређење комплекса спортске 
хале у Српској Црњи 

257,500 #N/A 2,492,854 2,750,354 

  1101-П19/1 
Изградња спортске хале у Српској 
Црњи 

    7,161,300   

  1101-П20 
Гасна инсталација за балон хале у 
Српској Црњи и гасни прикључак 

302,000 #N/A 2,718,000 3,020,000 

  1101-П21 Опремање балон хале у Српкој Црњи 350,908 #N/A 3,158,168 3,509,076 

  1101-П22 

Унапређење безбедности саобраћаја у 
зони ОШ "Петефи Шандор" Нова 
Црња 

    1,495,854 1,495,854 

  1101-П23 
Развој локалне самоуправе-израда 
стратегије 

    610,000 610,000 

  1101-П24 

Опремање теретане у циљу 
побољшања услова за промоцију 
спортско-рекреативног туризма и 
планског уређења тематске целине у 
насељеном месту Српска Црња 

299,480   1,200,000 1,499,480 

  1101-П25 
Унапређење рада општинске управе 
увођењем електронске базе пројеката 

195,000   800,000 995,000 

0601   Програм 2.  Комунална делатност 24,000,000 #N/A 580,000 24,580,000 
  0601-0001 Водоснабдевање 3,000,000     3,000,000 

  0601-0003 Одржавање депонија 11,000,000 #N/A 100,000 11,100,000 

  0601-0009 Уређење и одржавање зеленила 6,000,000     6,000,000 

  0601-0014 
Остале комуналне услуге,зоохигијена, 
ванлинијски превоз 

4,000,000 #N/A 0 4,000,000 

  0601-П1 
Набавка стандардизованих посуда за 
сакупљање комуналног отпада 

    480,000 480,000 

1501   Програм 3.  Локални економски 
развој 

3,400,000 #N/A 2,425,332 5,825,332 

  1501-0005 
Финансијска подршка локалном 
економском развоју 

400,000     400,000 

  1501-П1 Локални акциони план запошљавања 3,000,000 #N/A 2,425,332 5,425,332 
0101   Програм 5.  Развој пољопривреде 29,500,000 #N/A 9,973,261 39,473,261 

  
0101-0001 Унапређење  услова за пољопривредну 

делатност 
26,500,000 #N/A 9,973,261 36,473,261 

  0101-0002 Подстицаји пољопривредној 3,000,000 #N/A   3,000,000 
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производњи 

0401   Програм 6.  Заштита животне 
средине 4,000,000 #N/A 6,808,936 10,808,936 

  

0401-0001 Управљање заштитом животне средине 
и природних вредности 

4,000,000 #N/A 6,808,936 10,808,936 

0701   Програм 7.  Путна инфраструктура 5,000,000 #N/A 5,460,813 10,460,813 

  
0701-0001 

Управљање саобраћајном 
инфраструктуром 

3,000,000 #N/A 4,531,324 7,531,324 

  0701-0002 Одржавање путева 2,000,000 #N/A 929,489 2,929,489 
2002   Програм 9.  Основно образовање 27,956,997 #N/A 1,705,034 29,662,031 

  2002-0001 Функционисање основних школа 27,956,997 #N/A 1,705,034 29,662,031 
2003   Програм 10.  Средње образовање 4,287,326 #N/A 0 4,287,326 

  2003-0001 Функционисање средњих школа 4,287,326 #N/A 0 4,287,326 
0901   Програм 11.  Социјална  и дечја 

заштита 
42,160,636 #N/A 4,769,772 46,930,408 

  0901-0001 Социјалне помоћи 37,100,000 #N/A 4,769,772 41,869,772 

  
0901-0004 

Саветодавно-терапијске и социјално-
едукативне услуге 

3,390,636 #N/A 0 3,390,636 

  0901-0005 Активности Црвеног крста 1,550,000 #N/A 0 1,550,000 

  
0901-0006 

Дечија заштита, новорођена деца, 
незапослене труднице 

120,000 #N/A 0 120,000 

1801   Програм 12.  Примарна здравствена 
заштита 

6,918,130 #N/A 5,398,810 12,316,940 

  
1801-0001 

Функционисање установа примарне 
здравствене заштите 6,200,000 #N/A 0 6,200,000 

  1801-П1 Реконтструкција поткровља Дома 
здравља у Српској Црњи 

718,130   5,398,810 6,116,940 

1201   Програм 13.  Развој културе 15,384,407 #N/A 1,566,100 16,950,507 

  1201-0001 
Функционисање локалних установа 
културе  

6,714,607 #N/A 70,100 6,784,707 

  1201-0002 
Подстицаји културном и уметничком 
стваралаштву 

5,099,380 #N/A   5,099,380 

  1201-П1 Манифестација Липарске вечери 1,200,000 #N/A 200,000 1,400,000 

  1201-П2 
Смотра рецитатора и остали културни 
садржаји 

360,000 #N/A 0 360,000 

  1201-П3 Изложбе 10,000 #N/A 0 10,000 

  1201-П4 Радионице - предавања 15,000 #N/A 0 15,000 

  1201-П5 Биоскоп 30,000 #N/A 0 30,000 

  1201-П6 Кишобран за двоје 15,000 #N/A 0 15,000 

  1201-П7 Издаваштво музички цд 100,000 #N/A 0 100,000 

  1201-П8 Шворц 80,420 #N/A 0 80,420 

  1201-П9 Позоришни програм 200,000 #N/A 0 200,000 

  1201-П10 Музички и омладински програм 30,000 #N/A 0 30,000 
  1201-П11 Летњи програм 30,000 #N/A 0 30,000 
  1201-П12 Дечје липарске вечери 50,000 #N/A 96,000 146,000 
  1201-П12/1 Црњанско лето 1,200,000 #N/A 1,200,000 2,400,000 
  1201-П13 Венац липарских градова 250,000 #N/A 0 250,000 

1301   Програм 14.  Развој спорта и 
омладине 

5,750,000 #N/A 0 5,750,000 

  

1301-0001 Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и 
савезима 

5,250,000 #N/A 0 5,250,000 

  

1301-0002 Подршка предшколском, школском и 
рекреативном спорту и масовној 
физичкој култури 

500,000 #N/A 0 500,000 

0602   Програм 15.  Локална самоуправа 159,107,768 #N/A 12,857,169 171,964,937 

  
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина 
94,696,153 #N/A 1,895,092 96,591,245 

  0602-0002 Месне заједнице 39,099,209 #N/A 8,962,077 48,061,286 

  0602-0003 Управљање јавним дугом 4,000,000 #N/A 0 4,000,000 
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  0602-0007 Канцеларија за младе 300,000 #N/A 400,000 700,000 

  0602-0008 Програми националних мањина 400,000 #N/A 1,600,000 2,000,000 

  0602-0010 Резерве 5,442,406 #N/A 0 5,442,406 

  0602-П1 Општинске манифестације 1,500,000 #N/A 0 1,500,000 

  0602-П2 Штаб за ванредне ситуације 9,100,000 #N/A 0 9,100,000 

  
0602-П3 

Изградња капеле на катастарској 
парцели 2911 

250,000 #N/A 0 250,000 

  
0602-П4 

Организовање манифестације дани 
села 

650,000 #N/A 0 650,000 

  
0602-П5 

Израда бетонских стаза на оба 
православна гробља од капела до 
гробних места 

1,000,000 #N/A 0 1,000,000 

  
0602-П6 

Очување животне средине одржавање 
јавних површина 

300,000 #N/A 0 300,000 

  
0602-П7 

Организација манифестације Боемске 
ноћи 

1,800,000 #N/A   1,800,000 

  
0602-П8 Организација ускршњег турнира у 

туцању ускршњим јајима 
50,000 #N/A 0 50,000 

  
0602-П9 

Организација дочека православне Нове 
године 

150,000 #N/A 0 150,000 

  0602-П10 Уређење тржног-пословног простора 150,000 #N/A 0 150,000 

  
0602-П11 Сусрети братимљених месних 

заједница Врбашка и Радојево 
100,000 #N/A 0 100,000 

  0602-П12 Обележавање дана ослобођења села 120,000 #N/A 0 120,000 

  
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ 
РАСХОДИ  

352,082,501 #N/A 399,845,446 751,927,947 

 
Члан 7. 

Приходи и примања буџета општине у укупном износу од  751.927.947,00  динара по врстама, односно економским 
класификацијама, утврђени су у следећим износима: 

Економска Врстаприхода приходи из 
буџ./15 прих.из друг.из план за 2015 

класификација         

1 2 3 4 5 

          
321 Нераспоређен вишак из ранијих година       
711 Порез на доходак, добит и кап.добит       

711110 Порез на зараде 63,578,800.00   63,578,800.00 
711120 Порез на прих.од самостал.делатности 10,300,000.00   10,300,000.00 
711140 Порез на приход од имовине 3,500,000.00   3,500,000.00 
711180 Самодопринос 23,800,000.00   23,800,000.00 
711190 Порез на друге приходе 12,500,000.00   12,500,000.00 

  Укупно 711 113,678,800.00   113,678,800.00 
713 Порез на имовину       

713120 Порез на имовину 52,933,039.00   52,933,039.00 
713310 Порез на наслеђе и поклоне 1,000,000.00   1,000,000.00 
713420 Порез на капиталне трансакције 12,500,000.00   12,500,000.00 
713610 Порез на акције и удела 1,000.00   1,000.00 

  Укупно 713 66,434,039.00   66,434,039.00 
714 Порез на добра и услуге       

714440 Средства за противпожарну заштиту 1,000.00   1,000.00 
714510 Комуналне таксе на моторна возила 5,800,000.00   5,800,000.00 
714540 Нак.за кориш. добара од општег интереса 1,000.00   1,000.00 
714550 Боравишне таксе 1,000.00   1,000.00 
714560 Општинске  и градске накнаде 5,000,000.00   5,000,000.00 

  Укупно 714 10,803,000.00   10,803,000.00 
716 Други порези       

716111 Комунална такса на фирму 4,000,000.00   4,000,000.00 
  Укупно 716 4,000,000.00   4,000,000.00 
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733 Трансфери од других нивоа власти       

733152 Други тек. Транс. Од републ. У кор. Општ.     0.00 
733154 Тек. Нам. Трансфер од Републике     0.00 
733156 Текући наменски трансфери од АПВ    8,876,000.00 8,876,000.00 

733157 
Текући трансфер од градова у корист н 
опш     0.00 

733158 
Ненаменс. транс. из буџета АПВ у кор. 
опш  115794168.00  115,794,168.00 

733252 
Капитал. Трансф. из буџета АПВ у кор. 
Опш   352,355,918.00 352,355,918.00 

  Укупно 733 115,794,168.00 361,231,918.00 477,026,086.00 
741 Приход од имовине       

741150 Камата на средства буџета општине 600,000.00   600,000.00 
741510 Накнада за коришћ.природних добара 1,000,000.00   1,000,000.00 

741520 
Накнада за коришћ.шумског и 
пољ.земљиш. 26,500,000.00   26,500,000.00 

741530 
Накнада за кориш. прост. и 
грађ.земљишта 200,000.00   200,000.00 

  Укупно 741 28,300,000.00   28,300,000.00 
742 Приход од продаје добара и услуга       

742152 
Приходи од давања у закуп 
непокретности 600,000.00   600,000.00 

742152 

Прихода од давања у закуп 
непокретности - земљиште у општинској 
својини 1,000,000.00     

742251 Општинске административне таксе 450,000.00   450,000.00 
742350 Приходи од општинских органа 5,712,494.00   5,712,494.00 

  Укупно 742 7,762,494.00 0.00 7,762,494.00 
743 Новчане казне и одузета имовинска корист     

743320 Приход од нов.каз.за прекршаје 2,000,000.00   2,000,000.00 

743350 
Приход од нов.каз.за прек.у кор нивоа 
опш. 100,000.00   100,000.00 

  Укупно 743 2,100,000.00   2,100,000.00 
744 Капитални добровољни трансфери       

744151 
Текући добровољни трансфери од 
физичких и правних лица 400,000.00   400,000.00 

744250 
Капитални добровољни трансфери од 
физичких и правних лица 210,000.00   210,000.00 

  Укупно 744 610,000.00   610,000.00 
745 Мешовити неодређени приходи       

745150 Мешов неод приходи у корист нивоа општ 2,600,000.00   2,600,000.00 
  Укупно 745 2,600,000.00 0.00 2,600,000.00 
  УКУПНИ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ 352,082,501.00 361,231,918.00 713,314,419.00 

321 Нераспоређен вишак из ранијих година       
321311 Нераспоређен вишак из ранијих година   38,613,528.00 38,613,528.00 

  УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА 352,082,501.00 399,845,446.00 751,927,947.00 
     

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

Екон. 
клас. 

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства из буџета Структура         
% 

Средства из 
осталих извора 

Укупна јавна 
средства 

1 2 3 4 5 6 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ       314,974,809      89.5%      43,199,746          358,174,555      

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ         47,231,135      15.4%                       -            47,231,135      

411 Плате и додаци запослених         37,742,662      12.4%                       -            37,742,662      

412 Социјални доприноси на терет послодавца           6,633,473      2.2%                       -              6,633,473      

413 Накнаде у натури (превоз)              102,000      0.0%                       -                 102,000      

414 Социјална давања запосленима              200,000      0.1%                       -                 200,000      
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415 Накнаде за запослене           2,003,000      0.7%                       -              2,003,000      

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи              550,000      0.0%                       -                 550,000      

417 Посланички додатак;                         -      0.0%                       -                             -      

418 Судијски додатак.                         -      0.0%                       -                             -      

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА       149,539,689      37.7%      34,695,941          184,235,630      

421 Стални трошкови         30,124,800      8.5%           400,000            30,524,800      

422 Трошкови путовања           1,005,000      0.3%           200,000              1,205,000      

423 Услуге по уговору         75,148,399      20.5%      26,030,490          101,178,889      

424 Специјализоване услуге         18,405,420      1.9%        3,196,000            21,601,420      

425 Текуће поправке и одржавање         10,955,820      3.0%        2,301,492            13,257,312      

426 Материјал         13,900,250      3.5%        2,567,959            16,468,209      

430 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА                         -      0.0%                       -                             -      

431 Амортизација некретнина и опреме;                         -      0.0%                       -                             -      

432 Амортизација култивисане имовине;                         -      0.0%                       -                             -      

433 Употреба драгоцености;                         -      0.0%                       -                             -      

434 Употреба природне имовине;                         -      0.0%                       -                             -      

435 Амортизација нематеријалне имовине                         -      0.0%                       -                             -      

440 ОТПЛАТА КАМАТА           1,050,000      0.3%                       -              1,050,000      

441 Отплата домаћих камата;              700,000      0.2%                       -                 700,000      

442 Отплата страних камата;                         -      0.0%                       -                             -      

443 Отплата камата по гаранцијама                         -      0.0%                       -                           -      

444 Пратећи трошкови задуживања              350,000      0.1%                       -                 350,000      

450 СУБВЕНЦИЈЕ           3,000,000      0.0%                       -              3,000,000      

4511 
Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама                                                                

          3,000,000      0.0%                       -              3,000,000      

4512 
Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама                                                                

                        -      0.0%                       -                             -      

452 
Субвенције приватним финансијским 
институцијама; 

                        -      0.0%                       -        

453 Субвенције јавним финансијским институцијама;                         -      0.0%                       -                             -      

454 Субвенције приватним предузећима                         -      0.0%                       -                             -      

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ         50,227,195      16.3%        1,705,034            51,932,229      

461 Донације страним владама                          -      0.0%                       -                             -      

462 Донације и дотације међународним организацијама                         -      0.0%                       -                             -      

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти         39,254,959      12.7%        1,705,034            40,959,993      

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти                         -      0.0%                       -                             -      

464 
Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања 

          6,200,000      2.1%                       -              6,200,000      

465 Остале донације, дотације и трансфери            4,772,236      1.6%                       -              4,772,236      

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ         33,600,000      9.5%        4,769,772            38,369,772      

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета         33,600,000      9.5%        4,769,772            38,369,772      

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ         24,884,384      7.8%        2,028,999            26,913,383      

481 Дотације невладиним организацијама;         16,473,384      4.9%        2,028,999            18,502,383      

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали;              481,000      0.2%                       -                 481,000      

483 Новчане казне и пенали по решењу судова;           3,430,000      1.1%                       -              3,430,000      

484 

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

          4,500,000      1.7%                       -              4,500,000      

485 
Накнада штете за повреде или штету нанету од 
стране државних органа; 

                        -      0.0%                       -                             -      

489 
Расходи који се финансирају из средстава за 
реализацију националног инвестиционог плана 

                        -      0.0%                       -                             -      

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА           5,442,406      2.5%                       -              5,442,406      
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494 
Административни трансфери из буџета - Текући 
расходи 

                        -      0.0%                       -                             -      

495 
Административни трансфери из буџета - Издаци за 
нефинансијску имовину 

                        -      0.0%                       -                             -      

496 
Административни трансфери из буџета - Издаци за 
отплату главнице и набавку финансијске имовине 

                        -      0.0%                       -                             -      

499 
Административни трансфери из буџета - Средства 
резерве 

                        -      0.0%                       -                             -      

49911 Стална резерва           1,531,290      0.5%                       -              1,531,290      

49912 Текућа резерва           3,911,116      2.0%                       -              3,911,116      

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ         34,107,692      #N/A    356,645,700          390,753,392      

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА         34,107,692      9.5%    356,432,100          390,539,792      

511 Зграде и грађевински објекти;         30,987,304      8.7%    352,373,832          383,361,136      

512 Машине и опрема;           2,820,388      0.7%        3,988,168              6,808,556      

513  Остале некретнине и опрема;                         -      0.0%                       -                             -      

514 Култивисана имовина;                         -      0.0%                       -                             -      

515 Нематеријална имовина              300,000      0.1%             70,100                 370,100      

520 ЗАЛИХЕ                         -      0.0%                       -                             -      

521 Робне резерве;                         -      0.0%                       -                             -      

522 Залихе производње;                         -      0.0%                       -                             -      

523 Залихе робе за даљу продају                         -      0.0%                       -                             -      

531 Драгоцености                         -      0.0%     

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА                         -      0.0%           213,600                 213,600      

541 Земљиште;                         -      0.0%           213,600                 213,600      

542 Рудна богатства;                         -      0.0%                       -                             -      

543 Шуме и воде                         -      0.0%                       -                             -      

550 Неф. Имов. која се фин. из сред. за реализ. нип-а                         -      0.0%                       -                             -      

551 Неф. имовина која се фин. из сред. за реализ. нип-а                         -      0.0%                       -                             -      

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ            3,000,000      1.0%                       -              3,000,000      

611 Отплата главнице домаћим кредиторима           3,000,000      1.0%                       -              3,000,000      

612 Отплата главнице страним банкама                         -      0.0%                       -        

613 Отплата дуга по гаранцијама                         -      0.0%                       -        

614 Отплата домаћих камата                         -      #N/A     

620 Набавка финансијске имовине                         -      0.0%                       -                             -      

621 Набавка домаће фин. Имовине                         -      0.0%                       -                             -      

  УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ        352,082,501      100.0%    399,845,446          751,927,947      

    

           
352,082,501    

        
399,845,446  

         
751,927,947  

 
II     ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 9. 
        Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од 751.927.947,00  динара, 
финансираних из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и исказују у колони 11.  
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Опис Средства 
из буџета 

Средства 
из осталих 
извора 

Укупна  
средства 

1 2 4 3 6 7 8 9 10 11 

1 1         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       

    0602       ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

    0602-
0001       Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина 
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      110     
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 
послови и спољни послови 

      

        1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,798,416   1,798,416 

        2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 309,756   309,756 

        3 423 Услуге по уговору - накнаде одборника и комисије 10,057,000   10,057,000 

        4 465 Остале донације, дотације и трансфери 234,241   234,241 

        5 481 Дотације невладиним организацијама - политичке странке 163,804   163,804 

            Извори финансирања за функцију 110:       

          01 Приходи из буџета 12,563,217 0   

            Функција 110: 12,563,217 0   

            Извори финансирања за програмску активност 0602-
0001:       

          01 Приходи из буџета 12,563,217     

            Свега за програмску активност 0602-0001: 12,563,217 0 12,563,217 

                    

            Извори финансирања за главу 1.1:       

          01 Приходи из буџета 12,563,217 0   

            Свега за главу 1: 12,563,217 0 12,563,217 

                    

            Извори финансирања за раздео 1:       

          01 Приходи из буџета 12,563,217 0   

            Свега за раздео 1: 12,563,217 0 12,563,217 

                    

2 2         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       

    0602       ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

    0602-
0001       Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина 
      

      111     Извршни и законодавни органи       

        6 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4,441,094   4,441,094 

        7 412 Социјални доприноси на терет послодавца 742,941   742,941 

        8 422 Трошкови путовања - дневнице 255,000   255,000 

        9 423 Услуге по уговору - накнаде чланова општинског већа 2,178,000   2,178,000 

        10 423 Услуге по уговору - репрезентација 3,206,870   3,206,870 

        10/1 423 Трошкови сајма 420,000   420,000 

        11 465 Остале донације, дотације и трансфери 576,004   576,004 

            Извори финансирања за функцију 111:       

          01 Приходи из буџета 11,819,909 0   

            Функција 110: 11,819,909 0 11,819,909 

            Извори финансирања за програмску активност 0602-
0001:       

          01 Приходи из буџета 11,819,909 0   

            Свега за програмску активност 0602-0001: 11,819,909 0 11,819,909 

                    

    0602-
0007     

  Канцеларија за младе       

      150     Опште јавне услуге - истраживање и развој       

        12 423 Услуге по уговору 200,000 300,000 500,000 

        13 426 Материјал 50,000 50,000 100,000 

        14 512 Машине и опрема 50,000 50,000 100,000 

            Извори финансирања за функцију 150: 300,000 400,000 700,000 

          01 Приходи из буџета 300,000     
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          07 Донације од осталих нивоа власти   400,000   

            Функција 150: 300,000 400,000 700,000 

            Извори финансирања за програмску активност 0602-
0007:       

          01 Приходи из буџета 300,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   400,000   

            Свега за програмску активност 0602-0007: 300,000 400,000 700,000 

                    

    0602-
0008     

  Програми националних мањина       

      840     Верске и остале услуге заједнице       

        15 421 Стални трошкови   150,000 150,000 

        16 422 Трошкови путовања   200,000 200,000 

        17 423 Услуге по уговору 300,000 1,200,000 1,500,000 

        18 426 Материјал 50,000 50,000 100,000 

        19 512 Машине и опрема 50,000   50,000 

            Извори финансирања за функцију 840: 400,000 1,600,000 2,000,000 

          01 Приходи из буџета 400,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   1,600,000   

            Функција 840: 400,000 1,600,000 2,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 0602-
0008: 

      

          01 Приходи из буџета 400,000   0 

          07 Донације од осталих нивоа власти 0 1,600,000   

            Свега за програмску активност 0602-0008: 400,000 1,600,000 2,000,000 

                    

    0602-
П1 

      Општинске манифестације       

      111     Извршни и законодавни органи       

        20 423 Услуге по уговору 1,000,000   1,000,000 

        21 424 Специјализоване услуге 500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 111 1,500,000 0 1,500,000 

          01 Приходи из буџета 1,500,000 0   

            Функција 111: 1,500,000 0 1,500,000 

            Извори финансирања за пројектат 0602-П1:       

          01 Приходи из буџета 1,500,000 0   

            Свега за пројекат 0602-П1: 1,500,000 0 1,500,000 

                    

    0602-
П2       Штаб за ванредне ситуације       

      110     Извршни и законодавни органи       

        22 423 Услуге по уговору 2,750,000   2,750,000 

        23 425 Текуће поправке и одржавање 300,000   300,000 

        24 426 Материјал 850,000   850,000 

        24/1 512 Опрема 500,000   500,000 

        24/2 481 Дотације невладиним огранизацијама 200,000   200,000 

        25 484 
Накнада штете за повреде или штету насталу услед 
елементарних непогода 

4,500,000   4,500,000 

            Извори финансирања за функцију 110:       

          01 Приходи из буџета 9,100,000 0   

            Функција 110: 9,100,000 0 9,100,000 
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            Извори финансирања за пројекат 0602-П2:       

          01 Приходи из буџета 9,100,000     

            Свега за пројекат 0602-П2: 9,100,000 0 9,100,000 

                    

            Извори финансирања за пројекте       

          01 Приходи из буџета  10,400,000     

            Свега за пројекте: 10,600,000   10,600,000 

                    

                    

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 23,119,909 0   

          07 Донације од осталих нивоа власти   2,000,000   

            Свега за Програм 15: 23,119,909 2,000,000 25,119,909 

                    

            Извори финансирања за Главу 2.1:       

          01 Приходи из буџета 23,119,909     

          07 Донације од осталих нивоа власти   2,000,000   

            Свега за Главу 2.1: 23,119,909 2,000,000 25,119,909 

                    

            Извори финансирања за Раздео 2:       

          01 Приходи из буџета 23,119,909     

          07 Донације од осталих нивоа власти   2,000,000   

            Свега за Раздео 2: 23,119,909 2,000,000 25,119,909 

                    

3 3         ОПШТИНСКА УПРАВА       

    0602       ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

    0602-
0001       Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина 
      

            Опште услуге       

        26 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 23,973,615   23,973,615 

        27 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,227,078   4,227,078 

        28 413 Накнаде у натури 100,000   100,000 

        29 414 Социјална давања запосленима 200,000   200,000 

        30 415 Накнаде трошкова за запослене 2,000,000   2,000,000 

        30/1 416 Награде запосленима-јубиларне награде 500,000   500,000 

        31 421 Стални трошкови - накнаде УТ 2,000,000   2,000,000 

        32 421 Стални трошкови - електрична енергија 2,300,000   2,300,000 

        33 421 Стални трошкови - гас 2,200,000   2,200,000 

        34 421 Стални трошкови - поштанске услуге 1,150,000   1,150,000 

        35 421 Стални трошкови - телефони 700,000   700,000 

        36 421 Стални трошкови - мобилни телефони 1,500,000   1,500,000 

        37 421 Стални трошкови - осигурање 900,000   900,000 

        38 421 Стални трошкови - чланарина СКГО 158,000   158,000 

        39 422 Трошкови путовања - дневнице 600,000   600,000 

        40 423 Услуге по уговору 7,393,529   7,393,529 

        41 424 Специјализоване услуге 1,300,000   1,300,000 

        41/1 424 Специјализоване услуге-мртвозорство   500,000   

        42 425 Текуће поправке и одржавање 500,000   500,000 

        43 425 Текуће поправке и одржавање возила 2,000,000   2,000,000 



Број    9    12.08.2015    “Службени лист општине Нова Црња“     Страна 442 
        44 425 Текуће поправке и одржавање објеката 2,447,395   2,447,395 

        45 425 Текуће поправке и одржавање станова 80,000 681,492 761,492 

        46 426 Материјал 3,000,000   3,000,000 

        47 426 Материјал - гориво 2,600,000   2,600,000 

        48 465 Остале донације, дотације и трансфери 3,133,410   3,133,410 

        49 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 350,000   350,000 

        50 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 3,000,000   3,000,000 

        50/1 511 Зграде и грађевински објекти 300,000   300,000 

        51/2 512 Машине и опрема 1,700,000 500,000 2,200,000 

        51/1 540 Продаја нефинансијске имовине-куп.земљишта   213,600 213,600 

            Извори финансирања за функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 70,313,027     

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   1,895,092   

            Функција 130: 70,313,027 1,895,092 72,208,119 

            Извори финансирања за програмску активност 0602-
0001:       

          01 Приходи из буџета 70,313,027     

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   1,895,092   

            Свега за програмску активност 0602-0001: 70,313,027 1,895,092 72,208,119 

                    

    0602-
0003   

    Управљање јавним дугом       

      170     Трансакције јавног дуга       

        52 441 Отплата домаћих камата 700,000   700,000 

        53 444 Пратећи трошкови задуживања 300,000   300,000 

        54 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 3,000,000   3,000,000 

            Извори финансирања за функцију 170:       

          01 Приходи из буџета 4,000,000 0   

            Функција 170: 4,000,000 0 4,000,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0602-
0003:       

          01 Приходи из буџета 4,000,000 0   

            Свега за Програмску активност 0602-0003: 4,000,000 0 4,000,000 

                    

    0602-
0010       Резерве       

      112     Финансијски и фискални послови       

        55 49911 Стална резерва 1,531,290   1,531,290 

        56 49912 Текућа резерва 3,911,116   3,911,116 

            Извори финансирања за функцију 112:       

          01 Приходи из буџета 5,442,406     

            Функција 112: 5,442,406 0 5,442,406 

            Извори финансирања за Програмску активност 0602-
0010:       

          01 Приходи из буџета 5,442,406     

            Свега за Програмску активност 0602-0010: 5,442,406 0 5,442,406 

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 0   0 

          07 Донације од осталих нивоа власти       
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          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година       

            Свега за Програм 15: 79,755,433 1,895,092 81,650,525 

                    

    0901       ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА       

    0901-
0001       Социјалне помоћи       

      070     Социјална помоћ некласификована на другом месту       

        57 472 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - социјално 
угрожено становништво 

10,000,000 1,000,000 11,000,000 

        58 472 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета  - прворођено 
дете 

2,000,000   2,000,000 

        59 472 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - превоз ђака 
основно образовање 

1,000,000   1,000,000 

        60 472 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - превоз ђака 
средње образовање 

20,000,000 1,469,772 21,469,772 

        61 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - дом за ученике 300,000   300,000 

        62 472 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - ученичке и 
студентске награде 

300,000   300,000 

        62/1 472 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - економско 
оснаживање 

  2,300,000   

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 33,600,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   2,900,000   

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   1,869,772   

            Функција 070: 33,600,000 4,769,772 38,369,772 

            Извори финансирања за програмску активност 0901-
0001:       

          01 Приходи из буџета 33,600,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   2,900,000   

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   1,869,772   

            Свега за програмску активност 0901-0001: 33,600,000 4,769,772 38,369,772 

                    

    0901-
0005       Активности Црвеног крста       

      090     
Функција: Социјална заштита некласификована на 
другом месту 

      

        63 481 Дотације невладиним организацијама 1,550,000   1,550,000 

            Извори финансирања за функцију 090:       

          01 Приходи из буџета 1,550,000 0   

            Функција 090: 1,550,000 0 0 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-
0005:       

          01 Приходи из буџета 1,550,000 0   

            Свега за Програмску активност 0901-0005: 1,550,000 0 0 

                    

            Извори финансирања за Програм 11:       

          01 Приходи из буџета       

            Свега за Програм 11: 35,150,000 4,769,772 38,369,772 

                    

    1301       ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ       

    1301-
0001       Подршка локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима 
      

      810     Услуге рекреације и спорта       
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        64 481 
Дотације невладиним организацијама, Средства на овој 
апропријацији трошиће се по спроведеном конкурсу 

5,250,000   5,250,000 

            Извори финансирања за функцију 810:       

          01 Приходи из буџета 5,250,000     

            Функција 810: 5,250,000 0 5,250,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 1301-
0001:       

          01 Приходи из буџета 5,250,000     

            Свега за Програмску активност 1301-0001: 5,250,000 0 5,250,000 

                    

    1301-
0002 

      Подршка предшколском, школском и рекреативном 
спорту и масовној физичкој култури 

      

      810     Услуге рекреације и спорта       

        65 423 Услуге по уговору 500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 810:       

          01 Приходи из буџета 500,000     

            Функција 810: 500,000 0 500,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 1301-
0002:       

          01 Приходи из буџета 500,000     

            Свега за Програмску активност 1301-0002: 500,000 0 500,000 

            Извори финансирања за Програм 14:       

          01 Приходи из буџета 5,750,000 0   

            Свега за Програм 14: 5,750,000 0 5,750,000 

                    

    
1101 

      ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

      

    1101-
П1 

    
  

Израда пројектно техничке документације за 
опремање индустријских зона у Српској Црњи 

      

      620     Развој заједнице       

        66 511 Зграде и грађевински објекти 300,000 2,700,000 3,000,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 300,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   2,700,000   

            Функција 620: 300,000 2,700,000 3,000,000 

            Извори финансирања за пројекат 1101-П1:       

          01 Приходи из буџета 300,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   2,700,000   

            Свега за пројекат 1101-П1: 300,000 2,700,000 3,000,000 

                    

    1101-
П2 

    
  

Инфраструктурно опремање индустријских зона у 
Српској Црњи 

      

      620     Развој заједнице       

        67 511 Зграде и грађевински објекти 3,800,000 34,200,000 38,000,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 3,800,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   34,200,000   

            Функција 620: 3,800,000 34,200,000 38,000,000 

            Извори финансирања за пројекат П2:       

          01 Приходи из буџета 3,800,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   34,200,000   

            Свега за пројекат П2: 3,800,000 34,200,000 38,000,000 
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    1101-
П3 

      Бушење бунара и изградња постројења за производњу 
пијаће воде у насељеном месту Нова Црња 

      

      620     Развој заједнице       

        68 511 Зграде и грађевински објекти   40,400,000 40,400,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти   40,400,000   

            Функција 620:     0 

            Извори финансирања за пројекат П3:       

          01 Приходи из буџета     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти   40,400,000   

            Свега за пројекат П3:   40,400,000 40,400,000 

                    

    1101-
П4 

      Изградња капеле у насељеном  месту Нова Црња       

      620     Развој заједнице       

        69 511 Зграде и грађевински објекти 581,760 5,235,840 5,817,600 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 581,760     

          07 Донације од осталих нивоа власти   5,235,840   

            Функција 620: 581,760 5,235,840 5,817,600 

            Извори финансирања за пројекат П4:       

          01 Приходи из буџета 581,760     

          07 Донације од осталих нивоа власти   5,235,840   

            Свега за пројекат П4: 581,760 5,235,840 5,817,600 

                    

    1101-
П5 

      Изградња капеле у насељеном месту Тоба        

      620     Развој заједнице       

        70 511 Зграде и грађевински објекти 484,000 4,356,000 4,840,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 484,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   4,356,000   

            Функција 620: 484,000 4,356,000 4,840,000 

            Извори финансирања за пројекат П5:       

          01 Приходи из буџета 484,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   4,356,000   

            Свега за пројекат П5: 484,000 4,356,000 4,840,000 

                    

    1101-
П6 

      
Бушење, опремање и повезивање у систем бунара у 
насељу Радојево и повезивање са водоводом у Српској 
Црњи 

      

      620     Развој заједнице       

        71 511 Зграде и грађевински објекти 3,500,000 13,083,290   

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 3,500,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   13,083,290   

            Функција 620: 3,500,000 13,083,290 16,583,290 

            Извори финансирања за пројекат П6:       

          01 Приходи из буџета 3,500,000     
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          07 Донације од осталих нивоа власти   13,083,290   

            Свега за пројекат П6: 3,500,000 13,083,290 16,583,290 

                    

    1101-
П7 

      Изградња метрополитен мреже у општини Нова Црња       

      620     Развој заједнице       

        72 511 Зграде и грађевински објекти 600,000 5,400,000 6,000,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 600,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   5,400,000   

            Функција 620: 600,000 5,400,000 6,000,000 

            Извори финансирања за пројекат П7:       

          01 Приходи из буџета 600,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   5,400,000   

            Свега за пројекат П7: 600,000 5,400,000   

              600,000 5,400,000 6,000,000 

    1101-
П8 

      Изгадња канализационе мреже у насељеним местима 
општине Нова Црња 

      

      620     Развој заједнице       

        73 511 Зграде и грађевински објекти   90,093,849 90,093,849 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета       

          07 Донације од осталих нивоа власти   90,093,849   

            Функција 620:   90,093,849 90,093,849 

            Извори финансирања за пројекат П8:       

          01 Приходи из буџета       

          07 Донације од осталих нивоа власти   90,093,849   

            Свега за пројекат П8:   90,093,849 90,093,849 

                    

    1101-
П9 

      Постављање ЛЕД расвете у свим насељеним местима 
општине Нова Црња 

      

      620     Развој заједнице       

        74 511 Зграде и грађевински објекти 2,046,651 14,303,211 16,349,862 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 2,046,651     

          07 Донације од осталих нивоа власти   13,500,000   

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   803,211   

            Функција 620: 2,046,651 14,303,211 16,349,862 

            Извори финансирања за пројекат П9:       

          01 Приходи из буџета 2,046,651     

          07 Донације од осталих нивоа власти   14,000,000   

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   803,211   

            Свега за пројекат П9: 2,046,651 14,803,211 16,849,862 

                    

    1101-
П10 

      Изградња трансфер станице       

      620     Развој заједнице       

        75 511 Зграде и грађевински објекти 500,000 4,500,000 5,000,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 500,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   4,500,000   
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            Функција 620: 500,000 4,500,000 5,000,000 

            Извори финансирања за пројекат П10:       

          01 Приходи из буџета 500,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   4,500,000   

            Свега за пројекат П10: 500,000 4,500,000 5,000,000 

                    

    1101-
П11 

      
Израда пројектно техничке докуметације за 
побољшање енергетске ефикасности у зградама 
општине Нова Црња 

      

      620     Развој заједнице       

        76 511 Зграде и грађевински објекти 200,000 1,800,000 2,000,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 200,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   1,800,000   

            Функција 620: 200,000 1,800,000 2,000,000 

            Извори финансирања за пројекат П11:       

          01 Приходи из буџета 200,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   1,800,000   

            Свега за пројекат П11: 200,000 1,800,000 2,000,000 

                    

    1101-
П12 

      
Израда пројектно техничке докуметације за 
реконструкцију крова зграде Дома културе у Новој 
Црњи 

      

      620     Развој заједнице       

        77 511 Зграде и грађевински објекти 50,000 200,000 250,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 50,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   200,000   

            Функција 620: 50,000 200,000 250,000 

            Извори финансирања за пројекат П12:       

          01 Приходи из буџета 50,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   200,000   

            Свега за пројекат П12: 50,000 200,000 250,000 

                    

    1101-
П13 

      Израда пројекта за опремање базена у Александрову       

      620     Развој заједнице       

        78 511 Зграде и грађевински објекти 100,000 900,000 1,000,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 100,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   900,000   

            Функција 620: 100,000 900,000 1,000,000 

            Извори финансирања за пројекат П13:       

          01 Приходи из буџета 100,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   900,000   

            Свега за пројекат П13: 100,000 900,000 1,000,000 

                    

    1101-
П14 

      Постројење за грејање базенске воде сунчевом 
енергијом 

      

      620     Развој заједнице       

        79 511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000 21,042,412 22,042,412 
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            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 1,000,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   21,042,412   

            Функција 620: 1,000,000 21,042,412 22,042,412 

            Извори финансирања за пројекат П14:       

          01 Приходи из буџета 1,000,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   21,042,412   

            Свега за пројекат П14: 1,000,000 21,042,412 22,042,412 

                    

    1101-
П15 

      Изградња водовода са извориштем воде у насељеном 
месту Александрово 

      

      620     Развој заједнице       

        80 511 Зграде и грађевински објекти 1,744,448 15,700,040 17,444,488 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 1,744,448     

          07 Донације од осталих нивоа власти   15,700,040   

            Функција 620: 1,744,448 15,700,040 17,444,488 

            Извори финансирања за пројекат П15:       

          01 Приходи из буџета 1,744,448     

          07 Донације од осталих нивоа власти   15,700,040   

            Свега за пројекат П15: 1,744,448 15,700,040 17,444,488 

                    

    1101-
П16 

      Ојачање коловозне конструкције и санација улица у 
насељеним местима општине Нова Црња - Тоба 

      

      620     Развој заједнице       

        81 511 Зграде и грађевински објекти 3,327,844 29,950,593 33,278,437 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 3,327,844     

          07 Донације од осталих нивоа власти   29,950,593   

            Функција 620: 3,327,844 29,950,593 33,278,437 

            Извори финансирања за пројекат П16:       

          01 Приходи из буџета 3,327,844     

          07 Донације од осталих нивоа власти   29,950,593   

            Свега за пројекат П16: 3,327,844 29,950,593 33,278,437 

                    

    1101-
П17 

      Изградња улица - Железничка Александрово       

      620     Развој заједнице       

        82 511 Зграде и грађевински објекти 4,256,822 38,311,397 42,568,219 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 4,256,822     

          07 Донације од осталих нивоа власти   38,311,397   

            Функција 620: 4,256,822 38,311,397 42,568,219 

            Извори финансирања за пројекат П17:       

          01 Приходи из буџета 4,256,822     

          07 Донације од осталих нивоа власти   38,311,397   

            Свега за пројекат П17: 4,256,822 38,311,397 42,568,219 

                    

    1101-
П18 

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

        83 511 Зграде и грађевински објекти 720,824 6,487,411 7,208,235 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 720,824     

          07 Донације од осталих нивоа власти   6,487,411   

            Функција 620: 720,824 6,487,411 7,208,235 

            Извори финансирања за пројекат П18:       

          01 Приходи из буџета 720,824     

          07 Донације од осталих нивоа власти   6,487,411   

            Свега за пројекат П18: 720,824 6,487,411 7,208,235 

                    

    1101-
П19 

      Партерно уређење комплекса спортске хале у Српској 
Црњи       

      620     Развој заједнице       

        84 511 Зграде и грађевински објекти 257,500 2,492,854 2,750,354 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 257,500     

          07 Донације од осталих нивоа власти   2,492,854   

            Функција 620: 257,500 2,492,854 2,750,354 

            Извори финансирања за пројекат П19:       

          01 Приходи из буџета 257,500     

          07 Донације од осталих нивоа власти   2,492,854   

            Свега за пројекат П19: 257,500 2,492,854 2,750,354 

                    

    1101-
П19/1 

      Изградња спортске хале у Српској Црњи       

      620     Развој заједнице       

        84/1 511 Зграде и грађевински објекти   7,161,300 7,161,300 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          07 Донације од осталих нивоа власти   7,161,300   

            Функција 620:   7,161,300 7,161,300 

            Извори финансирања за пројекат П19/1:       

          07 Донације од осталих нивоа власти   7,161,300   

            Свега за пројекат П19/1:   7,161,300 7,161,300 

                    

    1101-
П20 

      Гасна инсталација за балон халу у Српској Црњи и 
гасни прикључак       

      620     Развој заједнице       

        85 511 Зграде и грађевински објекти 302,000 2,718,000 3,020,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 302,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   2,718,000   

            Функција 620: 302,000 2,718,000 3,020,000 

            Извори финансирања за пројекат П20:       

          01 Приходи из буџета 302,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   2,718,000   

            Свега за пројекат П20: 302,000 2,718,000 3,020,000 

                    

    1101-
П21 

      Опремање спортске хале у Српској Црњи       

      620     Развој заједнице       
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        86 512 Машине и опрема 350,908 3,158,168 3,509,076 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 350,908     

          07 Донације од осталих нивоа власти   3,158,168   

            Функција 620: 350,908 3,158,168 3,509,076 

            Извори финансирања за пројекат П21:       

          01 Приходи из буџета 350,908     

          07 Донације од осталих нивоа власти   3,158,168   

            Свега за пројекат П21: 350,908 3,158,168 3,509,076 

                    

    1101-
П22 

      Унапређење безбедности саобраћаја у зони ОШ 
"Петефи Шандор" Нова Црњља       

      620     Развој заједнице       

        86/1 511 Зграде и грађевински објекти   1,495,854 1,495,854 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета       

          07 Донације од осталих нивоа власти   1,495,854   

            Функција 620:       

            Извори финансирања за пројекат П22:       

          01 Приходи из буџета       

          07 Донације од осталих нивоа власти   1,495,854   

            Свега за пројекат П22:   1,495,854 1,495,854 

                    

    1101-
П23 

      Развој локалне самоуправе-израда стратегије       

      620     Развој заједнице       

        86/2 423 Услуге по уговору   410,000 410,000 

        86/3 512 Машине и опрема   200,000 200,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета       

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   610,000 610,000 

            Функција 620:       

            Извори финансирања за пројекат П23:       

          01 Приходи из буџета       

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   610,000 610,000 

            Свега за пројекат П23:   610,000 610,000 

                    

    1101-
П24 

      

Опремање теретане у циљу побољшања услова за 
промоцију спортско-рекреативног туризма и планског 
уређења тематске целине у насељеном месту Српска 
Црња 

      

      620     Развој заједнице       

        86/4 512 Машине и опрема 299,480 1,200,000 1,499,480 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 299,480     

          07 Донације од осталих нивоа власти   1,200,000   

            Функција 620: 299,480 1,200,000 1,499,480 

            Извори финансирања за пројекат П24:       

          01 Приходи из буџета 299,480     

          07 Донације од осталих нивоа власти   1,200,000   

            Свега за пројекат П24: 299,480 1,200,000 1,499,480 
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    1101-
П25 

      Унапређење рада општинске управе увођењем 
електронске базе пројеката 

      

      620     Развој заједнице       

        86/5 423 Услуге по уговору 195,000     

        86/6 512 Машине и опрема   800,000   

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 195,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   800,000   

            Функција 620: 195,000 800,000 995,000 

            Извори финансирања за пројекат П25:       

          01 Приходи из буџета 195,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   800,000   

            Свега за пројекат П25: 195,000 800,000 995,000 

                    

            Извори финансирања за пројекте:       

          01 Приходи из буџета 21,025,198     

          07 Донације од осталих нивоа власти   340,345,550   

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   1,413,211   

            Свега за пројекте: 24,617,237 348,800,219 373,417,456 

                    

    0601       ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ       

    0601-
0003 

      Одржавање депонија       

      510     Управљање отпадом       

        87 421 Стални трошкови  5,000,000 100,000 5,100,000 

            Извори финансирања за функцију 510:       

          01 Приходи из буџета 5,000,000     

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   100,000   

            Функција 510: 5,000,000 100,000 5,100,000 

            Извори финансирања за програмску активност 0601-
0003:       

          01 Приходи из буџета 5,000,000     

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   100,000   

            Свега за програмску активност 0601-0003: 5,000,000 100,000 5,100,000 

                    

    0601-
0009 

      Уређење и одржавање зеленила       

      510     Управљање отпадом       

        87/1 423 Услуге по уговору 2,000,000   2,000,000 

            Извори финансирања за функцију 510:       

          01 Приходи из буџета       

            Функција 510: 2,000,000   2,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 0601-
0009: 

      

          01 Приходи из буџета 2,000,000   2,000,000 

            Свега за програмску активност 0601-0009: 2,000,000   2,000,000 

                    

    0601-
0014 

      Остале комуналне услуге       

      510     Управљање отпадом       
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        88 421 Стални трошкови - чишћење просторија 3,000,000   3,000,000 

        88/1 423 Услуге по уговору-зоохигијена и ванлинијски превоз 1,000,000   1,000,000 

            Извори финансирања за функцију 510:       

          01 Приходи из буџета 4,000,000   4,000,000 

            Функција 510: 4,000,000 0 4,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 0601-
0014:       

          01 Приходи из буџета 4,000,000   4,000,000 

            Свега за програмску активност 0601-0014: 4,000,000 0 4,000,000 

                    

    0601-
П1 

      Набавка стандардизованих посуда за сакупљање 
комуналног отпада       

      510     Управљање отпадом       

        88/2 512 Машине и опрема   480,000   

            Извори финансирања за функцију 510:       

          07 Донације од осталих нивоа власти   480,000   

            Функција 510:   480,000 480,000 

            Извори финансирања за пројекат 0601-П1:       

          07 Донације од осталих нивоа власти   480,000   

            Свега за пројекат 0601-П1:   480,000 480,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 2:       

          01 Приходи из буџета     0 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година       

            Свега за Програм 2: 11,000,000 580,000 11,580,000 

                    

    1501       ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ       

    1501-
П1 

      Локални акциони план запошљавања       

      411     Општи економски и комерцијални послови       

        89 423 Услуге по уговору 3,000,000 2,425,332 5,425,332 

            Извори финансирања за функцију 411       

          01 Приходи из буџета 3,000,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   2,000,000   

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   425,332   

            Функција 411: 3,000,000 2,425,332 5,425,332 

            Извори финансирања за пројекат 1501-П1:       

          01 Приходи из буџета 3,000,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   2,000,000   

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   425,332   

            Свега за пројекат 1501-П1: 3,000,000 2,425,332 5,425,332 

                    

            Извори финансирања за програм 3       

          01 Приходи из буџета       

          07 Донације од других нивоа власти       

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година       

            Свега за програм 3: 3,000,000 2,425,332 5,425,332 

                    

    0101       ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ       

    0101-
0001 

      Унапређење услова за пољопривредну делатност       
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      421     Пољопривреда       

        90 423 Услуге по уговору 26,500,000 9,973,261 36,473,261 

            Извори финансирања за функцију 421:       

          01 Приходи из буџета     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   9,973,261   

            Функција 421: 26,500,000 9,973,261 36,473,261 

            Извори финансирања за програмску активност 0101-
0001:       

          01 Приходи из буџета     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година       

            Свега за програмску активност 0101-0001: 26,500,000 9,973,261 36,473,261 

                    

    0101-
0002 

      Подстицаји пољопривредној производњи       

      421     Пољопривреда       

        91 451 Текуће субвенције за пољопривреду 3,000,000     

            Извори финансирања за функцију 421:       

          01 Приходи из буџета 3,000,000   3,000,000 

            Функција 421: 3,000,000   3,000,000 

            Извори финансирања за програмску активности 0101-
0002:       

          01 Приходи из буџета 3,000,000   3,000,000 

            Свега за програмску активност 0101-0002: 3,000,000 0 3,000,000 

            Извори финансирања за Програм 5:       

          01 Приходи из буџета 3,000,000     

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   9,973,261   

            Свега за Програм 5: 29,500,000 9,973,261 39,473,261 

                    

    1201       ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ       

    1201-
0002 

      Подстицај културном и уметничком стваралаштву     0 

      160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту     0 

        92 481 
Дотације невладиним организацијама - удружења 
грађана 

2,329,180   2,329,180 

            Извори финансирања за функцију 160     0 

            Приходи из буџета 2,329,180   2,329,180 

            Функција 160: 2,329,180   2,329,180 

                  0 

    1201-
0002 

      Подстицај културном и уметничком стваралаштву     0 

      840     Верске и остале услуге заједнице     0 

        93 481 Дотације невладиним организацијама - цркве 800,000   800,000 

            Извори финансирања за функцију 840     0 

          01 Приходи из буџета 800,000   800,000 

            Функција 840: 800,000   800,000 

                  0 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-
0002 

    0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за програмску активност 1201-0002: 3,129,180   3,129,180 
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                  0 

            Извори финансирања за Програм 13     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за програм 13: 3,129,180   3,129,180 

                    

            Извори финансирања за Главу 3.1:       

          01 Приходи из буџета     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0 

            Свега за Главу 3.1: 191,901,850 368,443,676 558,795,526 

                    

3 3         МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       

    0602       ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

    0602-
0002     

  Месне заједнице - Александрово       

      160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту       

        94 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 670,799   670,799 

        95 412 Социјални доприноси на терет послодавца 123,592   123,592 

        96 421 Стални трошкови 1,681,000   1,681,000 

        97 423 Услуге по уговору 1,650,000 300,000 1,950,000 

        98 425 Текуће поправке и одржавање 900,000 500,000 1,400,000 

        99 426 Материјал 890,000   890,000 

        100 465 Остале текуће дотације по закону 88,266   88,266 

        101 481 Дотације невладиним организацијама   548,999 548,999 

        102 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50,000   50,000 

        103 511 Зграде и грађевински објекти 700,000   700,000 

        103/1 512 Машине и опрема   100,000   

            Извори финансирања за функцију 160:       

          01 Приходи из буџета 6,753,657     

          04 Сопствени приходи буџетских корисника       

          07 Донације од осталих нивоа власти       

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   1,448,999   

            Функција 160: 6,753,657 1,448,999 8,202,656 

                    

    0602-
0002 

      Месне заједнице - Тоба       

      160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту       

        104 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 535,000   535,000 

        105 412 Социјални доприноси на терет послодавца 97,091   97,091 

        106 421 Стални трошкови 534,000   534,000 

        107 423 Услуге по уговору 490,000 200,000 690,000 

        108 425 Текуће поправке и одржавање 200,000 200,000 400,000 

        109 426 Материјал 485,000 201,558 686,558 

        110 465 Остале текуће дотације по закону 1,000   1,000 

        111 481 Дотације невладиним организацијама 89,000 100,000 189,000 

        112 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 30,000   30,000 

        113 511 Зграде и грађевински објекти 492,065   492,065 

        114 512 Машине и опрема 20,000 200,000 220,000 

            Извори финансирања за функцију 160       
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          01 Приходи из буџета 2,973,156     

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   901,558   

            Функција 160: 2,973,156 901,558 3,874,714 

                    

    0602-
0002 

      Месне заједнице - Нова Црња       

      160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту       

        115 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 522,000   522,000 

        116 412 Социјални доприноси на терет послодавца 94,104   94,104 

        117 416 Накнаде запосленима и остали посебни расходи 50,000   50,000 

        118 421 Стални трошкови 2,100,000   2,100,000 

        119 422 Трошкови путовања 100,000   100,000 

        120 423 Услуге по уговору 770,000 219,334 989,334 

        121 424 Специјализоване услуге 750,000   750,000 

        122 425 Текуће поправке и одржавање објеката  250,000 100,000 350,000 

        123 425 Текуће поправке и одржавање опреме 200,000   200,000 

        124 426 Материја 530,000 300,000 830,000 

        125 465 Остале текуће дотације по закону 68,456   68,456 

        126 481 Дотације невладиним организацијама 600,000 300,000 900,000 

        127 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 30,000   30,000 

        128 511 Зграде и грађевински објекти 1,092,065   1,092,065 

            Извори финансирања за функцију 160       

          01 Приходи из буџета 7,156,625     

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   919,334   

            Функција 160: 7,156,625 919,334 8,075,959 

                    

    0602-
П3 

      Изградња капеле на катастарској парцели 2911       

      160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту       

        129 511 Зграде и грађевински објекти 250,000   250,000 

            Извори финансирања за функцију 160     0 

          01 Приходи из буџета     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Функција 160 250,000   250,000 

            Извори финансирања за пројекат 0602-П3     0 

          01 Приходи из буџета     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Свега за пројекат 0602-П3: 250,000   250,000 

                  0 

    0602-
П4 

      Организовање манифестације дани села     0 

      160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту     0 

        130 424 Специјализоване услуге 650,000   650,000 

            Извори финансирања за функцију 160     0 

          01 Приходи из буџета      0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Функција 160 650,000   650,000 

            Извори финансирања за пројекат 0602-П4     0 

          01 Приходи из буџета      0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 
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            Свега за пројекат 0602-П4 650,000   650,000 

                    

            Извори финансирања за пројекте 0602-П3 и 0602-П4       

          01 Приходи из буџета 900,000     

            Свега за пројекте 0602-П3 и 0602-П4 900,000   900,000 

                    

            Извори финансирања за функцију 160 и пројекте 0602-
П3 0602-П4       

          01 Приходи из буџета       

                    

            Свега за функцију 160 и пројекте 0602-П3 и 0602-П4 8,056,625 0 8,056,625 

                    

    0602-
0002 

      Месне заједнице - Војвода Степа        

      160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту       

        131 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 435,170   435,170 

        132 412 Социјални доприноси на терет послодавца 60,233   60,233 

        133 421 Стални трошкови 1,700,000   1,700,000 

        134 423 Услуге по уговору 600,000 622,303 1,222,303 

        135 425 Текуће поправке и одржавање  2,700,000   2,700,000 

        136 426 Материјал 900,000 1,500,000 2,400,000 

        137 465 Остале текуће дотације по закону 45,075   45,075 

        138 481 Дотације невладиним организацијама 1,100,000 130,000 1,230,000 

        139 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 15,000   15,000 

        140 511 Зграде и грађевински објекти 292,065   292,065 

            Извори финансирања за функцију 160       

          01 Приходи из буџета 7,847,543     

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   2,252,303   

            Функција 160 7,847,543 2,252,303 10,099,846 

                  0 

    0602-
0002 

      Месне заједнице - Српска Црња     0 

      160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту     0 

        141 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 937,800   937,800 

        142 412 Социјални доприноси на терет послодавца 172,800   172,800 

        143 421 Стални трошкови 2,800,000 150,000 2,950,000 

        144 423 Услуге по уговору 2,000,000 650,000 2,650,000 

        145 425 Текуће поправке и одржавање  300,000 500,000 800,000 

        146 426 Материјал 600,000 200,000 800,000 

        147 465 Остале текуће дотације по закону 123,400   123,400 

        148 481 Дотације невладиним организацијама  2,500,000 800,000 3,300,000 

        149 511 Зграде и грађевински објекти 779,065 203,482 982,547 

        149/1 512 Машине и опрема   200,000 200,000 

            Извори финансирања за функцију 160       

          01 Приходи из буџета 10,213,065     

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   2,703,482   

            Функција 160: 10,213,065 2,703,482 12,916,547 

                    

    0602-
П5 

      Израда бетонских стаза на оба православна гробља од 
капела до гробних места 
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      160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту       

        150 511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000   1,000,000 

            Извори финансирања за функцију 160     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 160: 1,000,000   1,000,000 

            Извори финансирања за пројекат 0602-П5     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за пројекат 0602-П5 1,000,000   1,000,000 

                  0 

    0602-
П6 

      Очување животне средине одржавање јавних 
површина 

    0 

      160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту     0 

        151 424 Специјализоване услуге 300,000   300,000 

            Извори финансирања за функцију 160     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 160:     0 

            Извори финансирања за пројекат 0602-П6     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за пројекат 0602-П6 300,000   300,000 

                  0 

    0602-
П7 

      Организација манифестације Боемске ноћи     0 

      160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту     0 

        152 424 Специјализоване услуге 1,800,000   1,800,000 

            Извори финансирања за функцију 160     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 160: 1,800,000   1,800,000 

            Извори финансирања за пројекат 0602-П7     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за пројекат 0602-П7 1,800,000   1,800,000 

                  0 

    0602-
П8 

      Организација ускршњег турнира у туцању ускршњим 
јајима 

    0 

      160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту     0 

        153 424 Специјализоване услуге 50,000   50,000 

            Извори финансирања за функцију 160     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 160: 50,000   50,000 

            Извори финансирања за пројекат 0602-П8     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за пројекат 0602-П8 50,000   50,000 

                  0 

    0602-
П9 

      Организација дочека православне Нове године     0 

      160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту     0 

        154 424 Специјализоване услуге 150,000   150,000 

            Извори финансирања за функцију 160     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 160: 150,000   150,000 

            Извори финансирања за пројекат 0602-П9     0 

          01 Приходи из буџета     0 
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            Свега за пројекат 0602-П9 150,000   150,000 

                    

            Извори финансирања за пројекте 0602-П5, 0602-П6, 
0602-П7, 0602-П8 и 0602-П9       

          01 Приходи из буџета       

            Свега за пројекте 0602-П5, 0602-П6, 0602-П7, 0602-П8 и 
0602-П9 3,300,000   3,300,000 

                    

            Извори финансирања за функцију 160 и пројекте 0602-
П3, 0602-П4, 0602-П5, 0602-П6 и 0602-П7       

          01 Приходи из буџета 13,513,065     

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   2,703,482   

            Свега за фунцкију 160 и пројекте 0602-П3, 0602-П4, 
0602-П5, 0602-П6 и 0602-П7 13,513,065 2,703,482 16,216,547 

                    

    0602-
0002 

      Месне заједнице - Радојево       

      160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту       

        155 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 661,129   661,129 

        156 412 Социјални доприноси на терет послодавца 104,969   104,969 

        157 421 Стални трошкови  910,000   910,000 

        158 423 Услуге по уговору 1,100,000   1,100,000 

        159 425 Текуће поправке и одржавање 493,425 320,000 813,425 

        160 426 Материјал 225,250 266,401 491,651 

        161 465 Остале текуће дотације по закону 33,325   33,325 

        161/1 481 Дотације невладиним организацијама   150,000 150,000 

        162 482 Порези, обавезне таксе и пенали  5,000   5,000 

        163 483 Новчане казне  и пенали по решењу судова 330,000   330,000 

        164 511 Зграде и грађевински објекти 292,065   292,065 

            Извори финансирања за функцију 160     0 

          01 Приходи из буџета 4,155,163     

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   736,401   

            Функција 160: 4,155,163 736,401 4,891,564 

                    

    0602-
П10 

      Уређење тржног-пословног простора        

      160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту       

        165 424 Специјализоване услуге 150,000   150,000 

            Извори финансирања за функцију 160     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 160:     0 

            Извори финансирања за пројекат 0602-П10     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за пројекат 0602-П10 150,000   150,000 

                    

    0602-
П11 

      Сусрети братимљених месних заједница Врбашка и 
Радојево 

      

      160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту       

        166 424 Специјализоване услуге 100,000   100,000 

            Извори финансирања за функцију 160     0 

          01 Приходи из буџета     0 
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            Функција 160:     0 

            Извори финансирања за пројеката 0602-П11     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за пројекат 0602-П11 100,000   100,000 

                    

    0602-
П12 

      Обележавање дана ослобођења села       

      160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту       

        167 424 Специјализоване услуге 120,000   120,000 

            Извори финансирања за функцију 160     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 160:     0 

            Извори финансирања за пројекат П12     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за пројекат 0602-П12 120,000   120,000 

                    

            Извори финансирања за пројекте        

          01 Приходи из буџета        

            Свега за пројекте 370,000   370,000 

                    

            Извори финансирања за функцију 160 и пројекте 0602-
П10, 0602-П11 и 0602-П12       

          01 Приходи из буџета       

            Свега за функцију 160 и пројекте 0602-П10, 0602-П11 и 
0602-П12 4,570,000 736,401 5,306,401 

                  0 

            Извори финансирања за програмске активности 0602-
0002     0 

          01 Приходи из буџета      0 

            Свега за програмску активност 0602-0002: 39,099,209   39,099,209 

                    

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета     0 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Свега за Програм 15: 43,669,209 0 43,669,209 

            Извори финансирања за Главу 3.2:       

          01 Приходи из буџета     0 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Свега за главу 3.2- укупно МЗ: 43,669,209 31,580,597 75,249,806 

3 3.3.1 912       ОСНОВНЕ ШКОЛЕ       

    912       ОСНОВНА ШКОЛА БРАНКО РАДИЧЕВИЋ       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    2002-
0001       Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

        168 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 5,400,131 400,000 5,800,131 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 5,400,131     
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          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   400,000   

            Функција 912: 5,400,131 400,000 5,800,131 

            Извори финансирања за програмску активност 2002-
0001:     0 

          01 Приходи из буџета 5,400,131   5,400,131 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   400,000   

            Свега за програмску активност 2002-0001: 5,400,131 400,000 5,800,131 

                    

  3.3.2 912       ОСНОВНА ШКОЛА ПЕТЕФИ ШАНДОР       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    2002-
0001       Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

        169 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 6,687,200 400,000 7,087,200 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 6,687,200   6,687,200 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   400,000   

            Функција 912: 6,687,200 400,000 7,087,200 

            Извори финансирања за програмску активност 2002-
0001: 

      

          01 Приходи из буџета 6,687,200     

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   400,000   

            Свега за програмску активност 2002-0001: 6,687,200 400,000 7,087,200 

                    

  3.3.3 912       ОСНОВНА ШКОЛА 4. ОКТОБАР       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    2002-
0001       Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

        170 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 4,528,644 252,517 4,781,161 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 4,528,644   4,528,644 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   252,517   

            Функција 912: 4,528,644 252,517 4,781,161 

            Извори финансирања за програмску активност 2002-
0001:       

          01 Приходи из буџета 4,528,644   4,528,644 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   252,517   

            Свега за програмску активност 2002-0001: 4,528,644 252,517 4,781,161 

                    

  3.3.4 912       ОСНОВНА ШКОЛА ЂУРА ЈАКШИЋ       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    2002-
0001 

      Функиционисање основних школа     0 

      912     Основно образовање     0 

        171 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 7,335,254 400,000 7,735,254 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 7,335,254     

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   400,000   

            Функција 912: 7,335,254 400,000 7,735,254 
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            Извори финансирања за програмску активност 2002-
0001: 

      

          01 Приходи из буџета 7,335,254   7,335,254 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   400,000   

            Свега за програнску активност 2002-0001: 7,335,254 400,000 7,735,254 

                    

  3.3.5         ОСНОВНА ШКОЛА СТАНКО КРСТИН       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    2001-
0001 

      Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

        172 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 4,005,768 252,517 4,258,285 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 4,005,768     

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   252,517   

            Функција 912: 4,005,768 252,517 4,258,285 

            Извори финансирања за програмску активност 2002-
0001:       

          01 Приходи из буџета 4,005,768     

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   252,517   

            Свега за програнску активност 2002-0001: 4,005,768 252,517 4,258,285 

                    

            Извори финансирања за Програм 9:       

          01 Приходи из буџета 27,956,997     

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   1,705,034   

            Свега за Програм 9: 27,956,997 1,705,034 29,662,031 

            Извори финансирања за главу 3.3       

          01 Приходи из буџета 27,956,997     

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   1,705,034   

            Свега за главу 3.3 27,956,997 1,705,034 29,662,031 

                    

3 3.4         СРЕДЊА ШКОЛА ЂУРА ЈАКШИЋ       

    2003       ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ       

    2003-
0001 

      Функционисање средњих школа       

      920     Средње образовање       

        173 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 4,287,326   4,287,326 

            Извори финансирања за функцију 920:       

          01 Приходи из буџета 4,287,326     

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година       

            Функција 920: 4,287,326   4,287,326 

            Извори финансирања за програмску активност 2003-
0001: 

      

          01 Приходи из буџета 4,287,326     

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година       

            Свега за програнску активност 2003-0001: 4,287,326   4,287,326 

                    

            Извори финансирања за Програм10:       

          01 Приходи из буџета 4,287,326   4,287,326 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година       
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            Свега за Програм 10: 4,287,326   4,287,326 

            Извори финансирања за Главу 3.4:       

          01 Приходи из буџета 4,287,326   4,287,326 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година       

            Свега за главу 3.4: 4,287,326   4,287,326 

                    

3 3.5         УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ       

    3.5.1       НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ЂУРА ЈАКШИЋ       

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ       

    1201-
0001       Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       

        174 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,744,820   2,744,820 

        175 412 Социјални доприноси на терет послодавца 496,277   496,277 

        176 413 Накнаде у натури - давања запосленима 2,000   2,000 

        177 415 Накнаде трошкова за запослене 3,000   3,000 

        178 421 Стални трошкови 335,000   335,000 

        179 422 Трошкови путовања 50,000   50,000 

        180 423 Услуге по уговору 360,000   360,000 

        181 425 Текуће поправке и одржавање рачунарске опреме 60,000   60,000 

        182 426 Материјал 250,000   250,000 

        183 465 Остале донације, дотације и трансфери 360,120   360,120 

        184 512 Машине и опрема 150,000   150,000 

        185 515 Нематеријална имовина 300,000 70,100 370,100 

        185/1 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1,000   1,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти   70,100   

            Функција 820: 5,112,217 70,100 5,182,317 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-
0001:       

          01 Приходи из буџета     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти   70,100   

            Свега за програмску активност 1201-0001: 5,112,217 70,100 5,182,317 

                    

    1201-
П1       Манифестација Липарске вечери       

      820     Услуге културе       

        186 423 Услуге по уговору 180,000   180,000 

        187 424 Специјализоване услуге 1,020,000 200,000 1,220,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета     0 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Функција 820: 1,200,000 200,000 1,400,000 

            Извори финансирања за пројекат 1201-П1:       

          01 Приходи из буџета 1,200,000   1,200,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти   200,000 200,000 

            Свега за пројекат 1201-П1: 1,200,000 200,000 1,400,000 
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    1201-

П2 
      Смотра рецитатора и остали културни садржаји       

      820     Услуге културе       

        188 423 Услуге по уговору 180,000   180,000 

        189 424 Специјализоване услуге 180,000   180,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 180,000   180,000 

            Функција 820: 360,000 0 360,000 

            Извори финансирања за пројекат 1201-П2:       

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за пројекат 1201-П2: 360,000 0 360,000 

                    

            Извори  финансирања за пројекте 1201-П1 и 1201-П2       

          01 Приходи из буџета 1,560,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   200,000   

            Свега за пројекте 1201-П1 и 1201-П2 1,560,000 200,000 1,760,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Свега за Програм 13: 6,672,217   6,672,217 

            Извори финансирања за Главу 3.5.1:       

          01 Приходи из буџета     0 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Свега за Главу 3.5.1: 6,672,217 270,100 6,942,317 

                    

  3.5.2         СПОРТСКО КУЛТУРНО ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР 
ЂУРА ЈАКШИЋ 

      

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ       

    1201-
0001 

      Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       

        190 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 812,819   812,819 

        191 412 Социјални доприноси на терет послодавца 167,632   167,632 

        192 421 Стални трошкови 75,000   75,000 

        193 423 Услуге по уговору 218,000   218,000 

        194 426 Материјал 220,000   220,000 

        195 465 Остале донације, дотације и трансфери 108,939   108,939 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета     0 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Функција 820: 1,602,390 0 1,602,390 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-
0001:       

          01 Приходи из буџета     0 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 1,602,390 0 1,602,390 
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    1201-

П3 
      Изложбе       

      820     Услуге културе       

        196 424 Специјализоване услуге 10,000   10,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 820: 10,000 0 10,000 

            Извори финансирања за пројекат 1201-П3:       

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за пројекат 1201-П3: 10,000 0 10,000 

                    

    1201-
П4 

      Радионице - предавања       

      820     Услуге културе       

        197 424 Специјализоване услуге 15,000   15,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Функција 820: 15,000 0 15,000 

            Извори финансирања за пројекат 1201-П4:       

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за пројекат 1201-П4: 15,000 0 15,000 

                    

    1201-
П5 

      Биоскоп       

      820     Услге културе       

        198 424 Специјализоване услуге 30,000   30,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Функција 820: 30,000   30,000 

            Извори финансирања за пројекат П5:       

          01 Приходи из буџета     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Свега за пројекат П5: 30,000 0 30,000 

                    

    1201-
П6       Кишобран за двоје       

      820     Услуге културе       

        199 424 Специјализоване услуге 15,000   15,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 820: 15,000 0 15,000 

            Извори финансирања за пројекат 1201-П6:     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за пројекат 1201-П6: 15,000 0 15,000 

                    

    1201-
П7 

      Издаваштво музички цд       

      820     Услуге културе       

        200 424 Специјализоване услуге 100,000   100,000 

            Извори финансирања за функцију 820:     0 
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          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 820: 100,000   100,000 

            Извори финансирања за пројекат 1201-П7:     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за пројекат 1201-П7: 100,000   100,000 

                  0 

    1201-
П8 

      Шворц     0 

      820     Услуге културе     0 

        201 424 Специјализоване услуге 80,420   80,420 

            Извори финансирања за функцију 820:     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 820: 80,240   80,240 

            Извори финансирања за пројекат 1201-П8:       

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за пројекат 1201-П8: 80,420   80,420 

                  0 

    1201-
П9 

      Позоришни програм     0 

      820     Услуге културе     0 

        202 424 Специјализоване услуге 200,000   200,000 

            Извори финансирања за функцију 820:     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 820: 200,000   200,000 

            Извори финансирања за пројекат 1201-П9:     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за пројекат 1201-П9: 200,000   200,000 

                  0 

    1201-
П10 

      Музички и омладински програм     0 

      820     Услуге културе     0 

        203 424 Специјализоване услуге 30,000   30,000 

            Извори финансирања за функцију 820:     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 820: 30,000   30,000 

            Извори финансирања за пројекат 1201-П10:     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за пројекат 1201-П10: 30,000   30,000 

                  0 

    1201-
П11 

      Летњи програм     0 

      820     Услуге културе     0 

        204 424 Специјализоване услуге 30,000   30,000 

            Извори финансирања за функцију 820:     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 820: 30,000   30,000 

            Извори финансирања за пројекат 1201-П11:     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за пројекат 1201-П11: 30,000   30,000 

                  0 

    1201-
П12 

      Дечје липарске вечери     0 
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      820     Услуге културе     0 

        205 424 Специјализоване услуге 50,000 96,000 146,000 

            Извори финансирања за функцију 820:     0 

          01 Приходи из буџета 50,000   50,000 

          07 Дотације од осталих нивоа власти   96,000   

            Функција 820: 50,000 96,000 146,000 

            Извори финансирања за пројекат 1201-П12:     0 

          01 Приходи из буџета 50,000     

          07 Дотације од осталих нивоа власти   96,000   

            Свега за пројекат 1201-П12: 50,000 96,000 146,000 

                    

    1201-
П12/1 

      Црњанско лето       

      820     Услуге културе       

        205/1 424 Специјализоване услуге 1,200,000 1,200,000 2,400,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 1,200,000     

          07 Дотације од осталих нивоа власти   1,200,000   

            Функција 820: 1,200,000 1,200,000 2,400,000 

            Извори финансирања за пројекат 1201-П12/1:       

          01 Приходи из буџета 1,200,000     

          07 Дотације од осталих нивоа власти   1,200,000   

            Свега за пројекат 1201-П12/1: 1,200,000 1,200,000 2,400,000 

                  0 

    1201-
П13 

      Венац липарских градова     0 

      820     Услуге културе     0 

        206 424 Специјализоване услуге 250,000   250,000 

            Извори финансирања за функцију 820:     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 820: 250,000   250,000 

            Извори финансирања за пројекат 1201-П13:     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за пројекат 1201-П13: 250,000   250,000 

                    

            Извори финансирања пројекте:       

          01 Приходи из буџета 2,010,420     

          07 Дотације од осталих нивоа власти   1,296,000   

            Свега за пројекте: 2,010,420 1,296,000 3,306,420 

                    

            Извори финансирања за програмску активност 1201-
0001 и пројекте:       

          01 Приходи из буџета       

            Свега за програмску активност 1201-0001 и пројекте: 3,612,810 1,296,000 4,908,810 

                    

    1201-
0002 

      Подстицаји културном и уметничком стваралаштву       

      860     
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом 
месту       

        206/1 421 Стални трошкови - Историјски архив Зрењанин 78,800   78,800 
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        207 481 Дотације невладиним организацијама - КУД-ови 1,891,400   1,891,400 

            Извори финансирања за функционалну класификацију 
860 

      

          01 Приходи из буџета       

            Функција 860       

            Извори финансирања за програмску активност 1201-
0002       

          01 Приходи из буџета       

            Свега за програмску активност 1201-0002 1,970,200 270,100 2,240,300 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Свега за Програм 13: 12,255,227 270,100 12,525,327 

            Извори финансирања за Главу 3.5:       

          01 Приходи из буџета     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Свега за главу 3. 5: 12,255,227 270,100 12,525,327 

                    

  3.6         ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД       

    0901       ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА       

    0901-
0001       Социјалне помоћи       

      090     Социјална помоћ некласификована на другом месту       

        208 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 1,350,000     

        209 4631 472600 Накнада из буџета у случају смрти 750,000     

        210 4631 472900 Једнократне помоћи 1,300,000     

        211 4631 472800 Накнаде из буџета за становање и живот 100,000   100,000 

            Извори финансирања за функцију 090:       

          01 Приходи из буџета 3,500,000   3,500,000 

            Функција 090: 3,500,000 0 3,500,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-
0001:       

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за Програмску активност 0901-0001: 3,500,000 0 3,500,000 

                    

    0901-
0004       Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне 

услуге 
      

      090     Социјална заштита некласификована на другом месту       

        212 4631 423900 Уговорене услуге 3,390,636   3,390,636 

            Извори финансирања за функцију 090:       

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 090: 3,390,636 0 3,390,636 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-
0004:       

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за Програмску активност 0901-0004: 3,390,636 0 3,390,636 

                    

    0901-
0006 

      Дечја заштита        

      090     Социјална заштита некласификована на другом месту       

        213 4631 472000 Накнада за социјалну заштиту из буџета 120,000   120,000 
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            Извори финансирања за функцију 090:       

          01 Приходи из буџета       

            Функција 090: 120,000   120,000 

            Извори финансирања за програмску активност 0901-
0006:       

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за програмску активност 0901-0006: 120,000 0 120,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 11:       

          01 Приходи из буџета       

            Свега за Програм 11: 7,010,636 0 7,010,636 

            Извори финансирања за Главу 3.6:       

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за Главу 3.6: 7,010,636 0 7,010,636 

                    

  3.7         ЗДРАВСТВО       

    1801       ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА       

    1801-
0001 

      Функционисање установа примарне здравствене 
заштите 

      

      740     Услуге јавног здравства       

        214 464 
411Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања 

2,171,000   2,171,000 

        215 464 
412 Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања 

389,000   389,000 

        216 464 
415 Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања 

300,000   300,000 

        217 464 
416 Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања 

180,000   180,000 

        218 464 
424 Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања 

3,160,000   3,160,000 

            Извори финансирања за функцију 740:       

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 740: 6,200,000 0 6,200,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 1801-
0001:       

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за Програмску активност 1801-0001: 6,200,000 0 6,200,000 

            Извори финансирања за Програм 12:       

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за Програм 12: 6,200,000 0 6,200,000 

                    

    1801-
П1       Реконструкција поткровља Дома здравља у Српској 

Црњи       

      740     Услуге јавног здравства       

        218/1 511 Зграде и грађевински објекти 718,130 5,398,810 6,116,940 

            Извори финансирања за функцију 740:       

          01 Приходи из буџета 718,130     

          07 Донације од осталих нивоа власти   5,398,810   

            Функција 740: 718,130 5,398,810 6,116,940 

            Извори финансирања за пројекат 1801-П1:       

          01 Приходи из буџета       

          07 Донације од осталих нивоа власти       
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            Свега за пројекат 1801-П1: 718,130 5,398,810 6,116,940 

                    

            Извори финансирања за Главу 3.7:       

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за Главу 3.7: 6,918,130 5,398,810 12,316,940 

                    

  3.8         ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

    0401       ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

    0401-
0001       Управљање заштитом животне средине и природних 

вредности 
      

      550     Заштита животне средине: исттаживање и развој       

        219 423 Услуге по уговору 3,800,000 3,857,704 7,657,704 

        220 424 Специјализоване услуге 200,000   200,000 

        220/1 423 Услуге по уговору-рекултивација копова К.О. НЦ   2,951,232   

            Извори финансирања за функцију 550:       

          01 Приходи из буџета 4,000,000     

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   6,808,936   

            Функција 550: 4,000,000 6,808,936 10,808,936 

            Извори финансирања за Програмску активност 0401-
0001:       

          01 Приходи из буџета 4,000,000     

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   6,808,936   

            Свега за Програмску активност 0401-0001: 4,000,000 6,808,936 10,808,936 

                    

            Извори финансирања за Програм 6:       

          01 Приходи из буџета 4,000,000     

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   6,808,936   

            Свега за Програм 6: 4,000,000 6,808,936 10,808,936 

            Извори финансирања за Главу 3.8:       

          01 Приходи из буџета 4,000,000     

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   6,808,936   

            Свега за Главу 3.8: 4,000,000 6,808,936 10,808,936 

                    

  3.9         ФОНД ЗА ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ       

    0701       ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА       

    
0701-
0001 

  
    Управљање саобраћајном инфраструктуром 

      

      451     Друмски саобраћај       

        221 423 Услуге по уговору 1,500,000 3,331,324 4,831,324 

        222 424 Специјализоване услуге - одржавање путева 1,500,000 1,200,000 1,000,000 

            Извори финансирања за функцију 451:       

          01 Приходи из буџета 3,000,000     

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   4,531,324   

            Функција 451: 3,000,000 4,531,324 7,531,324 

            Извори финансирања за Програмску активност 0701-
0001:       

          01 Приходи из буџета 3,000,000     

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   4,531,324   

            Свега за Програмску активност 0701-0001: 3,000,000 4,531,324 7,531,324 

                    



Број    9    12.08.2015    “Службени лист општине Нова Црња“     Страна 470 

    0701-
0002 

      Одржавање путева       

      451     Друмски саобраћај       

        222/1 424 Специјализоване услуге - крпљење рупа на путевима 1,000,000   1,000,000 

        223 511 Зграде и грађевински објекти - нафтна рента 1,000,000 929,489 1,929,489 

            Извори финансирања за функцију 451:       

          01 Приходи из буџета 2,000,000     

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   929,489   

            Функција 451: 2,000,000 929,489 2,929,489 

            Извори финансирања за програмску активност 0701-
0002       

          01 Приходи из буџета 2,000,000     

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   929,489   

            Свега за програмску активност 0701-0002 2,000,000 929,489 2,929,489 

                    

            Извори финансирања за програм 7       

          01 Приходи из буџета 5,000,000     

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   5,460,813   

            Свега за програм 7 5,000,000 5,460,813 10,460,813 

                    

            Извори финансирања за главу 3.9:       

          01 Приходи из буџета 5,000,000     

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   4,260,813   

            Свега за главу 3.9: 5,000,000 4,260,813 10,460,813 

                    

            КЛЕР У ЛИКВИДАЦИЈИ       

    1501       ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ       

    1501-
0005 

      Финансијска подршка локалном економском развоју       

      620     Развој заједнице       

        224 411 Плате, додаци и накнаде запослених 210,000   210,000 

        225 412 Социјални доприноси на терет послодавца 37,000   37,000 

        226 421 Стални трошкови-платни промет 3,000   3,000 

        227 444 Трошкови камата 50,000   50,000 

        228 483 Новчане казне по решењу судова 100,000   100,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 400,000     

            Функција 620: 400,000   400,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1501-
0005:       

          01 Приходи из буџета 400,000     

            Свега за програмску активност 1501-0005: 400,000   400,000 

                    

            Извори финансирања за програм 3:       

          01 Приходи из буџета 400,000   400,000 

            Свега за програм 3: 400,000   400,000 

                    

            ЈКП 8.АВГУСТ СРПСКА ЦРЊА       

    0601       ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ       
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    0601-
0001 

      Водоснабдевање       

      510     Управљање отпадом       

        229 421 Стални трошкови 1,000,000   1,000,000 

        230 424 Специјализоване услуге 625,000   625,000 

        231 425 Текуће поправке и одржавање 525,000   525,000 

        232 426 Материјал 850,000   850,000 

            Извори финансирања за функцију 510:       

          01 Приходи из буџета 3,000,000   3,000,000 

            Функција 510: 3,000,000   3,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 0601-
0001:       

          01 Приходи из буџета 3,000,000   3,000,000 

            Свега за програмску активност 0601-0001: 3,000,000   3,000,000 

                    

    0601-
0003 

      Одржавање депонија       

      510     Управљање отпадом       

        233 424 Специјализоване услуге 6,000,000   6,000,000 

            Извори финансирања за функцију 510:       

          01 Приходи из буџета 6,000,000     

            Функција 510: 6,000,000   6,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 0601-
0003: 

      

          01 Приходи из буџета 6,000,000     

            Свега за програмску активност 0601-0003: 6,000,000   6,000,000 

                    

    0601-
0009 

      Уређење и одржавање зеленила       

      510     Управљање отпадом       

        234 423 Уговорене услуге 1,600,000   1,600,000 

        235 426 Материјал 2,400,000   2,400,000 

            Извори финансирања за функцију 510:       

          01 Приходи из буџета 4,000,000   4,000,000 

            Функција 510: 4,000,000   4,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 0601-
0009:       

          01 Приходи из буџета 4,000,000   4,000,000 

            Свега за програмску активност 0601-0009: 4,000,000   4,000,000 

                    

            Извори финансирања за програм 2:       

          01 Приходи из буџета 13,000,000     

            Свега за програм 2: 13,000,000   13,000,000 

                    

            Извори финансирања за раздео 3:       

          01 Приходи из буџета 316,399,375     

          07 Донације од осталих нивоа власти   359,231,918   

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   38,613,528   

            Свега за раздео 3: 316,399,375 397,845,446 714,244,821 

                    

            Извори финансирања за раздео 1, 2 и 3:       
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          01 Приходи из буџета       

          07 Донације од осталих нивоа власти   361,231,918   

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   38,613,528   

            Свега за раздео 1,2 и 3: 352,082,501 399,845,446 751,927,947 

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 43 запослених на неодређено време и 1 запослених на 
одређено време. Одлуком о буџету за 2015. 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; 
        3) о  свакој промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања из тачке 2) овог става; 
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        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 01- 
приходи 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 2015. 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. 
        Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине, засновати радни однос са 
новим лицима до краја 2015. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру 
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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 2015. 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 2015. 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 2015. 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. 
        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. 
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        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 2015.године пренеће на рачун извршења буџета општине    
сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2015.години, која су тим корисницима пренета у складу са 
Одлуком о буџету општине за 2015.годину. 

       Члан 43. 
                      Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине  Нова Црња'', а 
примењиваће се од 01.01.2015.године. 

 
Председник СО 
Ранко  Брборић 

____________________ 
 
 
 
 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Нова Црња 
-Скупштина општине- 
Број: II-06-15/15-3 
Дана: 07.08.2015.године 

 
67.На основу члана 537. Закона о привредним друштвима (“Сл.гласник  РС“ број 36/11 и 99/11,83/14 и 5/15), 

32.Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник  РС“ број 129/07 и 83/14) ,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 
07.08.2015.године д о н е л а  ј е 

ЗАКЉУЧАК  
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА  

КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ  ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА  

У ЛИКВИДАЦИЈИ 
 

Члан 1. 
 У с в а ј а се Годишњи ликвидациони извештај Канцеларије за локални економски развој Општине Нова Црња 
у ликвидацији  који се односи се на период од  25.05.2015. до 30.07.2015.године, број  201/2015  који је поднео 
ликвидациони управник дана 30.07.2015.године. 

Члан 2. 
Годишњи ликвидациони извештај Канцеларије за локални економски развој Општине Нова Црња у 

ликвидацији , број  201/2015 , од 30.07.2015.године чини саставни део овог Закључка. 
 

Члан 3. 
 Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Нова Црња“. 

Председник СО 
Брборић Ранко 
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Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Нова Црња 
-Скупштина општине- 
Број: II-06-15/15-4 
Дана: 07.08.2015.године 
 
                     68.На основу члана 50.став 2.Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/12 и 116/13-
аут.т и 44/14-др.закон) ,члана 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 и 16/12), Скупштина 
општине Нова Црња на седници одржаној  07.08.2015. године, доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈКП „8.АВГУСТ“ СРПСКА ЦРЊА ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

Д а ј е с е сагласност на измену и допуну Програма пословања  ЈКП „8.август“ Српска Црња за 
2015.годину,број II-08-001/2015  који је донео Надзорни одбор ЈКП „8.август“ Српска Црња ,на седници одржаној 
дана 03.08.2015.године. 

Члан 2. 
  Програм пословања   чини саставни део Закључка. 
 

Члан 3. 
Овај Закључак биће објављен у „Службеном листу општине Нова Црња“. 

 
 

Председник СО 
 Брборић Ранко 

 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Нова Црња 
-Скупштина општине- 
Број: II-06-15/15-5 
Дана: 07.08.2015.године 

 
69.На основу члана 32.тачка 11.у вези са чланом 40.став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07 и 83/14),члана 41.тачка 12.Статута општине Нова Црња  („Службени лист општине Нова Црња“ број 
9/08 и 16/12), Скупштина општине Нова Црња, на седници одржаној дана 07.08.2015. године,  
доноси следеће 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 
 

Члан 1. 
Разрешава се Амела Струјо ,сa функције секретара Скупштине општине Нова Црња, на коју је постављена 

решењем број II-06-9/12-8 од 25.05.2012.године а на предлог Председника Скупштине општине. 
 

Члан 2. 
Ово решење биће објављено у „Службеном листу општине Нова Црња“. 
                                           
 

Председник СО 
Брборић Ранко 
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Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Нова Црња 
-Скупштина општине- 
Број: II-06-15/15-6 
Дана: 07.08.2015.године 

 
70.На основу члана 32.тачка 11. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07  и 83/14),а 

на предлог Председника Скупштине општине, Скупштина општине Нова Црња, на седници одржаној дана 07.08.2015. 
године, доноси следеће 

РЕШЕЊЕ 
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 
 

Члан 1. 
Невенка Миланков  поставља се на  функцију секретара Скупштине општине Нова Црња, на предлог 

Председника Скупштине општине. 
Члан 2. 

Мандат Секретара СО траје 4 године. 
 

Члан 3. 
Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине Нова Црња“. 
 
                                           

Председник СО 
Брборић Ранко 

 
 

 
 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “8. АВГУСТ” СРПСКА ЦРЊА 
 
 
 
 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА  
ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 
 
 
Оснивач: Скупштина Општине Нова Црња 
Шифра делатности: 3600-сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 
Матични број: 20547987 
ПИБ: 106205013 
Седиште: ул. Партизанска бб, 23220 Српска Црња 
 
 
 

Српска Црња, август 2015. 
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1. Мисија, визија циљеви 
 
 1.1.1. Историјат предузећа 

 Јавно комунално предузеће „8. Август“ из Српске Црње основано је Одлуком о оснивању СО Нова Црња, дана 
12.03.2009. године, а регистровано је у Агенцији за привредне регистре 13.07.2009. године. 
 Јавно предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса 
и уредног задовољавања потреба корисника производа и услуга. Такође, јавно предузеће је дужно да се развија и 
унапређује обављање делатности од општег интереса уз стицање добити. 
 Након доношења новог Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник PC", бр. 119/2012.), Скупштина општине 
Нова Црња је на својој седници одржаној дана 26.02.2013. године у складу са законом донела је нови Оснивачки акт 
ЈКП "8. Август" Српска Црња. Након тога, именован је Надзорни одбор који је дана донео Статут у складу са новим 
законом и исти доставила оснивачу ради давања сагласности на исти, што је оснивач и учинио на својој седници дана 
14.06.2013. године. 
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 Након наведених радњи усклађивања оснивачког акта и Статута ЈКП "8. Август" уследили су послови израде 
општих аката предузећа који нису били у складу са важећим законским и подзаконским актима који се односе на јавна 
предузећа, с тим што одређених аката, као што је Правилник о раду нису ни постојали, те је требало израдити исти у 
складу са Законом о раду и након тога све Уговоре о раду ускладити са наведеним актима. Истовремено је Надзорни 
одбор донео одлуку о ангажовању ревизорске куће која је била обавезна да уради ревизију пословања у складу са 
новим Законом о јавним предузећима. 

 1.1.2 Делатности  

 Комуналне делатности су делатности пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба 
физичких и правних лица код којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење 
одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем. Јавно комунално 
предузеће основала је јединица локалне самоуправе тј. СО Нова Црња како би обављало основне делатности од 
општег интереса за грађане општине. Основне и поверене делатности јавном комуналном предузећу су бројне и 
разнолике, неке се обављају континуално током целе године док су неке условљене временом и сезоном. 
 ЈКП „8. Август“ Српска Црња као своју претежну, тј. основну делатност врши водоснабдевање: 
3600 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде и испорука воде за пиће, обезбеђење вршења контроле 
квалитета воде за пиће, обезбеђење вршења контроле квалитета воде за пиће, оправка и одржавање регулационих и 
мерних уређаја, одржавање водоводног система, одржавање јавних бунара и чесми; 
 Поред претежне делатности предузеће обавља и следеће делатности: 
- Одстрањивање одпадака и смећа, санитарне и сличне активности одржавања чистоће у насељима општине и 
изношење, одвожење и депоновање смећа, одржавање депонија, одржавање контејнера и канти за смеће, скупљање 
смећа, старих ствари коришћење предмета и отпадака, одвоз и сабијање отпадака, одржавање канализације и канала 
за отпадне воде, пражњење и чишћење септичких јама и јавних WC-a, уклањање отпада из посуда за отпадке на 
јавним местима, чишћење и поливање улица, стаза, паркиралишта и друго, уклањање снега и леда на путевима и 
тротоарима и посипање соли и песка; 
 - Уређење и одржавање паркова, зелених површина и рекреационих површина; 
 - Погребне и пратеће активности сахрањивања људских и животинских лешева и пратеће активности и услуге 
гробара, изнајмљивање опремљеног простора на гробљу и капеле, уређење и одржавање гробља и капеле, 
кафилерија (уклањање и изношење животињских лешева), превоз и пренос умрлих лица; 
 - Чишћење објеката унутрашње чишћење зграда свих врста, као и стамбене зграде са више станова, чишћење 
прозора, димњачарски послови, чишћење димњака, камина, пећи и шпорета, пећи за спаљивање отпада, котлова, 
вентилационих и издувних уређаја и друго. Преглед димњака и осталих димоводних и ложишних уређаја, као и 
контрола исправности ових уређаја и димњака у сталној употреби; 
 - Вашарске актиности и активности забавних паркова, одржавање пијаца и вашара и пружања услуга на њима; 
 - Управљање некретнинама за туђ рачун, агенције за прикупљања станарина и закупнина, закључивање 
уговора о закупу, одржавање стамбених зграда и станова и слично; 
 - Груби грађевински радови и специфични радови нискоградње, изградња свих врста објеката за своје потребе, 
градски цевоводи (водовод и канализација), комунални грађевински радови и друго; 
 - Изградња саобраћајница, аеродромских писта и спортских терена, изградња путева, улица и пешачких стаза, 
одржавање улица, локалних путева и других јавних површина у насељима општине; 
 - Монтажа кровних конструкција и покривање кровова, монтажних кровних конструкција, покривање кровова и 
хидроизолациони радови; 
  - Остали грађевински, укључујући и специјализоване радове. Специјализовани грађевински радови који су 
заједнички за различите врсте објеката, а захтевају специјално извођење и опрему, бушење и изградња црпилишта за 
воду и копање бунара, монтажа димњака и друго; 
 - Постављање електричних инасталација и опреме, постављање инсталација у зградама или другим објектима 
за електричне водове и прибор, лифтове и покретне степенице, противпожарне аларме, аларме и системе против 
провале, кућне антене и друге ваздушне преводнике, светлећа места и друго; 
 - Изолациони радови, постављање инсталација у зградама или другим објектима за топлану и звучну 
изолацију, заштита од вибрација и друго; 
 - Постављање цевних инсталација, постављање инсталација у зградама или другим објектима за водоводне 
инсталације и санитарну опрему, грејање, вентилацију, опрему и канале за хлађење или климатизацију, аутоматске 
противпожарне водене топове; 
 - Остали инсталациони радови, постављање инсталација у зградама или другим објектима за осветљење и 
сигналне системе на путевима и улицама, прибор уређаји на другом месту непоменуте; 
 - Малтерисање; 
 - Уградња столарије; 
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 - Постављање зидних и подних облога; 
 - Бојење и застакљивање, унутрашње и спољно бојене зграда, бојење објеката нискоградње, укључујући и 
бојење ознака на путевима и просторима за паркирање, застакљивање, постављање огледала и друго; 
 - Изнајмљивање опреме за изградњу или рушење, са руковаоцем; 
 - Заштита од штеточина у пољопривреди, узгој и искоришћавање шума; 
 - Редован превоз путника у друмском и градском саобраћају; 
 - Остали превоз путник у друмском саобраћају; 
 - Рушење и разбијање објеката; 
 - Земљани радови; 
 - Гајење садног материјала; 
 - Слатководни риболов; 
 - Производња производа од бетона намењених за грађевину; 
 - Oбука у пливању; 
 - Остале забавне и рекреативне активности; 
 - Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката; 

 - Услуге припремање и послуживање пића. 
 
 1.1.3. Законски оквир 
  
 Пословање предузећа уређено је бројним законима и подзаконским актима: 
- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС’’ бр.119/12, 116/13 и 44/14), 
- Закон о привредним друштвима ("Сл.гласник РС’’, бр. 36/11, 99/11,, 83/14), 
- Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС’’, бр. 88/11), 
- Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011), 
- Закон о рачуноводству и ревизији ("Сл. гласник РС”, бр. 46/06, 111/09, 99/11 и 62/13), 
- Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 88/10), 
- Закон о раду ("Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), 
- Закон о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", бр. 124/12), 
- Закон о јавним путевима ("Сл.гласник РС“, бр.101/2005), 
- Закон о водама ("Сл.гласник РС“, бр. 30/10), 
- Закон о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 57/2011, 80/2011-испр, 93/2012 и 124/2012), 
- Закон о заштити животне средине ("Сл.гласник РС“, бр.135/04, 36/09, 72/09, 43/11 - одлука УС), 
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - 
   одлука УС и 55/14 ), 
- Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10 и 101/11 и 93/12), 
- Закон о порезу на добит предузећа ("Сл. гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др. Закон, 
   43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011 и 119/2012), 
- Закон о порезу на доходак грађана ("Сл.гласник РС", бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 
    44/09,18/10, 51/11, 91/11, 93/12, 114/12 - УС, 47/13, 48/13 - исправка, 108/13, 57/14 ), 
- Закон о порезу на додату вредност ("Сл.гласник РС", бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07,93/12, 108/13, 6/14, 
   68/14), 
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 
   5/06), 
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа ,,8.август’’ Српска Црња (,,Сл. лист Општине 
   општине Нова Црња", бр. 1/09, 4/09, 3/10),  
- Оснивачки акт ЈКП „8.август“ Српска Црња (,,Сл.лист Општине Нова Црња", бр.2/13), 
- Статут ЈКП „8.Август“, Српска Црња (,,Сл.лист Општине Нова Црња”, бр. 2/09, 6/13), 
- Одлука о јавном водоводу (,,Сл. лист Општине Нова Црња", бр.2/09), 
- Одлука о одржавању комуналне хигијене (,,Сл. лист Општине Нова Црња" бр.6/07, 2/13), 
- Одлука о комуналним делатностима (,,Сл.лист Општине Нова Црња" бр.6/13), 
- Одлука о зоохигијенској служби (,,Сл. лист Општине Нова Црња", бр.6/13), 
- Одлука о држању домаћих животиња на територији општине (,,Сл. лист Општине Нова  Црња", 
   бр.6/13), 
- Одлука о плаћању субвенционисане цене комуналних услуга за категорију домаћинстава корисника 
   НСП-а на територији општине Нова Црња (,,Сл. лист Општине Нова Црња", бр.4/14), 
- Одлука о општинским и некатегорисаним путевима (,,Сл. лист Општине Нова Црња", бр. 4/14), 
- Одлука о јавном превозу путника на територији општине Нова Црња (,,Сл. лист Општине Нова 
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   Црња", бр. 4/09), 
- Одлука о поверавању послова постављања пољозаштитних појасева на територији општине Нова 
   Црња ЈКП „8. Август“ Српска Црња (,,Сл.лист Општине општине Нова Црња бр. 5/09), 
- Одлуке о изградњи и одржавању канала за одводњавање на територији општине Црња (,,Сл. лист 
   Општине Нова Црња", бр. 5/09), 
- Одлука о поверавању послова за одржавање и уређење пољских путева у општини Нова Црња ЈКП 
   „8. Август“ Српска Црња Црња (,,Сл. лист Општине Нова Црња" бр. 5/09), 
- Одлука о поверавању послова превоза ђака и студената за школску 2014/2015. годину (,,Сл. лист 
  Општине Нова Црња", бр.19/14). 
 

 1.1.4. Извори финансирања пословања 

 Предузеће користи средства у државној својини и управља средствима која су му дата на коришћење и 
располагање. 
 ЈКП "8. Август" Српска Црња финансијска средства за рад и развој делатности обезбеђује пружањем услуга из 
основне и споредне делатности предузећа тј из сопствених прихода као и из буџетских срестава за обављање 
делатности у општем интересу тј.комуналне делатности.. 
 Поред наведених сопствених извора средстава, за финансирање инвестиција које су од примарног значаја за 
несметано функционисање система, и за којие аплицира код разних фондова,ЈKП “8. Август“ Српска Црња, може да 
има приходе из АП Војводине у виду спровођења инвестиција и из осталих извора. 

 1.2.  Мисија 
 Мисија ЈКП “8. Август” огледа се у обавези испуњавања основних и поверених делатности, пружању 
квалитетних услуга корисницима, унапређење сигурности пословања и стабилности напретка у развијању предузећа. 
Формирање модерног комуналног система за општину Нова Црња јесте тежак и комплексан процес, успостављање 
баланса у одрживом пословању током осетних економских промена како на државном тако и на локалном нивоу, 
спремност на проширење делатности или обима посла а да при томе услуге не губе на адекватном квалитету, фактори 
су изазова са којима се комунално предузеће суочава и планира да се избори током 2015. године. Токови промена и 
очувања успешног пословања захтевају бројна креативна решења управљања организованим системом деловања 
предузећа. За остваривање успешног управљања потребни су технички, економски, финансијски и правни ресурси, 
нове идеје, пројекти, процеси и одлуке, посебни ставови и мишљења како руководиоца тако и оснивача. Оптимална 
услужна делатност, континуална и рационална дистрибуција исправне воде крајњим потрошачима, поштовање 
највиших стандарда заштите животне средине чине основу мисије о побољшању квалитета услова живота грађана 
општине Нова Црња. 
 

1.3. Визија 
 Визија ЈКП “8. Август” јесте да постане модерно иновативно предузеће, спремно да одговори на захтеве 
грађана и локалног тржишта, технички опремљено на завидном нивоу, са обновљеном механизацијом и 
инфраструктуром, освеженом и квалитетном кадровском структуром, усмерено на одрживом и профитабилном 
пословању чија се политика базира на постулатима заштите животне средине. У погледу основне делатности тј. 
дистрибуције воде за пиће, дугорочна визија огледа се у изградњи сеоских минисистема за пречишћавање воде за 
пиће, евентуалној изградњи канализационе мреже са системима за сакупљање и третман отпадних вода. Краткорочни 
планови условљени су финансијским могућностима предузећа и локалне заједнице и могу се односити искључиво на 
побољшању стања водоводне инфраструктуре, методи дезинфекције, смањењу губитака на мрежи и могућим 
дорадама система. 
 Наша визија за 2015. годину је фокусирана на рационализацији трошкова у свим фазама процеса 
репродукције, повећању прихода и бољим финансијским показатељима у односу на претходне године. 
 Прави изазов јавно комуналног предузећа за 2015. годину биће успостављање основе покретања система 
усправљања отпадом при чему ће као смернице послужити примери из добре праксе и одредбе Националне 
стратегије управљања отпадом. 
 Такође, не сме се изгубити из вида константност напретка и сигурност у пружању елементарних комуналних 
услуга локалној заједници.  
 Узимајући у обзир тренутну опремљеност и материјалну ситуацију, током 2015. године ЈКП “8. Август” очекује 
улагање огромних напора, рада и новчаних средстава како би се визија делом реализова уз обострану корист како 
предузећа и њеног оснивача, тако и заједнице. 
 

1.4. Пословни циљеви 
 Пословни циљеви везани за остварење програма пословања за 2015. годину могу се поделити на следеће 
групе: 

− унапређење менаџмента јавног комуналног предузећа, 
− побољшање степена наплате, 
− проширење делатности, 
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− унапређење постојећих делатности, 
− унапређење партнерских односа, 
− израда пројектно-трехничке документације, 
− имплементација мера заштите животне средине. 

 
 1.4.1.Унапређење менаџмента јавног комуналног предузећа 

− успостављање система модерног пословања кроз праћење најновијих трендова у комуналним сферама 
пословања, 

− формирање радних тимова унутар предузећа, 
− доношење добре маркетинг стратегије на локалном тржишту и промовисање делатности путем медија и 

осмишљених акција, 
− промовисање активности и нових услуга, 
− доношење и контрола кварталних планова реформе предузећа, 
− редован мониторинг наплате услуга, 
− ревидовање података у систему наплате, 
− благовремено уочавање индикатора проблема у пословању, 
− усклађивање цена са економским показатељима, 
− стручно усавршавање запослених, 
− покретање сајта предузећа где би грађанима биле расположиве све неопходне информације, отворен простор 

за контактирање, учествовање јавности у процесу доношења одлука, слање сугестија и примедби или 
рекламације рачуна, 

− изградња еколошког имиџа предузећа. 
 

1.4.2. Побољшање степена наплате 
− склапање комерцијалних уговара из домена делатности, 
− ажурирање података о правним лицима, 
− ажурирање података (кроз сакупљање података на терену) о физичким лицима, 
− репрограм наплате старих дуговања (склапање споразума о плаћању на рате), 
− већа правна заштита наплате услуга и ангажовање адвокатског тима, 
− редовније очитавање постављених водомера, 
− набавка водомера за већи број корисника. 

 
1.4.3. Проширење делатности 

− формирање сектора за погребне услуге, 
− димничарска служба, 
− уништавање амброзије, 
− услужно сађење цвећа и одржавање цветних површина, 
− увођење рециклаже кроз програм примарне и секундарне селекције, 
− оспособљавање трансфер станице за претовар отпада, 
− организовање периодичних еколошких акција, 
− издавање техничких дозвола и сагласности, 
− погребне услуге, 
− услужно прање возила, 
− услужно кошење траве, 
− одржавање зграда колективног становања, 
− нумерисање зграда и обележавање назива улица, 
− постављање и изнајмљивање билборада за рекламу, 
− одржавање јавних чесми, 
− одмуљавање канала у јавној својини општине, 
− одмуљавање уличних канала, 
− боља организација рада базена итд. 

 
1.4.4. Унапређење постојећих делатности 

− побољшање услуге сакупљања отпада (увођење рециклаже, периодичног сакупљања кабастог, грађевинског и 
електронског отпада, посебно сакупљање опасног отпада итд.), 

− формирање сточних гробаља и развијање услуге зоохигијене, 
− уређење простора и почетак рада будуће трансфер станице, 
− опремање возног парка и проширење капацитета са новим аутобусима, 
− побољшање услова водоснабдевања, дезинфекције, праћења контроле квалитета воде, тачности мерења, 
− опремање машинске радионице, 
− проширење надлежности услуге уличне расвете, 
− успостављање добре организације и менаџмента рада безена, планирање акција, проширење рекреативних 
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активности на простору базена, 

− опремање механизације за чишћење септичких јама, 
− набавка стандардизоване радне опреме за раднике итд. 
 

1.4.5. Израда пројектно-техничке документације 
 Израда пројектно-техничке документације јесте један од тежих задатака ЈКП “8. Август” за наредну 2015. 
годину. Постојање такве документације представљаће основу остварења свих зацртаних циљева који се тичу 
инфраструктурних радова. Такође, постојање пројектне документације јесте услов конкурисања на одобравање 
средстава за реализацију истих од стране државе, покрајине, међународних или фондова Европске Уније. За израду 
пројеката конкурсом би се одабрали одговарајући лиценцирани пројектантски бирои, већ од почетка 2015. приступило 
би се обимном и темељном послу сакупљања свих неопходних података, дозвола и сагласности. У складу са 
финансијским могућностима јавног предузећа и оснивача, одредио би се приоритетни редослед израде пројектно-
техничке документације претежно из области водоснабдевања и управљања отпадом.  
Планирана пројектно-техничка документација из области водовода и водоснабдевања: 

− Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања, 
− Елаборат о резервама подземних вода, 
− Пројекат замена азбестих цеви у три насеља, 
− Пројекат реконструкције система за хлорисање воде у три насеља, 
− Пројекат за бушење два артешка бунара. 

 
Пројектно-техничка документација из области управљања отпадом: 

− Ревизија локалног плана управљања отпадом за општину Нова Црња, 
− Пројекат изградње трансфер станице, 
− Пројекат рециклажног центра, 
− Регистар генератора отпада на територији општине Нова Црња. 
 

1.4.6. Имплементација мера заштите животне средине 
 Област имплементације мера заштите животне средине јесте нова смерница рада ЈКП “8. Август” за 2015. 
годину. Због обима посла, припреме одговарајућих услова, едукације грађана мисија успостављања добре политике 
заштите животне средине јесте прави изазов са којим ће се суочити јавно комунално предузеће нарочито због ниско 
развијене еколошке свести грађана и недостатку новчаних средстава.  
 Основне мере које ће се имплементирати током 2015. године су: 

− развијање јавне свести грађана о значају заштите животне средине кроз периодичне програме едукације у 
школама и другим установама, изради проспеката и брошура, организовање еколошких излета и рекреативних 
активности и сл., 

− ревизија Локалног плана управљања отпадом, 
− израда Регистра генератора отпада на територији општине Нова Црња, 
− израда пројектно-техничке документације транфер станице за општину Нова Црња, 
− израда пројекта главног рециклажног центра и мреже сакупљачких станица, 
− набавка потребне опреме и регулисање начина сакупљања и складиштења опасног отпада, 
− укрчивање две дивље депоније и формирање сточних гробаља на истим локацијама, 
− набавка мини-возила за сакупљање отпада у малим улицама и рециклабилних сировина, 
− набавка нове стандардизоване опреме за раднике из делатности сакупљања отпада, 
− набавка нових стандардизованих посуда за сакупљање отпада (канте за домаћинства, контејнери за зграде 

колективног становања и установе, мање уличне канте за јавне површине), 
− уређење терена за изградњу трансфер станице и куповина елементарне опреме за сепарацију отпада, 
− куповина возила за транспорт отпада на регионалну депонију, 
− куповина два аброл контејнера за претовар отпада, 
− куповина балир-пресе за секундарне сировине, 
− куповина виљушкара возила за транспорт балиране сировине, 
− санација и рекултивација дела дивљих депонија, 
− одржавање и контролисање ширења дивљих депонија, 
− формирање еколошке патроле која би пратила стање на терену, брзо и ефикасно уклањала настале проблеме, 
− периодично спровођење волонтерске акције “Смеће у вреће”, 
− учестале мере контроле квалитета воде за пиће, 
− озелењавање јавних површина, 
− редовно извештавање према надлежним институцијама и Агенцији за заштиту животне средине, 
− сручно усавршавање лица задужених за отпад и воду кроз програме едукације и семинаре, 
− редовна сарадња са грађанима и њихово активно учешће у акцијама итд. 

 
2. Организациона структурна шема 

 У складу са основним и повереним делатностима предузећа, организациону структуру чине сектори са својим 
службама. Сваки сектор предузећа обједињује сродне делатности у јединствену целину ради лакше орагнизације 
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посла, праћења и функционисања. Сви сектори међусобно су повезани и представљају јединсвену целину на којио се 
базира целокупан рад ЈКП “8. Август”. 
 Правилником о организацији и систематизацији послова (радних места) прецизиран је број, квалификациона 
структура, дефинисани су послови, стручна оспособљеност запослених. Основни постулати политике рада предузећа 
дефинише Правилник о раду, извршавање програмских задатака из делатности предузећа утврђени су оснивачик 
актима, Статутом јавног комуналног предузећа “8. Август” и другим интерним прописима. 
 Правилником о раду и Статутом утврђено је да Директор предузећа врши послове руковођења предузећем и 
надзором рада свих сектора. Надзорни одбор контролише рад предузећа, доноси одлуке и планове рада. Сваки сектор 
издељен је на сродне делатности које према систематизацији радних места имају свог руководиоца.  

2.1. Основна структурна организација предузећа 
 
Подела на организационе јединице доприноси лакшем увиду у места стварања трошкова у предузећу и самим тим 
лакшем подели на мање и више профитне службе, а на основу тих сазнања боље се реагује у кризним ситуацијама. 
Руководство ЈКП “8. Август” чине Надзорни одбор, Директор и Заменик Директора. У сваком од сектора успостављена 
је унутрашња структура и подела тако да је сваки сектор разврстан на самосталне радне јединице. Основна подела 
предузећа на секторе може се једноставно приказати на следећи начин: 
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2.1. Ревизија систематизације радних места у складу са  проширењем   делатности 
 
Због проширења делатности планира се и измена и проширење систематизације. Нове делатности које се планирају 
за 2015. годину су: 

− димничарска служба, 
− служба одржавања стамбених зграда и пословних простора, 
− зоохигијена, 
− успостављање система управљања отпадом, 
− организација рада базена, 
− уређење јавних површина, цветних површина и услужно кошење траве, 
− формирање погребне службе итд. 

 
 За потребе ових делатности неопхода ће бити дадатна радна ангажовања сходно обиму делатности, 
капацитетима, финансијској ситуацији и актуелним законским прописима за пријем радника. 
 Оптималан број нових радника за покретање нових и проширење старих делатности је: 
       -- општи сектор и финансије- 1 радник, 

− димничарска служба- 2 радника, 
− служба одржавања стамених зграда и пословних простора- 2 радника,  
− зоохијијена– 2 радника, 
− успостављање система управљања отпадом- 5 радника, 
− организација рада базена- 1 радник, 
− уређење површина- 3 радника, 
− погребна служба- 2 радника. 

Укупно потребно ангажовање нових радника: 18 
 Планира се пријем квалификованих кадрова који ће сходно свом знању и обуци бити способни да самостално 
обављају радне задатке који су има поверени. 
 За предстојећу 2015. годину планирају се измене у смислу самог функционисања и организације рада, нова 
подела послова и задужења, освежавање кадровске структуре и стручно усавршавање радника. 
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2.1. Измена и допуна организације сектора предузећа 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. Основе за израду програма пословања 
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 Основе за израду плана рада предузећа претежно се базирају на анализи пословног окружења, процени 
ресурса и зацртаним краткорочним и дугорочним циљевим за наредни период.  Као полазна основа за изаду Програма 
пословања узете су у обраду и анализу остварења у 2014. години, специфичности пословања, анализа стања тржишта 
и тржишних тенденција у области пружања комуналних услуга, процене планираних величина и остварења за 2015. 
годину сходо стању и могућности проширења капацитета предузећа. Процена ресурса предузећа уоквирује Програм 
пословања и поставља границе могућег проширења. 
 

3.1. Унапређење менаџмента предузећа 
 Успостављање и унапређење менаџмента јавног комуналног предузећа је ставка која би условила бољи и 
ефикаснији рад. Улога доброг менаџмента предузећа довела би до бољег праћења тржишних трендова, повећања 
конкурентности, боље организације рада, великих уштеда, успостављање маркетинг стратегије. Основни задатак 
маркетинг стратегије биће усмерен на ценовну стратегију, стратегију позиционирања на тржишту, увођење 
критеријума за рационално коришћење средстава. 
 Национална стратегија реформе комуналних предузећа која се најављује за 2015. годину, намеће потребу 
успостављања доброг менаџмента комуналног предузећа. Веома је важно, уколико се приступи реформи, да се цео 
поступак од почетка до краја води потпуно транспарентно. Ради што ефикаснијег деловања планира се оформљавање 
тима од расположивих кадрова унутар предузећа, који би планирао и спроводио реформе. Због реалних ризика, 
промене треба добро испланирати са целовитим приступом који подразумева следећа четири кључна корака: 

1. Дефинисати кључна опредељења: 
- обезбедити претходну сагласност свих кључних актера, 
- откривање критичних фактора кочења пословања, 
- доношење плана промена, 
- ревизија систематизације, 
- отворити простор учешћа приватног капитала уз најмањи ризик и заштиту јавног интереса. 

2. Обавезна консолидација 
Подразумева побољшање почетних позиција кроз следеће кораке: 
- завршавање поступка евидентирања непокретне и покретне имовине предузећа, 
- рационализовање свих видова трошкова кроз постојеће механизме контроле, 
- извршити корекцију цена до нивоа оправданих трошкова, 
- боља правна заштита зарађеног прихода и повећање наплате, 
- усмерити део средстава (пре свега из амортизације) у набавку опреме и возила. 

3. Планирање промена и хармонизовање прописа: 
- паралелно са планирањем промена извршити нужно отклањање “танких места”, 
- појединачно сагледавање сваког сектора предузећа и његове организације. 

4. Формални процес реструктуирања: 
- доношење низа одлука на нивоу локалне самоуправе, у скаладу са усвојеним планом, 
- Скупштина јединице локалне самоуправе треба да донесе одлуке о стратешким питањима. 
 

3.2. Побољшање степена наплате 
 Наплата комуналних услуга јесте један од проблема са којим се данас суочавају сва комунална предузећа. 
Сходно политици пословања, свако предузеће развија карактеристичне моделе повећања наплате водећи рачуна да 
се при томе не наруши социјални мир и права грађана као и да се грађани заштите од наглих промена тарифа услуга.  
 ЈКП “8. Август” свих претходних година водило је рачуна да цене комуналних услуга буду усклађене са 
могућностима  плаћања корисника, да се изађе у сусрет социјално и материјално угроженим домаћинствима. Током 
2014. године је оснивач плаћао комуналне услуге за социјално угрожене грађане. Иста одлука оснивача за социјално 
угрожено становништво спроводиће се и током 2015. године. Међутим, стављањем у први план социјалног аспекта 
дошло се у ситуацију да тренутне цене и степен наплате не покривају реалне трошкове и доводе до губитака у 
пословању. Замена тренутних цена са стварним ценама коштања комуналних услуга и повећање степена наплате 
неминовне су активности планиране за 2015. годину како би предузеће пословало одрживо и без губитака. Степен 
наплате може се постепено повећавати кроз различите моделе и методе. Прво, неопходно је сагледати резултате из 
2014. године који су приказани у табели.  
Табеларни приказ процената наплате за 2014. годину и прогнозе за 2015. годину. 
 

Категорија Удео редовне 
наплате, % 

Очекивани удео 
наплате у мају 2015., 

% 

Очекивани удео 
наплате у  

септембру 2015., % 

Очекивани удео 
наплате до јануара 

2016., % 

Оптимално, % 

Домаћинства 72 75 80 80-90 100 

Јавне установе 75 80 85-90 90-95 100 

Привреда 75 80 80 90 100 

Укупно 74 78 80 90 100 
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 Укупан степен наплате за 2014. годину креће се око 74% што је просечна вредност за сва комунална предузећа 
у окружењу. Степен наплате повећан је у односу на 2013. годину за око 15% када је износио 59%, а значајно је већи за 
око 28% ако би се упоредио са степеном наплате из 2012. године који је износио 46%. Повећање степена наплате у 
односу на претходни период сумиран је ефекат проширења делатности, увођења репрограма наплате, веће правне 
заштите, ажурирања спискова јавних установа и привредника. Ни постигнути степен наплате од 74% не задовољава 
очекивања предузећа јер не отвара могућност за проширење капацитета и инвестиције.  
 
 Метод побољшања степена наплате за 2015. могу се укратко сажети у следећи концепт: 

− анализа показатеља из 2014. године, 
− сагледавање проблема у систему и моделу наплате, 
− идентификација критичних места и корисника у систему наплате, 
− постављање сајта предузећа преко којег би сви корисници имали најновије информације и онлајн могућност 

контактирања и информисања, 
− ажурирање података у систему наплате већ у првој четвртини године, 
− примање сугестија и жалби грађана ради решавања комуналних проблема, 
− сакуљање података са терена о стању броја грађана у домаћинствима, 
− комплетирање уговора о пружању комуналних услуга правним лицима, 
− склапање уговора са корисницима услуга, 
− већа правна заштита наплате услуга кроз ангажовање адвокатског тима, 
− репрограм наплате старих дуговања кроз потписивање споразума о врећању дугова на рате, 
− постизање повећања степена наплате за 10% сваког квартала како би се постигао зацртани циљ тј. 100% 

степен наплате. 
 

3.3. Основни проблеми у раду предузећа 
 Анализирајући пословање Јавног комуналног предузећа, уочени су проблеми који се јављају углавном у раду 
свих јавних предузећа у Републици Србији. Основни проблеми пословања су: 

− раст трошкова пословања и неадекватан ниво цена за покриће свих трошкова, 
− низак степен наплате услуга, 
− дотрајала и застарела опрема и инфраструктура, 
− недостатак средстава за обнову и проширење капацитета, 
− недостатак индикатора пословања, 
− недостатак пројеката и пројектно-техничке документације, 
− неусаглашеност предузећа са стандардима за заштиту животне средине. 

 Поред потребе за повећањем ефикасности пословања, побољшањем квалитета услуга, обнављањем и 
развојем инфраструктуре, достизањем стандарада квалитета, као и смањењем притиска на буџет, као једно од 
најактуелнијих питања које оптерећује текуће пословање је постојећи ниво цена комуналних услуга које се не 
заснивају на реалним параметрима покрића трошкова. Већ дуже време указује се потреба дефинисања системске 
методологије формирања цена које би биле првенствено базиране на принципу рационалног покрића свих трошкова 
пословања, али и потребних средстава за инвестиције. 
 

3.4. Мере санације проблема у раду предузећа 
 У току 2014. године покренут је значајан низ питања али и почетак решавања нагомиланих проблема. Како би 
се превазишле потешкоће и препреке у постизању ефикаснијег рада предузећа ЈКП “8. Август”, проблемима у раду се 
мора присупити аналитички и сагледати мере њиховог решавања, а потом изабрати најоптималнију опцију. Сви 
наведени чиниоци представљају системске проблеме које треба темељно решавати у току 2015. године јер је то 
једини предуслов успешне трансформације ЈКП. Кључне активности у овом сложеном процесу су: 

− дефинисање индикатора пословања, 
− дефинисање квалитета и одговорности, 
− питање заштите јавности од наглих скокова цена. 

 
 Наведена питања покрећу трансформацију јавног предузећа кроз тржишну оријентацију, промене у програму 
пословања, побољшање структуре кадрова и развој нових или унапређење основних делатности, све кроз савремен 
систем руковођења и одржив принцип пословања.  
 Реформа комуналног сектора за 2015. годину огледаће се у побољшању и надоградњи већ постојећег 
комуналног система. Због реалних ризика, промене треба да буду добро испланиране и са целовитим приступом како 
би на квалитетан начин био заштићен општи интерес грађана. 
 Основи постулати планиране реформе којом би се премостили проблеми у пословању, огледају се у бројним 
мерама од којих ће се следеће предузети већ од почетка 2015. године, а то су: 

− формирање радних тимова унутар предузећа, 
− оптимизација броја и структуре запослених, 
− професионализација и деполитизација, 
− процена капитала, 
− излазак на тржиште са новим услугама, 
− унапређење већ постојећих комуналних услуга, 
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− склапање комерцијалних уговора из домена делатности, 
− процес комлетног евидентирања непокретне и покретне имовине, 
− рационализација свих видова трошкова кроз постојеће механизме контроле, 
− дефинисање стварне цене коштања комуналног производа по делатностима, 
− постизање боље правне заштите зарађеног прихода и побољшање степена наплате потраживања, 
− доношење новог програма наплате комуналних услуга како би се и на тај начин повећао степен наплате што 

директно утиче на ликвидност предузећа, 
− усмеравање дела средстава у набавку опреме и возила ради побољшања техничке опремљености, 
− одржавање постојеће инфраструктуре, механизације и опреме, 
− обнова и развој локалне инфраструктуре, 
− отклањање тзв. “танких места” и хармонизовањње системских и секторских прописа, 
− формирање еколошког имиџа предузећа, 
− усклађивање са регулативом ЕУ и приступање фондовима, 
− праћење трендова у пословању јавних предузећа као и слеђење примера из добре праксе пословања јавних 

комуналних предузећа. 
 
 Поступак реформисања јавног комуналног предузећа са циљем превазилажења тренутних проблема, 
подразумева и доношење одговарајућих одлука на нивоу лоокалне самоуправе која би требала да по процедури која је 
дефинисана статутом и другим актима донесе одлуке о кључним питањима које се односе на побољшање пословања 
ЈКП “8. Август”. Важно је да се цео поступак промена води контролисано и транспарентно. 
 
 3.5.  Планирање промена и хармонизовање прописа 
  Из Фискалне стратегије усвојене 2013. године и других најава Владе РС, цео јавни сектор у 2014. и 
2015. години очекују структурне реформе. Предлог стратегије реструктуирања ЈКП садржи кључне елементе и 
препоруке реформи које се укратко огледају кроз следеће ставке: 

− планска процена потребних средстава за текуће пословање и процену неопходних инвестиција за 
модернизацију и проширење укупних капацитета, 

− прописивање неопходних стандарда услуга који морају бити задовољени од стране државних институција, 
− дефинисање методологије утврђивања тарифа, 
− усклађивање критеријума са законодавсквом Републике Србије и Европске Уније. 

 
 Национални план реструктуирања (реформе) комуналног сектора јесте акт који ће у наредном периоду 
усмерити промене и обезбедити да свака локална самоуправа која је доносилац одлука, реструктуирању приступи на 
исти начин. Свака промена мора бити унапред планирана и добро осмишљена како би се постигли очекивани 
резултати. Обимна законска регулатива и увођење нових законских одредби условљава редовно праћење и 
прилагођавање пословања ЈКП "8. Август" са новим одредбама. Читав сет закона, подзаконских аката и стандарда 
Европске Уније који се тичу заштите животне средине захтевају посвећеност и велики напор у достизању циљева. 
Током 2015. године пажња ће бити управо на овој област како би се надоместио заостатак у односу на развијеније 
општине и комунална предузећа из окружења. Основни орјентир који ће чинити базу хармонизације прописа из 
области заштите животе средине, преставља Национална стратегија управљања отпадом за период од 2010. до 2019. 
године.  
 Измене и допуне Закона о раду, Закона о јавним набавкама као и измене и допуне интерних аката предузећа 
наметнуће нови метод рада и пословања, стручно усавршавање кадрова и праћење научно-стручних предавања како 
би се испратио тренд промена. 
Подразумева се да ће се паралелно са планирањем промена, извршити и нужно отклањање "танких места" и 
хармонизовање системских и секторских прописа. 
 У 2015. години размориће се израда интерног плана реформе јавног комуналног предузећа на нивоу локалне 
самоуправе, са смерницама Националног плана реструктуирања који дефинише обавезне елементе плана. Овакав 
план не само да ће обезбеђује целовит приступ пословању предузећа, већ кроз процедуру доношења наглашава и 
одговорност предлагача и доносиоца одлука. Комунално предузеће треба да послује по дугорочно одрживим 
основама, уз подршку и контролу надлежних државних органа, али без било каквих буџетских интервенција. 

 
 4. Физички обим активности у 2015.години 
 
 4.1.План производње и производа за 2015. годину за основне делатности 
 Годишњим планом пословања за 2014. годину остварени су приходи у односу на планиране у проценту 113,62 
% тј премашен је план прихода, с тим да у делу субвенција од Општине Нова Црња план извршен у проценту од 
52,33%, што је добар показетељ да се ЈКП “ 8 август “ базирао на повећање прихода од продаје услуга и производа, 
што је предвиђено као тренд и у 2015.години. 
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 4.1.1. Дистрибуција воде 
 Јавно комунално предузеће се од само оснивања бави дистрибуцијом воде, на основу одлуке о поверавању 
водовода,  на територији Општине Нова Црња у шест насељених места.Дистрибуирана количина воде у 2014.години 
била је довољна за целокупну потрошњу грађана и привреде.Сва дистрибуирана вода је редовно контролисана и сви 
контролисани узорци су били бактериолошки и физичко хемиски исправни.У оквиру планирања прихода од воде за 
2015. годину узимамо процењење приходе за 2014.годину и увећане за промену цена на тржишту за пројектовану 
стопу инфлације у 2015.години тако да је планирани приход од  дистрибуције воде за наредну годину 18.000.000,00 
динара, од тога из сопствених прихода 15.000.000,00 , док из Буџета СО 3.000.000,00 динара. 
 
 4.1.2. Систем управљања отпадом 
 Ово је још једна од основних делатности којом се Јавно комунално предузеће бави од 2013.године, на основу 
општинске одлуке и Закона о комуналним делатностима, основа ове делатности је сакупљање комуналног 
отпада,његово одвожење,третман и безбедно одлагање као и планирана селекција секундарних сировина.Кад је у 
питању показатељ квалитета и ефикасности пружања ове услуге, у директној су вези са финансијским средствима 
којима предузеће располаже.ЈКП “ 8 август “ врши редовно прикупљање комуналног отпада на територији Општине 
Нова Црња. Поред прикупљања комуналног отпада предузеће планира да врши и прикупљање и селекцију 
секундарних сировина, папира, пет амбалаже,метала,отпада, гума и слично, које би вршили плански, поделом пвц 
џакова у различитим бојама којима би грађани одвајали горе наведене секундарне сировине. Од продаје истих Јавно 
кумунално предузеће ће улагати у побољшање квалитета услуге. Већина корисника има адекватне судове за смеће, 
али је планирана набавка још канти за смеће у 2015.године.У оквиру планирања прихода од управљања отпадом за 
2015. годину узимамо процењење приходе за 2014.годину и увећане за промену цена на тржишту за пројектовану 
стопу инфлације у 2015.години тако да је планирани приход од  система управљања отпадом за наредну годину 
12.000.000,00 динара, од тога из сопствених прихода 6.000.000,00 док из Буџета СО 6.000.000,00 динара. 
 
 4.1.3.Ванлинијски превоз 
 Јавно комунално се од самог оснивања бави аутобуским ванлинијским превозом са аутобусима које је добило 
на поклон и на кориштење од Месних Заједница и од Општине Нова Црња , као и аутобуса који је купљен из 
сопствених прихода.Цене за обављање ове услуге су одобрене Скупштинском одлуком Општине Нова Црња.У оквиру 
планирања прихода од ванилинијског превоза за 2015. годину узимамо процењење приходе за 2014.годину и увећане 
за промену цена на тржишту за пројектовану стопу инфлације у 2015.години тако да је планирани приход од 
ванилинијског превоза за наредну годину 22.300.000,00 динара. 
 
 4.1.3.1. Ђачки ванлинисјки превоз 
 Јавно комунално предузеће се бави обављањем ове делатности одлуком о поверавању послова од стране 
оснивача, превоз ђака се врши свакодневно по устаљеном редоследу целе школске године. 
 
 4.1.3.2. Уговорени ванилинијски превоз 
 Јавно комунално предузеће се такође бави аутобуским ванлинијски превозом на бази уговора са свим 
спортиским, културним и осталим удружењима се територије Општине Нова Црња и шире. 
 
 4.1.4. Пражњење септичких јама 
 Ово је једна од основних делатности којом се Јавно комунално предузеће бави од 2013.године , на основу 
општинске одлуке и Закона о комуналним делатностима, основа ове делатности је црпљење фекалних вода код 
физичких лица, правних корисника као и из стамбених зграда.У оквиру планирања прихода од пражњења септичких 
јама за 2015. годину узимамо процењење приходе за 2014.годину и увећане за промену цена на тржишту за 
пројектовану стопу инфлације у 2015.години тако да је планирани приход од  пражњења септичких јама за наредну 
годину 510.000,00 динара. 
 
 4.1.5. Организовање рада базена 
 Организовањем рада базена ЈКП “8. Август” се бави од 2013. године када је Општина Нова Црња дала на 
управљање и коришћење базенски комплекс у Српској Црњи.Карактер рада отвореног бзена условљава и сезонски 
рад, односно рад од почетка јуна до почетка септембра.У наведеном периоду 2014.године због лоших временских 
услова (константне падавине целог лета ) и планирани приход од базена је подбацио. Надамо се бољим временким 
условима у 2015.години како би успели да постигнемо планирани приход у износу од 3.000.000,00 динара. Планирани 
приход се садржи од продаје дневних и сезонских карата као и  од прихода од продаје пића и остале робе у кафићу 
који се налази у склопу базенског комплекса.Посебна пажња свих запослених радника на базенском комплексу 
(техничког особља,спасилачке службе и угоститељских радника) је беспрекорна хемиско-бактериолошка исправност 
воде (која се контролише од стране Завода за јавно здравље), хигијена целокупног комплекса као и безбедност 
посетилаца и њихове имовине. 
 
 4.1.6. Одржавање уличне расвете 
 Одлуком општинског већа из 2014.године а у плану за 2015.годину ЈКП “8 август “ преузима од Месних 
заједница са територије Општине Нова Црња одржавање уличне расвете. Под овим делом основне делатности 
подразумева се обезбеђивање јавног осветљења одржавањем, адаптацијом и унапређењем објеката и инсталација 
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јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене на територији Општине Нова 
Црња.Послови одржавања јавне расвете обухватају: редовну замену светлећих тела, редовно чишћење светлећих 
тела  као и замена постојећих светлосних тела савременијим ( лед расвета ) .Пошто је ово нова делатност у оквиру 
ЈКП планирана средства су одређена на основу процене потрошње електричне енергије и редовног одржавања које су 
до сада обављале Месне Заједнице понаособ и износи   10.000.000,00 динара. 
 
 4.1.7. Услужно кошење траве 
 Постојећа механизација, машине и искуство у Јавном комуналном предузећу помогло је да исто врши услужно 
машинско кошење траве на захтев физичких лица и правних лица која нису у могућности да изврше уређење јавних 
површина испред својих објеката.Планираних приход у 2015.години од ове делатности је 200.000,00 динара. 
 
 4.1.8. Уређење и одржавање цветних површина 
 Као делатност коју је ЈКП “8 август “ започео у 2014.години је и уређење и одржавање цветних површина . Код 
ово делатношћу се подразумева : набавка сезонског цвећа ( пролећног и јесењег )припрема земљишта за 
садњу,садња, одржавање цветних површина,заливање,прихрањивање, хемијска заштита,уклањање прецветалог 
цвећа, као и набавка и постављање жардињера,саксија и цветних аранжмана.Планирани приход од ове делатности у 
2015. години је 1.000.000,00 динара. 
 
 4.1.9. Димњачарска служба 
 ЈКП “ 8 август “ планира у 2015.години да уврсти још једну делатност у оквиру обављања пословних активности 
а то је димњачарска служба. Под овом делатности обухватају се следеће услуге:чишћење димоводних и ложишних 
објеката и уређаја, уклањање и спаљивање чађи у димоводним објектима, контрола исправности димоводних и 
ложишних уређаја,димоводних цеви гасних потрошача,као и сталну едукацију становништав која доприноси ( смањењу 
пожара, постизању веће енергетске ефикасности и смањењу загађивања животне средине).ЈКП има визију да омогући 
сигурнији, здравији и квалитетнији живот становништва на територји Општине Нова Црња, у наредном периоду 
потребно је извршити добијање одлуке о обављању димњачарске делатности у складу са савременим 
законодавством, а како би се побољшала контрола корисника а уједно и предупредила појава опасних ситуација по 
људе,економска добра и животни средину. Планирани приходи у оквиру ове делатности за 2015.годину износе 
500.000,00 динара. 
 
Планирање саме припреме организације службе и њен рад могу се сагледати према месецима: 
 

− ФЕБРУАР-МАРТ:  
- припрема документације и одабир лиценциране фирме за обуку димничара 
 “Оџачар Сомбор” ради стицања потребног знања и искуства, 
- одабир потребног броја радника димничара који ће проћи процес обуке за димничаре; 
- теоријска и практична обука будућих димничара, 
- стицање сертификата за обучене димничаре. 
 

− МАРТ: 
− набавка неопходне опреме и униформи за рад димничарске службе. 

 
− АПРИЛ-ЈУН: 

- спровођење анкета по свим насељеним местима Општине Нова Црња, уз помоћ свих 
  радника димничарске службе, како би се утврдио тачан број пословних, стамбених и 
  помоћних објеката као и број димљака према категоријама, 
- прављење јединствене базе података корисника услуга која би се током године редовно 
  ажурирала, 
- утврђивање распореда рада према обрађеним анкетним листама, 
- контрола исправности димоводних канала, 
- чишћење димљака, пећи, сувих вентилација и масних вентилација. 
 
Напомена: Радници димничарске службе ће очистити и уклонити сав гар који отпада при раду на чишћењу. 

− ЈУН: 
- контрола исправности димоводних канала. 
- контрола исправности димоводних канала, 
- чишћење димљака, пећи, сувих вентилација и масних вентилација. 

 
− ЈУЛ-АВГУСТ: 

- због високих температура није препоручљиво радити испитивања и чишћења 
 димоводних канала због могућности самопањења тако да ће димничари у  летњем 
 периоду користити годишњи одмор. 

 
− СЕПТЕМБАР-ДЕЦЕМБАР: 

- димничарска служба наставља са радом након годишњег одмора, 
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- обављаће се чишћење димоводних канала и пећи, контрола котлова и грејних 
  тела, сувих и масних вентилација, 
- стругање и спаљивање чађи по захтеву корисника услуга. 
 Финансирање рада димничарске службе обављаће се наплатом услуга, према утврђеном и усвојеном 
ценовнику. Наплата услуга корисницима димничарских услуга обављаће се на 12 месечних рата преко јединственог 
рачуна за комуналне услуге. Услуга контоле исправности димоводних и ложних објеката и уређаја финансираће се из 
буџета општине. 
 
 Радно време службе: 

− сваког радног дана и викендом од 08:30 до 18:00 часова. 
 
 Осим према редовном утврђеном распореду, димничарске услуге обављаће се и по позиву грађана на 
телефон дежурне службе. Дежурну службу као и целокупан рад димничарске службе контролисаће и организовати 
стручна служба ЈКП у складу са усвојеном систематизацијом радних места. Шеф димничарске службе биће одабран и 
овлашћен од стране Надзорног одбора и Директора ЈКП “8. Август”. 
 
 4.1.10. Погребне услуге 
 ЈКП “ 8. Август “ планира у 2015. години да почне да обавља и ову делатност из оквира за коју је 
регистровано.Ова делатност обухвата одржавање гробља и комуналних објеката који се налазе у склопу гробља, 
сахрањивање,одржавање пасивних гробља и спомен обељежја, превоз посмртних остатака као и продају погребне 
опреме.За почетак обављања ове делатности потребно је обезбедити Одлуку о обављању исте од стране оснивача а 
у складу са Законом о комуналним делатностима.Предузеће би исту делатност обављало у свим насељеним местима 
Општине Нова Црња. Садржај комуналне услуге које предузеће планира је одржавање зелених површина и кошење 
траве на заједничким деловима гробља и старим пасивним деловима гробља, сахрањивање, вођење евиденције 
умрлих,склапање уговора за право коришћења гробног места за обавезни и обновљени рок почивања,превоз 
посмртних остатака од места смрти до гробља или капеле, одржавање и коришћење комуналних објеката на гробљу, 
изградања бетонских стаза и прилаза гробним местима и продаја потребне погребне опреме. За рад погребне службе 
неопходно је набавити адекватно погребно возило.  
Планирани приходи у оквиру ове делатности за 2015.годину износе  3.000.000,00 динара. 
 
 4.2. План производње и приходи за 2015.за поврене делатностима 
 ЈКП “ 8. Август “ се поред основних делатности из свог делокруга бави још и осталим делатностима које су 
поверене од стране оснивача. 
 
 4.2.1. Одржавање зелених јавних површина 
 План рада предузећа у делу поверених послова одржавање зелених јавних површина је у целости повезан са 
развојем Општине Нова Црња, у свакој сфери и адекватним развојем зелених површина.Одржавање и нега зелених 
површина као и њихова чистоћа нема само визуелну функцију већ представља савест грађана и локалне самоуправе у 
каквом окружењу желе да живе.Чистоћа и сама уређеност општине осликава једно уређено и модерно друштво као и 
добру слику о самој Општини Нова Црња и предузећу коме је поверен тај посао.Под овом активношћу се подразумева: 
чишћење улица и тргова, прикупљање отпадака са тротоара и зелених површина,одржавање чистоће унутар сваког 
насељеног места у општини,приупљање отпадака на свим прилазним путевима сваког насељеног места,прикупљање 
отпадака по индустријским зонама,кошење траве моторним  тримерима, косачицама и мулчером у насељеним 
местима и прилазима тим местима,кошење траве за потребе месних заједница.Планирани приходи у оквиру ове 
делатности у 2015.години су  7.000.000,00 динара, од тога из сопствених прихода 3.000.000,00 док из Буџета СО 
4.000.000,00 динара. 
 
 4.2.2. Зимско и летње одржавање путева 
 Под овом повереном делатношћу се подразумева зимско ( чишћење од снега и леда путева на територији 
наше општине ) и летње ( одржавање летњих тј.атарских путева у свим катастарским општинама Нова Црња ) 
одржавање локалних путева. 
Зимско одржавање везано је за уговор о проходности путева , саобраћајница, улица и тротоара у зимском периоду 
потписаног са Општином Нова Црња.Рад на одржавању путева у зимском периоду које подразумева ефикасдно 
ангажовање расположиве механизације и људства од момента излазска на интервенцију па до момента сварања 
услова за неометано обављање саобраћаја.Досадашњи начин рада се показао поузданим и ефикасним како у погледу 
благовременог интервенисања тако и по квалитету обављеног посла. 
 Рад на одржавању путева у летњем периоду подразумева ефикасно ангажовање  механизације и људства на 
уређењу атарских путева на територији Општине Нова Црња а по захтевима и стању на атарским путевима.Овај рад је 
повезан са Програмом о давању у закуп државног пољопривредног земљишта, као и средствима која се добијају 
приликом конкурса код АП Војводине. 
 Планирани приход од ове делатности у 2015.години је  10.000.000,00 динара, од тога из сопствених прихода 
3.000.000,00 динара док из Буџета СО 7.000.000,00 динара. 
 
 4.2.3. Пољочуварска служба 
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 Пољочуварска служба је такође поверена делатност од старне оснивача, уско повезана са Програмом о 
давању пољопривредног земљишта у закуп, и своју активност обавља на атарима свих места Општине Нова 
Црња.Редовна активност се огледа у обиласцима терена ( возило лада нива ) уочавању штета на усевима, 
спречавању стварања дивљих депонија,спречавању пуштања стоке у атар без пастира,спречавању паљења биљних 
остатака на њивама и многих задатака по инспекцијском налогу од стране оснивача.Одређене недостатке у хватању 
починиоца у прекршајима предузеће планира да отклони, тако што ће вршити фотографисање како би се лакше 
доказао прекршај, олакшао поступак против несавесних грађана а све у циљу реализације активности на заштити 
основног и најважнијег природног ресурса пољопривредног земљишта, као и самих усева и засада.Планирани приходи 
од ове делатности у 2015. годину су  2.000.000,00 динара. 
 
 4.2.4.Одржавање хигијене објеката 
 У овквиру поверених послова ЈКП “ 8 август “ обавља одржсвсње хигијене у пословним објектима Општинске 
управе у Новој Црњи.Ова делатност обухвата набавку потрошног материјала за одржавање редовне хигијене у 
пословном објекту као и свакодневно одржавање хигијене у истом. Планирани приходи од ове делатности у 2015. 
годину су  2.500.000,00 динара. 
 
 4.2.5. Подизање ветрозаштитних појасева 
 У оквиру ове поверене делатности предузеће обухвата следеће активности подизање и садња нових 
ветрозаштитних појасева као и подсађивање осушених садница на већ пошумљеним деловима на територији Општине 
Нова Црња.Обим садње – пошумљавања директон је везан за учествовање на конкурсима које буду расписивали 
надлежни органи као и Програмом о закупу државног пољопривредног земљишта.Планирани приходи од ове 
делатности у 2015. годину су 2.000.000,00 динара  
 
 4.2.6. Јавни радови и стручна пракса – приправници 
 Ова делатност обухвата организовање јавних радова и ангажовање приправника у оквиру програма стручна 
пракса а у сарадњи са Нацоналном службом за запошљавање а у оквиру расписаних конкурса. Овим делатностима би 
се обухватиле санације дивљих депонија, уређење пропусних канала за одвођење атмосферских вода на територији 
Општине Нова Црња и слични пројекти.Планирани приходи од ове делатности у 2015. годину су  3.000.000,00 динара. 
 
 4.2.7. Остале поверне делатности 
 Ова делатности обухватају следеће поверене делатности и то: Уништавање амброзије, Обележавање зграда 
бројевима и постављање табли са натписима улица, Одржавање јавних чесми, Поставку билборда, Одржавање 
депонија, Одмуљивање канала у јавној својини Општине Нова Црња, Одмуљивање уличних канала по месним 
заједницама,Крпљење ударних рупа на путевима  и остало Покретање обављања делатности ауто 
перионице.Планирани приходи од ових делатности у 2015. годину су  8.000.000,00 динара, из разних конкурска код АП 
Војводине и Фондова за заштиту животне средине. 
 
 
У доњим табелама дати су аналитички разврстани планови прихода и расхида за 2015.годину. 
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ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ПО ИЗВОРУ ФИНАНСИРАЊА 
 
 
 

Р.бр ПРИХОДИ ИЗНОС 
1 Сопствени приходи 85.010.000,00 
2 Буџет СО Нова Црња 20.000.000,00 
 УКУПНО 105.010.000,0 

 

                                         АНАЛИТИЧКИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2015 ГОДИНУ

у динарима

1. Приходи од дистрибуције воде 201 18000000.00 17.14

2. Приход од система управљања отпадом 201 12000000.00 11.43

3. Приход од ванлинијског превоза 201 22300000.00 21.24

4. Приход од пражњења септичких јама 201 510000.00 0.49

5. Приход од базена 201 3000000.00 2.86

6. Приход од одржавања уличне расвете 201 10000000.00 9.52

7. Приход од услужног кошења траве 201 200000.00 0.19

8.Приход од уређења и одржавања цветних површина 201 1000000.00 0.95

9.Приход од димњачарских услуга 201 500000.00 0.48

10.Приход од погребних услуга 201 3000000.00 2.86

11.Приход од одржавања зелених јавних  површина 201 7000000.00 6.67

12. Зимско и летње одржавање путева 201 10000000.00 9.52

13.Приход од пољочуварске службе 201 2000000.00 1.90

14.Приход од одржавања хигијене објеката 201 2500000.00 2.38

15.Приход од подизања ветрозаштитних појасева 201 2000000.00 1.90

16.Приход од јавних радова 201 3000000.00 2.86

17.Приход од осталих уговорених услуга 201 8000000.00 7.62

УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 201 105010000.00 100

AOП У БИЛАНСУ 
УСПЕХА

План 01.01 – 
31.12.2015

ПРОЦЕНАТ 
УЧЕШЋА %
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5. Финансијске пројекције и показатељи 
 5.1.Биланс стања 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛИТИЧКИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА 2015 ГОДИНУ

у динарима

КОНТО

510100 Трошкови набавке материјала за израду 209 2000000.00 1.93

511100 Трошкови помоћног материјала 209 100000.00 0.10

512000 Трошкови материјала за одржавање хигијене 209 400000.00 0.39

512001 Трошкови осталог материјала – инвестиционо одржавање 209 300000.00 0.29

512100 Трошкови канцеларијског материјала 209 400000.00 0.39

512900 Трошкови осталог режијског материјала 209 100000.00 0.10

513000 Трошкови горива и мазива 209 20000000.00 19.31

513100 Трошкови електричне енергије 209 8000000.00 7.72

513200 Трошкови гаса 209 300000.00 0.29

51 УКУПНО ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 209 31600000.00 30.51

52 УКУПНО ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ЗАРАДА,НАКНАДА ЗАРАДА 210 41883000.00 40.44

54
211 8000000.00 7.72

530100 Трошкови услуга рад улта 212 200000.00 0.19

531100 Трошкови транспорта 212 50000.00 0.05

531200 Трошкови телефона и ПТТ услуга 212 640000.00 0.62

531900 Трошкови путарина 212 20000.00 0.02

531901 Трошкови оджавања атарских путева 212 3000000.00 2.90

531902 Трошкови пољочуварске службе и јавних радова 212 2900000.00 2.80

532000 Трошкови одржавања возила и опреме 212 8000000.00 7.72

533000 Трошкови закупа опреме 212 3000000.00 2.90

535000 Трошкови рекламе и пропаганде 212 100000.00 0.10

539000 Трошкови заштите на раду 212 250000.00 0.24

539900 Трошкови анализа воде 212 950000.00 0.92

53 УКУПНО ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 212 19110000.00 18.45

550000 Трошкови анализе воде на базену 212 95000.00 0.09

550100 Трошкови стручне литерартуре 212 50000.00 0.05

550200 Трошкови санитарних прегледа и редовних прегледа возача 212 60000.00 0.06

550300 Трошкови адвокатских услуга 212 500000.00 0.48

550400 Трошкови саветовања, пројектовања и слично 212 40000.00 0.04

550900 Трошкови других непроизводних услуга 212 250000.00 0.24

550901 Трошкови рада спасиоца на базену 212 500000.00 0.48

551000 Трошкови репрезентације 212 375000.00 0.36

552000 Трошкови осигурања основних средстава и запослених 212 500000.00 0.48

553000 Трошкови провизје платног промета 212 200000.00 0.19

555100 Трошкови коришћења водних добара 212 200000.00 0.19

559000 Остали нематреијални трошкови 212 200000.00 0.19

55 УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 212 2970000.00 2.87

53  и 55 УКУПНО ПЛАНИРАНИ ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 212 22080000.00 21.32

УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 207 103563000.00 100

AOП У 
БИЛАНСУ 
УСПЕХА

План 01.01 – 
31.12.2015

ПРОЦЕНА

Т УЧЕШЋА 
%

УКУПНО ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И 
РЕЗЕРВИСАЊА
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БИЛАНС СТАЊА  на дан 31.12.2014

у хиљадама

П О З И Ц И Ј А АОП План на 31.12.2014 Процена на 31.12.2014

АКТИВА

001 62768

00 I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ 002

012 II. GOODWILL 003

01 без 012 III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 004

005 62768

1. Некретнине, постројења и опрема 006 62768

2. Инвестиционе некретнине 007

3. Биолошка средства 008

009 0

030 дo 032, 039(дeo) 1. Учешћа у капиталу 010

2. Остали дугорочни финансијски пласмани 011

012 28756

10 дo 13, 15 I. ЗАЛИХЕ 013 5451

14 014

015 23305

20, 21 i 22 осим 223 1. Потраживања 016

223 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак 017

23 минус 237 3. Kраткорочни финансијски пласмани 018 22055

24 4. Готовински еквиваленти и готовиниа 019 1250

27 и 28 осим 288 5. ПДВ и АВР 020

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 021

022 91524

29 Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА 023

024 91524

88 Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 025

Група рачуна, 
рачун

A.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)

IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И 
БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)

020,022,023,026,027(
дeo)

024,027(дeo),028(дe
o)

021,025,027дeo, 028 
дeo

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
(010+011)

033дo038,039(дeo), 
мунис 037

B. OБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)

II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И 
СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА
III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И 
ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)

Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)

Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)
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5.2. Биланс успеха 
 
 
 
 
 

ПАСИВА

101 79006

30 I. OСНОВНИ  КАПИТАЛ 102 64121

31 II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 103

32 III. РЕЗЕРВЕ 104

330 и 331 IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 105

332 V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ 106

333 VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ 107

34 VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 108 14885

35 VIII. ГУБИТАК 109

037 и 237 IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 110

111 12518

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 112

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115) 113 0

414, 415 1. Дугорочни кредити 114

41 без 414 i 415 2. Oстале дугорочне обавезе 115

116 12518

42, осим 427 1. Kраткорочне финансијске обавезе 117

427 118

43 i 44 3. Oбавезе из пословања 119 5327

45, 46 4. Oстале краткорочне обавезе 120 2403

121 4534

481 6. Oбавезе по основу пореза на добитак 122 254

498 В. OДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 123

Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123) 124 91524

89 Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 125

A. KАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ 
(112+113+116)

III. KРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
(117+118+119+120+121+122)

2. Обавезе по основу средстава намењених 
продаји и средстава пословања које се 
обуставља

47, 48, осим 481 и 49 
осим 498

5. Oбавезе по основу ПДВ и осталих јавних 
прихода и ПВР 



Број    9    12.08.2015    “Службени лист општине Нова Црња“     Страна 499 

 
 
 
 

 
 
 
 

БИЛАНС УСПЕХА
                                       НА ДАН 31.12.2014

у хиљадама

ПОЗИЦИЈА AOП План 2014 Процена 2014

1 2 3 4 5

201 87000 98850

60 и 61 1. Приходи од продаје 202 72000 91000

62 2. Приходи од активирања учинака и робе 203

630 3. Повећање вредности залиха учинака 204

631 4. Смањење вредности залиха учинака 205

64 и 65 5. Остали пословни приходи 206 15000 7850

II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212) 207 85000 79645

50 1. Набавна вредност продате робе 208

51 2. Трошкови материјала 209 39000 22675

52 3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 210 32000 34307

54 4. Трошкови амортизације и резервисања 211 7000 7000

53 и 55 5. Остали пословни расходи 212 7000 15663

III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207) 213 2000 19205

IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201) 214

66 V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 215 23

56 VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 216 1000 10

67 и 68 VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 217 15

57 и 58 VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ 218 17784

Група 
рачуна, 
рачун

А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
 

 I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)

219 1000 1449

220

69-59 XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 221 245
59-69 XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 222

Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222) 223 1000 1694
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221) 224

Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 1. Порески расход периода 225 150 254

722 2. Одложени порески расходи периода 226

722 3. Одложени порески приходи периода 227

723 Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ 228

Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228) 229 850 1440

Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228) 230

Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 231

З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА 232

И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 233

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 234

IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-
216+217-218)

X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-
215+216-217+218)
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 5.3.Трошкови запослених 
 
 

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2015
у хиљадама

ПОЗИЦИЈА AOП

1 2 3 4 5 6 7 8

201 105010 20200 29320 31200 24290

60 и 61 1. Приходи од продаје 202 105010 20200 29320 31200 24290

62 2. Приходи од активирања учинака и робе 203

630 3. Повећање вредности залиха учинака 204

631 4. Смањење вредности залиха учинака 205

64 и 65 5. Остали пословни приходи 206

II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212) 207 103563 20000 29200 30500 23863

50 1. Набавна вредност продате робе 208

51 2. Трошкови материјала 209 31600 6000 9,500.0 9,800 6300

52 3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 210 41883 7500 11,200.0 12,200 10983

54 4. Трошкови амортизације и резервисања 211 8000 2000 2,000.0 2,000 2000

53 и 55 5. Остали пословни расходи 212 22080 4500 6,500.0 6,500 4580

III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207) 213 1447 200 120 700 427

IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201) 214

66 V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 215

56 VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 216

67 и 68 VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 217

57 и 58 VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ 218

Група рачуна, 
рачун

План 01.01 – 
31.12.2015

План 01.01 – 
31.03.2015

План 01.04 – 
30.06.2015

План 01.07 – 
30.09.2015

План 01.10 – 
31.12.2015

А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
 

 I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)

219 1447 200 120 700 427

220

69-59 XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 221

59-69 XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 222

Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222) 223 1447 200 120 700 427

В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221) 224

Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 1. Порески расход периода 225 217 30 23.0 105 59

722 2. Одложени порески расходи периода 226

722 3. Одложени порески приходи периода 227

723 Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ 228

Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228) 229 1664 230 143 805 486

Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228) 230

Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ  УЛАГАЧИМА 231

З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА 232

И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 233

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 234

IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-
216+217-218)

X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-
215+216-217+218)



Број    9    12.08.2015    “Службени лист општине Нова Црња“     Страна 501 

 

 Трошкови нето зарада и припадајућих доприноса и свих осталих надокнада зарада у 2015.години ће се 
обрачунавати у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и 
других сталних примања код корисника јавних средстава. А разлика од  десет процената биће уплаћане у корист 
Буџета Републике Србије. У делу планираних зарада као и у делу динамике запошљавања увећана је бруто зарада у 

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 2014
у хиљадама

Трошкови запослених План 2014 Процена 2014

1. 16775 18125

2.
23585 24929

3. 28000 29327

4. Број запослених  по кадровској евиденцији - УКУПНО* 52 46

4.1.  - на неодређено време 40 41

4.2. - на одређено време 12 5

5 Накнаде по уговору о делу 4000 3057

6 Број прималаца накнаде по уговору о делу 

7 Накнаде по ауторским уговорима

8 Број прималаца наканде по ауторским уговорима 

9 Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима

10

Р. 
бр.

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и 
доприноса на терет запосленог)
Маса БРУТО 1  зарада (зарада са припадајућим порезом и 
доприносима на терет запосленог)
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и 
доприносима на терет послодавца) 

Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим 
пословима

11 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора

12 Број прималаца наканде по основу осталих уговора 

13 Накнаде члановима скупштине

14 Број чланова скупштине

15 Накнаде члановима управног одбора

16 Број чланова управног одбора 

17 Наканде члановима надзорног одбора 332 773

18 Број чланова надзорног одбора 3

19 Превоз запослених на посао и са посла 1032 772

20 Дневнице на службеном путу 368 378

21

22 Отпремнина за одлазак у пензију

23 Број прималаца

24 Јубиларне награде

25 Број прималаца

26 Смештај и исхрана на терену

27 Помоћ радницима и породици радника

28 Стипендије

29

Накнаде трошкова на службеном путу
 

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким 
лицима
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односу на 2014. годину из разлога проширења делатности и потребе за новим запошљавањем а све уз претходно 
прибављање сагласности надлежног министарства. 
 
 
 
 
 
 5.4. Динамика запослених 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

Р. бр. Основ одлива / пријема кадрова Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време

Стање на дан 31.12.2013. године* 40 21

1. Одлив кадрова
2. истек рока на који је уговор заснован 12
3.
4.
5.

6. Пријем

7. навести основ
8.
9.

Стање на дан 31.12.2014. године** 41 5

*последњи дан претходног квартала
** последњи дан квартала за који се извештај доставља

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

Р. бр. Основ одлива / пријема кадрова Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време

Стање на дан 31.12.2014. године* 41 5

1. Одлив кадрова
2. истек рока на који је уговор заснован
3.
4.
5.

6. Пријем

7. проширење делатности 10 10
8. сезонски послови 6
9.

Стање на дан 31.12.2015. године** 51 15

*последњи дан претходног квартала
** последњи дан квартала за који се извештај доставља
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 5.5. Кретање цена производа и услуга 
 

 
 
 

 
 
 
 5.6. Субвенције 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 2014

Р. Бр. ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ

Цена у динарима по јединици мере за текућу годину Индекс

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1. ВОДА ПО М3 ЗА ДОМАЋИНСТВА 26,33 26,33 26,33 26,33 26,33 26,33 26,33 26,33 26,33 26,33 26,33 26,33 26,33 1
2. ВОДА ПО ЧЛАНУ ДОМАЋИНСТВА 105,33 105,33 105,33 105,33 105,33 105,33 105,33 105,33 105,33 105,33 105,33 105,33 105,33 1
3. ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА 59,80 59,80 59,80 59,80 59,80 59,80 59,80 59,80 59,80 59,80 59,80 59,80 59,80 1

4. ВОДА ПО М3 ЗА УСТАНОВЕ 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 1

5. ВОДА ПО М3 ЗА ПРИВРЕДУ 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 1

6. ИЗНО. СМЕЋА ПО ЧЛАНУ ДОМАЋИНСТВА 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 1
7. ИЗНО СМЕЋА ПО М2 ЗА ПРАВНА ЛИЦА 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 1
8. ЧИШЋЕЊЕ СЕПТИЧКИХ ЈАМА ПО М3 26,33 26,33 26,33 26,33 26,33 26,33 26,33 26,33 26,33 26,33 26,33 26,33 26,33 1
9. ИЗНОШЕЊЕ ФЕКАЛИЈА ЦИСТЕРНОМ ДОМ 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1

10. 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 1

децемб
ар 

претход

не 
године

дец. текуће 
дец. 

претходне 
године

1000,0
0

1000,0
0ИЗНОШЕЊЕ ФЕКАЛИЈА ЦИСТЕРНОМ 2000,0 2000,0

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

Р. Бр. ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ

Цена у динарима по јединици мере за текућу годину Индекс

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Дец. 2015
Дец. 2014

1. ВОДА ПО М3 ЗА ДОМАЋИНСТВА 26,33 28,96 28,96 28,96 28,96 28,96 28,96 28,96 28,96 30,40 30,40 30,40 30,40 1,15
2. ВОДА ПО ЧЛАНУ ДОМАЋИНСТВА 105,33 115,83 115,83 115,83 115,83 115,83 115,83 115,83 115,83 121,62 121,62 121,62 121,62 1,15
3. ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА 59,80 65,78 65,78 65,78 65,78 65,78 65,78 65,78 65,78 69,06 69,06 69,06 69,06 1,15
4. ВОДА ПО М3 ЗА УСТАНОВЕ 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 1
5. ВОДА ПО М3 ЗА ПРИВРЕДУ 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 1
6. ИЗНО. СМЕЋА ПО ЧЛАНУ ДОМАЋИНСТВА 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 1
7. ИЗНО СМЕЋА ПО М2 ЗА ПРАВНА ЛИЦА 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 1
8. ЧИШЋЕЊЕ СЕПТИЧКИХ ЈАМА ПО М3 26,33 26,33 26,33 26,33 26,33 26,33 26,33 26,33 26,33 26,33 26,33 26,33 26,33 1
9. ИЗНОШЕЊЕ ФЕКАЛИЈА ЦИСТЕРНОМ ДОМ 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1
10. ИЗНОШЕЊЕ ФЕКАЛИЈА ЦИСТЕРНОМ ПРАВНА 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 1

Децемба
р 2014

СУБВЕНЦИЈЕ 2014

Р. бр.

1. Планирано 

15000000

2. Уговорено 

3. Повучено 

342000 7790860

Реализација 
01.01-31.12.2013.      
Претходна година

План за
01.01-31.12.2014.          

   Текућа година

Процена 01.01.-
31.12.2014

Индекс 
 период дд.мм.гг/ 
план текућа година 

СУБВЕНЦИЈЕ 2015

у динараима

Р. бр. План 2014 Процена 2014 План 2015

1. Планирано 

15000000 7790860

2. Уговорено 

3. Повучено 
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 5.7. Средства за посебне намене 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 2014

у динарима

Позиција

Процена 2014

План Реализација

1. Спонзорство

2. Донације 40000

3. Хуманитарне активности

4. Спортске активности

5. Репрезентација 458677 600000 600000 624000 1.04

6. Реклама и пропаганда 72000

7. Остало

Р. 
бр.

Реализација 
01.01-31.12.2013.      
Претходна година

План за
01.01-31.12.2014.             

Текућа година

Индекс 
 период дд.мм.гг/ текућа 

година 
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 5.8. Јавне набавке 
 

 
 
 За 2015. годину план јавних набавки ће бити урађен после усвајања програма пословања од стране Оснивача 
а у законском року до 30.01.2015 године, с тим да напомињемо да је у новембру 2014.године започета Јавна набавка 
за добра гориво и мазиво по партијама у отвореном поступку а односи се на набавку горива за 2015.годину 
  

5.9. Кредитна задуженост 
 
 ЈКП “ 8. Август “ није кредитно задужена у 2014. години нити је у оквиру овог плана планирано задуживање у 
виду кредита и осталог у 2015.години. 
 
 

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 2015

у динарима

Р. бр. Позиција План 2014 Процена 2014 План 2015

1. Спонзорство

2. Донације

3. Хуманитарне активности

4. Спортске активности

5. Репрезентација 600000 624000 375000

6. Реклама и пропаганда 72000 100000

7. Остало

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Р. Бр. ПОЗИЦИЈА
План

1. Добра 10476000 48233333 48233333 396480 0.0082200415
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Услуге 800000 800000 1174520 1.46815
9. ..............

10. ..............
11. .............
12.

Реализација 
01.01-31.12.2013.    

  Претходна 
година

План за
01.01-31.12.2014.     
        Текућа година

процена 01.01.-
31.12.2014

Индекс 
 период 
дд.мм.гг/ 

текућа година 
Реализаци

ја
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6.Политика зарада и запошљавања 
 
 6.1. Квалификациона, старосна и стажна структура запослених 

 
Клавификациона структура 

 
 
Редни 
број 

Опис Број запослених  
31.12.2014 године 

1. ВСС 4 

2. ВС 2 

3. ССС 9 

4. КВ 24 

5. НК 7 

 УКУПНО 46 

 
 

Старосна структура 
 

Редни 
број 

Опис Број запослених  
31.12.2014 године 

1. До 30 година 5 

2. 30 до 40 година 11 

3. 40 до 50 година 20 

4. 50 до 60 година 8 

5. Преко 60 година 2 

 УКУПНО 46 

 
 6.2. Планирана маса зарада у 2015.години 

Трошкови нето зарада и припадајућих доприноса и свих осталих надокнада зарада у 2015.години ће се 
обрачунавати у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и 
других сталних примања код корисника јавних средстава. А разлика од  десет процената биће уплаћане у корист 
Буџета Републике Србије. У делу планираних зарада као и у делу динамике запошљавања увећана је бруто зарада у 
односу на 2014. годину из разлога проширења делатности и потребе за новим запошљавањем а све уз претходно 
прибављање сагласности надлежног министарства. 
 
 6.3. Планиране накнада члановима надзорног одбора у 2015.години 
 Накнада за рад члановима Надзорног одбора остаје на нивоу 2014. године на основу одлуке Скупштине 
Општине Нова Црња, а у складу се са стратегијом и смерницама Владе које су дате за израде планова и програма 
пословања јавних предузећа. 
 
 7. Политика заштите животне средине 
 Брига о заштити животне средине и контрола њеног стања кључни су фактори доприноса очувању и 
унапређењу здравља свих живих бића. ЈКП “8. Авгсут” и Општина Нова Црња, чврсто су се определили за 
успостављање одрживе политике заштите животне средине и прихватање европских еколошких вредности. За 
достизање овако високих циљева неопходно је обезбедити еколошки развој локалне заједнице односно осигуравање 
квалитетног живота сваког појединца без угрожавања будућих генерација. 
 Очување здраве и чисте животне средине биће примарни мотив пословања ЈКП “8. Август” за 2015. годину, а 
побољшање и напредак у пружању адекватних комуналних услуга грађанима не сме оставити последице по околину. 
Препознали смо велики еколошки потенцијал Општине Нова Црња, перспективу у развоју зелене привреде и 
могућност запошљавања значајног броја људи (првенствено социјално угроженог становништва) у еколошким 
делатностима комуналног предузећа. 
 У току 2014. године пратили смо најновије комуналне трендове из области екологије, сарађивали са другим 
комуналним предузећима, успостављали оптималне услове за покретање свих активности у 2015. години, правили 
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пранове, сређивали документацију, упознавали грађане са променама које предстоје, сакупљали информације које се 
односе на еколошке проблеме са којима се свакодневно сусрећу наши суграђани. Само тако, прилагођавањем 
планова са ситуацијом локалне заједнице и реалним сагледавањем могућности, може се успоставити основна 
концепција политике заштите животне средине за Општину Нова Црња. 
 Спровођење политике заштите животне средине заснива се на одређеним принципима тако да свака активност 
мора бити пажљиво планирана и реализована на начин који је безбедан по животну средину и здравље људи, са 
минималним оптерећењем простора и потрошњом ресурса (сировина и енергије). 
 Јавно комунално предузеће свесно је важности одговорног понашања према животној средини зато ради 
посвећено и континуирано на унапређењу и превенцији загађења кроз минимизирање и елиминисање свих утицаја на 
животну средину који су проузроковани његовим пословним активностима. Руководство предузећа је одговорно за 
спровођење ове политике као и непрекидно унапређење система за управљање екологијом, а сви запослени ће од 
2015. године учествовати у овом одговорном процесу. 
 Као интегрални део наше дугорочне пословне стратегије, дефинисали смо основне постулате политике 
заштите животне средине у предстојећој 2015. години: 

− посвећеност усаглашавању са законима и прописима из области заштите животне средине, 
− идентификовање свих аспеката пословања који могу имати утицај на животну средину, 
− дефинисање општих и посебних циљева и програма, 
− спровођење, контрола и преиспитивање идентификовање значајних аспеката, 
− доношење планова и програма обуке, 
− успостављање ефикасније комуникације са свим заинтересованим грађанима, 
− сарадња са локалним и другим еколошким организацијама, заинтересованим грађанима, другим комуналним 

предузећима и фирмама из еколошке сфере делатности, 
− сарадња са Покрајинским секретаријатом за заштиту животне средине, надлежним Министарством, Агенцијом 

за заштиту животне средине и другим институцијама из ове области, 
− редовно измирење еколошких накнада, 
− редовно обављање анализа отпада и воде, 
− редовно извештавање према Агенцији за заштиту животне средине, 
− стручно усавршавање кадрова, 
− праћење еколошких трендова и иновација из домена делатности. 

 
 7.1. Развијање модерног система управљања отпадом 
 Сакупљање чврстог отпада је један од највећих проблема са којим се данас срећу све локалне самоуправе. 
Представља активност системског сакупљања, разврставања и/или мешања отпада ради транспорта.  
 ЈКП “8. Август” за 2015. годину предвиђа израду плана интегрисаног управљања отпадом са акцентом на 
смањење стварања отпада, као и одговорно и безбедно одлагање. Правилно одлагање отпада на санитарне депоније 
као крајње одредиште је полазна основа система управљања отпадом. Према Националној стратегији предвиђено је 
затварање и рекултивација постојећих сметлишта, коришћење регионалне саниотарне депоније, изградња центара за 
сепарацију секундарних сировина, трансфер станица и центри за сабирање другог отпадног материјала. 
 Развој система интегралног управљања отпадом основа је покретања добре еколошке праксе и напретка како 
ЈКП тако и локалне самоуправе. Код успостављања оваквог система треба ставити акценат на право сваког човека на 
здраву животну средину, право на доступност свих информација које се тичу еколошког стања и могућности 
суделовања сваког грађанина у одлучивању. Остварење ових циљева  могуће је само под условом да су становници 
обучени, мотивисани за учешће у акцијама и одлучивању, везаним за реализацију система управљања отпадом у 
својој средини. Само одговорно понашање сваког појединца према властитом отпаду гарантује да ће систем бити 
успешно успостављен и дуготрајан. 
 
 7.1.1. Ревизија Локалног плана управљања отпадом 
 Израда ревизије Локалног плана управљања отпадом за општину Нова Црње, представља део  активности 
јавног комуналног предузећа „8. Август” Српска Црња, које, са циљем унапређења и развоја комуналних делатности, 
тежи да се усклади са актуелним законским прописима. На тај начин побољшао би се еколошки имиџ предузећа, 
развио би се флексибилни, профитабилни и интегрални модел пословања. За ревизију овог плана није потребно 
ангажовање лиценциране пројектантске куће па ће комунално предузеће у оквиру свог стручно тима спровести израду 
ревизије плана. Поред испуњавања законске обавезе, циљ израде ревидованог плана је проналажење најподеснијих 
опција за управљање отпадом. У оквиру новог Локалног плана управљања отпадом за општину Нова Црња биће 
приказано тренутно стање у области управљања отпадом, количине и врсте отпада, досадашња пракса сакупљања, 
третмана и трајног збрињавања. Биће извршена анализа постојећих капацитета и инфраструктуре за управљање 
отпадом на основу чега ће се разматрати могуће опције за унапређење. Такође, дефинисаће се правци и приоритети, 
као и динамика и начини решавања постојећих проблема у складу са позитивним националним и европским 
законодавством из ове области. Усвојиће се најприхватљивији модел за постизање пуне контроле над свим токовима 
отпада почевши од настајања преко раздвајања, сакупљања, транспорта, третмана па до депоновања. Стручно 
урађен ревидовани план предуслов је прибављања потребни дозвола за рад, базна је основа приступања европским, 
државним и покрајинским фондовима за развој и екологију. 
 Мотив израде плана огледа се у дугорочном успостављању одрживог система за управљање отпадом на нивоу 
општине и региона, тако да се минимализује штетан утицај на околину и здравље, уз рационално коришћење 
расположивих ресурса. Основа успешног функционисања оваквог модела јесте координисано учешће и активна 
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сарадња свих субјеката управљања отпадом (републичке власти, локалне самоуправе, домаћинстава, привредне и 
комерцијалне организације, невладине институције, приватни и јавни сектор). 
 Предложени систем управљања отпадом према предвиђањима би требало да обезбеди смањење настајања 
отпада, издвајање корисних компоненти, рационално прикупљање и оправдано одлагање, сагледавајући 
инвестициона улагања, динамику активности, финансијску и технолошку спремност преласка на нови систем успешног 
функционисања. Локални план даје одговор на сва отворена питања у овој области користећи се смерницама 
Националне стратегије управљања отпадом Републике Србије, Европском законском регулативом и другим мерама 
које одређују ову област. 
 
 Локалним планом управљања отпадом општине Нова Црња биће омогућено да се: 
- сагледа тренутна ситуација управљања отпадом, 
- јасно дефинишу циљеви на локалном нивоу, 
- дефинише оптимални тендерски систем, 
- изабере метод и прогнозирају оптимални рокови за имплементацију плана, 
- дефинишу укупна финансијска средства за улагање у реализацију плана. 
 
 Постоје спољашње могућности које заједница може искористити: 
- заинтересованост државе за решавање локалних еколошких проблема, 
- спремност државе да посебним законом дефинише економске олакшице за 

         одрживи развој општине, 
- заинтересованост суседних локалних заједница за решавање еколошких    
               проблема општине Нова Црња, 
- могућност укључења у међународне пројекте за решавање глобалних еколошких 

         проблема и заштиту државе, 
- заинтересованост иностраних стратешких партнера за улагање. 

 
 7.1.2. Израда пројектно-техничке документације трансфер станице 
 Трансфер станица је место на које се отпад испоручује ради раздвајања или претовара пре транспорта до 
другог места третмана или коначног одлагања. Претоварне станице су локације где се отпад из локалних возила за 
сакупљање привремено складишти и потом претовара у већа возила која га потом транспортују на најближу санитарну 
депонију. Основни мотив оснивања трансфер станица јесте економичнији и рационалнији превоз отпада. На овај 
начин могуће је укључити друга нестандардизована и приручна возила као подршку локалном сакупљању отпада. 
 Основни кораци који воде ка остварењу идеје о трансфер станици Општине Нова Црња: 

1. Израда студије изводљивости, 
2. Општинска одлука о избору локације, 
3. Измена плана детаљне регулације, 
4. Стратешка процена плана детаљне регулације, 
5. Израда и усвајење идејног и главног пројекта трансфер станице, 
6. Прибављање свих неопходних дозвола и сагласности, 
7. Израда и усвајање процене утицаја објекта на животну средину, 
8. Изградња трансфер станице. 

 Неки од основних корака већ су реализовани. Изабрана је оптимална локација трансфер станице и уговором је 
дата у власништво ЈКП “8. Август”. Тренутно се ради на проценама сировина и техно-економској оправданости идеје. 
Сакупља се материјал за израду идејног пројекта, а планира се за 2015. одабир лиценциране пројектантске куће којој 
би се поверила израда пројекта. Након израде пројекта приступиће се изради студије процене утицаја трансфер 
станице. Након добијања сагласности, радови на локацији могли би да почну. Јавно комунално предузеће, уз помоћ 
Оснивача, уложиће велике напоре и средства како би у реалном року остварили мисију трансфер станице.  
 Већ до истека прве половине 2015. године требало би да буду завршени груби радови на уређивању локације:  

− укрчивање дивљег растиња, при чему ће се водити рачуна да се очува природни зелени омотач око парцеле 
који ће у будућности спречавати наносе непријатних мириса на насеље Нова Црња, 

− измештање атарског пута који води преко парцеле, 
− равнање терена, 
− постављање високих бетонских стубова и жичане ограде, 
− уређење приступних путева, 
− прелиминарни радови на уређивању линија трансфер станице. 

 
 Трансфер станица мора бити пројектована тако да садржи: 
- простор за манипулацију транспортних возила, 
- простор за истовар возила, 
- мостну вагу, 
- простор за манипулацију претоварних возила, 
- простор за компакторску јединицу, 
- простор за сладиштење корисних компоненти, 
- простор за баластни отпад, 
- простор за складиштење кућног отпада, 
- простор за складиштење опасног отпада, 
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- траку за издвајање корисних компоненти, 
- простор за отпад већег габарита, 
- административно-управну просторију и портирницу, 
- простор за паркинг и прање возила, 
- ограду и капију, 
- неопходну инфраструктуру (енергетску, водоводну и саобраћајну), 
- систем мониторинга загађења. 
  
7.1.3. Израда пројекта рециклажног центра 
 Успостављање система рециклаже базира се на стварању локалних и регионалних центара за рециклажу или 
центара за сакупљање, који ће захтевати одређивање сталних локација на којима ће грађани моћи да одлажу разне 
врсте чврстог отпада. Сакупљање секундарних сировина је важан чинилац система за управљање отпадом. Под овим 
појмом подразумевају се рециклажна острва и рециклажна дрворишта. 
 Рециклажна острва представљају подврсту рециклажног дворишта за оне рециклажне материјале који се 
стварају у највећим дневним количинама: папир, стакло, и ПЕТ амбалажa. То су места на којима ће се постепено 
уводити примарна рециклажа, односно одвајање отпада на самом извору његовог настанка. Састоје се од уређене 
површине сa одговарајућим типом и количином посуда за сепарацино издвојене материјале. 
 Рециклажно двориште је посебно опремљено место зa издвојено одлагање дела комуналног отпада и отпада 
који има карактеристике опасног отпада, а настаје у домаћинствима. Опасан отпад који настаје у домаћинствима је 
углавном амбалажа од кућне хемије, затим отпадно уље, ауто делови, батерије, лекови са истеклим роком важења, 
амбалажа и остаци фарби и растварача и сл. Главна улога рециклажних дворишта је прихват и привремено 
складиштење отпада. Она представљају места на којима треба обезбедити одвојено сакупљање папира, картона, 
стакла, пластике, метала, зеленог (биоразградивог) отпада, као и опасних отпада (батерија, акумулатора, лекова), где 
ће бити постављене специјалне посуде, заштићене од нежељених ефеката, цурења, ширења непријатних мириса, 
испаравања, неовлашћеног приступа и сл. Такође, рециклажна дворишта су уједно и места где грађани могу добити 
информације о поступању с отпадом, начинима смањења количина отпада и његовој употреби. У идеалном сличају, 
вредност повраћеног материјала треба да буде довољна да се покрију трошкови сакупљања, процесирања и 
транспорта.  
 C oбзиром на структуру комуналног отпада предвидети посуде одговарајуће запремине за: папир, картон, 
стакло, ПЕТ амбалажу, металне лименке, стиропор, текстил; зелени отпад (трава, лишће, грање и сл.), кућнe апаратe 
(бела техника), метале, каблове, акумулаторе, батерије; отпадно моторно уље и сл.  
 
 За 2015. годину предвиђа се израда пројектне документације централно-општинског центра за сортирање, 
балирање и продају рециклажних сировина (на одабраној локацији у Српској Црњи) као и малих сакупљачких станица 
у свих шест месних заједница. Секундарне сировине грађани би могли да предају у својој сакупљачкој станици у свом 
насељу, док би се сваког месеца материјал сабирао у централном рециклажном центру. 
 Такође, увела би се примарна сепарација у домаћинствима где би се раздвајале вредне сировине у различито 
обојене кесе. Јавне установе и приватни сектор добио би на коришћење контејнере и канте за рециклажу. На 
прометним локацијама унутар сваког насеља одабрала би се погодна локација за постављање великих рециклажних 
контејнера различитих боја који би се периодично празнили. Сваког месеца организовала би се акција сакупљања 
секундарних сировина посебним возилом које би сакупљени материјал допремало у централни рециклажни центар. 
 За сповођење овог плана неопходна је набавка стандардизованих посуда за рециклажу, мини-возила за 
сакуљање сировине, балир преса, виљушкар и уређење простора и инфраструктуре рециклажног центра. 
 Приход од продаје секундарних сировина покривао би трошкове улагања у систем рециклаже, служио би за 
инвестирање у другу опрему и даље развијање система, покривао би трошкове откупа сировина, радне снаге, 
основних средстава, а свакако би један део био усмерен на улагање у заједницу тј. уређење јавних површина, школа, 
спровођење еколошких програма и сл. 
 
 7.1.4. Набавка опреме за сакупљање отпада и рециклажу 
 Комунални и остали отпад треба сакупљати у стандардизованим посудама како би се спречило расипање, 
ширење непријатних мириса и заразе, постигли бољи визуелни ефекти и променила свест грађана у односу на отпад. 
 Од опреме за сакупљање и правилно одлагање отпада, за 2015. годину потребни су: 

− канте за домаћинства за мешани комунални отпад, 
− пластичне вреће у бојама које би се делиле домаћинствима, 
− пластичне канте у бојама за рециклажу, 
− велики контејнери за јавне установе и привреду, за мешани комунални отпад, 
− контејнери за сакупљање секундарних сировина, 
− посебни контејнери за сакупљање опасног отпада, 
− посебне вреће са сакупљање и паковање опасног отпада, 
− аброл контејнери са пресом за претовар отпада и транспот на регионалну депонију, 
− балир преса, 
− виљушкар, 
− мало возило за сакупљање отпада, 
− друга опрема за рециклажни центар и трансфер станицу. 
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 7.1.5. Управљање опасним отпадом 
 Опасан отпад је био један од великих проблема локалне заједнице у току 2014. године. За наредну 2015. 
планирамо успостављање модела правилног збрињавања опасног отпада који свакодневно настаје. Свака индустрија 
дужна је да правилно и самостално збрине свој опасан отпад тако да ће фокус комуналног предузећа бити на опасном 
отпаду који настаје у домаћинствима и пољопривреди попут: 

− амбалаже од отрова и пестицида, 
− амабалаже од боја, лакова, киселина, 
− отпадне батерије и акумулатори, 
− азбестни материјал и цеви, 
− отпадна уља итд. 

 Сваки грађанин имаће могућност да прописно одложи или преда свој опасан отпад који ће даље бити прописно 
збринут. 
 Да би се програм успешно спроводио, грађани ће бити информисани и обучени о правилном поступању са 
опасним отпадом. На одабраним локацијама биће постављени контејнери за одлагање опасног отпада. Опасни 
материјал биће ускладиштен до преноса на одабрану и заштићену локацију изван насеља Српска Црња, где ће бити 
правилно упакован, катагоризован и заштићен од атмосферских утицаја.  
 Кључни корак у даљем поступању са опасним отпадом јесте ангажовање акредитоване лабораторије која ће 
вршити катагоризацију опасног отпада и давати решења за његов даљи третман. 
При раду са опасни отпадом, у току наредне године, планира се обука радника комуналног предузећа као и набавка 
заштитне радне опреме. 
 
 7.1.6. Санација дивљих депонија 
 На територији општине Нова Црња идентификован је велики број дивљих депонија, као и мањих сметлишта, 
унутар и изван насеља општине. Отпадни материјал који се депонује на оваквим нелегалним одлагалиштима је 
изузетно разноврстан а његов утицај вишеструко неповољан. Дивље депоније имају лош визуелни ефекат, угрожавају 
здравље људи, представљају извор емитовања опасних и штетних материја у подземне и површинске воде, околно 
земљиште и ваздух. Честе су појаве неконтролисаног паљења и самопаљења при чему долази до значајне емисији 
аерозагађења са канцерогеним материјама. Здравствени и сигурносни ризик тиче се могућег ширења болести и 
инфекција због присуства могућих преносника заразе (глодара, инсеката,  микроорганизама). Процењено је да је 
инфективни здравствени ризик по околно становништво алармантан, нарочито за људе који су у непосредном контакту 
преко контаминиране воде, ваздуха, дима и загађеног тла. 
 На територији општине Нова Црња регистровано је укупно 40 дивљих депонија са мешаним комуналним 
чврстим отпадом од којих је 11 малих сметлишта лоцираних покрај саобраћајница. Свако насељено место општине 
има по једну сталну званичну депонију на којима су годинама одлагане највеће количине отпада и које заузимају 
велике површине. Званичне депоније су до сада служиле за организовано одлагање отпада из насеља иако не 
испуњавају инжењерске и санитарно-хигијенске критеријуме. Ниједна од лоцираних дивљих депонија нема заштитну 
ограду нити зелени заштитни појас, отпадни материјал се под дејством ветрова разноси у ширем радијусу по околном 
обрадивом земљишту или насељу. 
 За 2015. годину предвиђа се уклањање две дивље депоније како би се на тој локацији оформило сточно 
гробље. Након успостављања претовара отпада, транспоста и одлагања на регионалну депонију у Кикинди, постојеће 
дивље депоније на територији Општине морају се прописно санирати, затворити, оградити и поставити табле забране 
даљег одлагања отпада. За затварање и уређење дивљих депонија биће издвојена значајна финансијска средства. 
 
 7.1.7. Унапређење зоохигијене 
 Питање зоохигијене претходних година представљало је проблем предузећа, грађана и локалних власти. 2015. 
година биће посвећена решавању питања зоохигијене. ЈКП “8. Август” планира: 

− припрему терена за два сточна гробља, 
− одржавање хладњаче за привремено чување спорних производа животињског порекла, 
−  набавку хемикалија за дезинфекцију, 
− доношење ценовника за услугу преузимања животињских лешева, 
− уређење привременог азила за ухваћене псе луталице. 

      Од највећег значаја, посматрано са аспекта зоохигијене, је збрињавање животињских лешева и конфиската које ће се 
обављати организованим пријемом и сакупљањем, привремених складиштењем у хладњачи и даљим отпењмањем 
овлашћеној кафилерији за третман спрорних производа животињског порекла. 
 
 7.1.8. Спровођење локалних еколошких акција и развијање едукативних 
                      програма 
 Основни предуслов успостављања добре, трајне и успешне политике заштите животне средина јесте 
констанан рад на подизању јавне свести о значају заштите животне средине. Само добра интеракција грађана са 
комуналним предузећем гарантује успех свих планова који су обострано корисни. Едукација мора покривати све 
узрасте грађана али нарочита пажња мора бити посвећена еколошком освешћењу младих нараштаја. 
 Планиране еколошке акције и едукативни програми у оквиру организације предузећа: 

− формирање еколошке партоле унутар комуналног предузећа која би брзо уочавала проблеме на терену и 
ефикасно деловала у што краћем временском интервалу, 

− пружање информација путем сајта комуналног предузећа, 
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− спровођење едукативних програма у школским установама и месним заједницама, 
− обележавање еколошких датума, 
− периодично спровођење волонтерске акције “Смеће у вреће”, 
− промоција рециклаже на базену, 
− израда промотивног материјала, 
− учешће локалних и регионалних медија у промовисању еколошких активности итд. 

  
 7.1.9. Процена трошкова успостављања система управљања отпадом 
 
 

Намена Опис Планирана средства, рсд 

Ревизија Локалног плана 
управљања отпадом 

Израда пројекта унутар 
предузећа 

200.000,00 

Израда пројектно-техничке 
документације трансфер станице 

Израда идејног и главног 
пројекта, студије процене утицаја 
на животну средину 

1.500.000,00 

Уређење терена за трансфер 
станицу 

Измештање атарског пута, 
уклањање дивљег растиња, 
равнање терена, ограђивање 
парцеле 

2.000.000,00 

Израда пројектно-техничке 
документације рециклажног 
центара 

Израда пројекта и добијање 
дозвола 

250.000,00 

Опремање рециклажног центра Куповина балир пресе, 
виљушкара, друге опреме, 
сређивање објекта 

1.500.000,00 

Модернизација возног парка за 
сакупљање отпада 

Набавка камиона за транспорт 
отпада на регионалну депонију, 
мини-возила за сакупљање 
отпада у малим улицама или 
рециклажних сировина, два аброл 
контејнера 

2.500.000,00 

Санација дивљих депонија Чишћење две дивље депоније 
ради формирања сточних 
гробаља 

2.000.000,00 

Уређење дивљих депонија Мере затрпавања, ограђивања, 
рекултивисања, постављање 
табли забране одлагања 

2.000.000,00 

Унапређење зоохигијене Сређивање терена за сточна 
гробља, набавка хемикалија и 
друге опреме, уређење азила за 
псе луталице 

500.000,00 

Развијање еколошке свести ради 
постизања успеха програма 

Израда промотивног материјала,  
спровођење акција, набавка 
опреме (рукавица, кеса и сл.) 

500.000,00 

Набавка стандардизоване опреме 
са сакупљање отпада 

Набавка канти од 120 lit, канти и 
контејнара у бојама за рециклажу, 
великих контејнера од 1,1 m3 

2.000.000,00 

УКУПНО  14.950.000,00 
  

Због високих новчаних улагања у имплементацију мера заштите животне средине, ЈКП “8. Август” планира да 
активно учествује у праћењу конкурса за доделу средстава или субвенционисање пројеката. Део средстава 
комуналног предузећа биће усмерен на инвестирање у екологију, а део ће бити обезбеђен из општинског фонда за 
заштиту животне средине јер ЈКП “8. Август” има право на коришћење средстава из фонда као једини носилац 
примењених еколошких активности у Општини Нова Црња. Сходно својим могућностима, испланиране активности 
реализоваће се фазно. 
 
 7.2. Унапређење сектора за снабдевање водом 
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 ЈКП “8. Август” је у 2010. години преузело водоводну мрежу са припадајућим бунарима од месних заједница 
Александрово, Тоба, Нова Црња, Војвода Степа, Српска Црња и Радојево. 
 Објекти водоснабдевања у општини Нова Црња су артешки бунарски водозахвати са дубинским пумпама и 
пројектованим капацитетима од 800-1200 l/min. У бушене бунаре постављене су пумпе које пумпају воду у 
хидрофорске судове, а притисак у суду износи 4 бара. Једини третман сирове воде базиран је на поступку 
дезинфекције натријум хипохлоритом уз помоћ уређаја Хлорогена са пумпом за аутоматско убризгавање и дозирање 
дезинфицијенса. Прва зона санитарне заштите водоизворишта оивичена је оградом. Систем функционисања мреже је 
прстенаст. Остала је замена још око 30% азбестних цеви у три насеља. На мрежи постоји 5.600 прикључака. Већина 
потрошача опремљена је мерачима протока (водомерима). Не постоји линија за пречишћавање отпадних вода већ се 
оне прихватају у јамама сваког потрошача. 
 Тренутно на територији општине Нова Црња ни једно насеље нема изведену канализациону мрежу, самим тим 
ни постројење за пречишћавање отпадних вода. Планови у скоријој будућности се односе на израду пројектно-
техничке документације за канализационе мреже након чега ће се разматрати могуће опције најприхватљивије 
технологије за третман комуналних и индустријских отпадних вода. 
 Комунално предузеће располаже са 12 артешких бунара од којих два нису у функцији. Списак бунара, њихове 
локације и карактеристике разврстани су по насељима. За годишњу експоатацију водног добра, предузеће сходно 
потрошњи воде плаћа годишњу накнаду за експоатацију водног добра. 
 
Насеље: Александрово 
Број бунара: 2 бушена бунара дубине око 180-220 m, артешки, са резервоаром у виду хидрофора капацитета 2*5 m3, 
системом за дезинфекцију и разгранатом мрежом 
  

Редни број Ознака 
изворишта 

Опис бунара Локација 
изворишта 

Пројектовани 
капацитет, l/min 

Напомене 

1 Б1 Смештен у 
зиданом шахту са 
металним 
поклопцем 

Изван насеља, 
код фудбалског 
стадиона 

800-1 200  

2 Б2 Лоциран у 
зиданој кућици, 
издигнут изнад 
површине земље 

Изван насеља, 
око 200 m даље 
од Б1 

800-1 200  

 
Насеље: Нова Црња 
Број бунара: 1 бушени бунар артешки, дубине око 180-200 m, резервоаром у виду хидрофорског постројења, системом 
за дезинфекцију и разгранатом мрежом  

Редни број Ознака 
изворишта 

Опис бунара Локација 
изворишта 

Пројектовани 
капацитет, l/min 

Напомене 

1 Б1 Лоциран у 
зиданој кућици, 
издигнут изнад 
површине 
земље 

Школско 
двориште 

1 200  

2 Б2 Смештен у 
зиданом шахту 
са металним 
поклопцем 

Двориште 
стамбених 
зграда 

800 На приватном 
поседу, није у 
функцији 

 
Насеље: Тоба 
Број бунара: 1 бушени бунар лоциран на периферији насеља, артешки, дубине око 180-200 m, глава бунара и матична 
цев смештени су у зиданом шахту, резервоари у виду хидрофора смештени су у наменској згради заједно са системом 
за дезинфекцију 

Редни број Ознака 
изворишта 

Опис бунара Локација 
изворишта 

Пројектовани 
капацитет, l/min 

Напомене 

1 Б1 Смештен у 
зиданом шахту 
са металним 
поклопцем 

Извана насеља, 
Банова Јаруга, 
иза економске 
задруге 

1 200  
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Насеље: Војвода Степа 
Број бунара: 2 бушена бунара дубине око 180-220 m, артешки, са резервоаром у виду хидрофора капацитета 2*5 m3 , 
системом за дезинфекцију и разгранатом мрежом  

Редни број Ознака 
изворишта 

Опис бунара Локација 
изворишта 

Пројектовани 
капацитет, l/min 

Напомене 

1 Б1 Смештен у 
зиданом шахту 
са металним 
поклопцем 

У дворишту 
економске 
задруге 
(Биостар-а) 

1 200  

2 Б2 Лоциран у 
зиданој кућици, 
издигнут изнад 
површине 
земље 

У дворишту 
економске 
задруге 
(Биостар-а) 

1 200  

 
Насеље: Српска Црња 
Број бунара: 3 бушена бунара дубине око 180-220 m, артешки, са резервоаром у виду водоторња капацитета 200 m3, 
системом за дезинфекцију и прстенастом водоводном мрежом 

Редни број Ознака 
изворишта 

Опис бунара Локација 
изворишта 

Пројектовани 
капацитет, l/min 

Напомене 

1 Б1 Смештен у 
зиданом шахту 
са металним 
поклопцем 

Ван насеља, 
парк Менош 

1 200  

2 Б2 Лоциран у 
зиданој кућици, 
издигнут изнад 
површине 
земље 

Ван насеља, 
парк Менош 

1 200  

3 Б3 Смештен у 
зиданом шахту 
са металним 
поклопцем 

Ван насеља, 
парк Менош 

1 200  

  

Насеље: Радојево 
Број бунара: 2 бушена бунара изван насељеног места, дубине око 180-220 m, артешки, са резервоаром у виду 
хидрофора, системом за дезинфекцију и разгранатом мрежом  

Редни број Ознака 
изворишта 

Опис бунара Локација 
изворишта 

Пројектовани 
капацитет, l/min 

Напомене 

1 Б1 Смештен у 
зиданом шахту 
са металним 
поклопцем 

Ван насеља, 
непосредно пре 
уласка у село у 
зони заштитног 
зеленила 

1 100  

2 Б2 Лоциран у 
зиданој кућици, 
издигнут изнад 
површине 
земље 

Ван насеља, 
фарма пилића 

600 Лоциран у 
дворишту 
живинарске 
фарме, није у 
функцији 

 
 
 7.2.1. Побољшање праћења квалитета воде у водоводу и базену 
 Одредбама Правилника о хигијенској исправности воде за пиће (“Сл. гласник  СРЈ”, бр. 42/98 и 44/99) 
дефинисана је обавеза праћења квалитета воде на извориштима и у самој водоводној мрежи. Одговорност и редовно 
праћење санитарно-хигијенске исправности воде за пиће директно су у спрези са квалитетом здравља људи којима се 
дистрибуира вода. Квалитет воде је задовољавајући, вода је микробиолошки исправна тј. одговара нормама 
Правилника о хигијенској исправности воде за пиће, док не задовољава критеријуме у погледу физичко-хемијских 
карактеристика. Карактеришу је измењене органолептиче особине (појачана боја), висок садржај амонијака, повећана 
количина оксидабилних органских материја као и оксидабилних неорганских компоненти попут једињења Азота и 



Број    9    12.08.2015    “Службени лист општине Нова Црња“     Страна 514 
Фосфора што је последица карактеристика тла и интензивне пољопривредне делатности на овом подручју, а у неким 
местима прекорачена је МДК  Арсена. Према захтевима санитарне иснпекција, имамо обавезу вршења редовних 
анализа “А” обима воде за пиће и воде у базену током сезоне купања, а од 2014. и периодичне анализе “Б” обима два 
пута годишње. Узорковање се обавља према унапред утврђеном плану тако да за свако насеље буду обухваћене три 
тачке, једно извориште и две тачке на мрежи. Редовне анализе воде “А” обима врши сваког месеца Завод за јавно 
здравље у Зрењанину, а периодичне анализе воде “Б” обима поверене су Заводу за јавно здравље Војводине у Новом 
Саду два пута годишње. У плану су и анализе воде “В” обима које су неопходне за израду елебората о зонама 
санитарне заштите изворишта водоснабдевања.  
 Годишње вредности финансијских средстава потребних за анализу могу се проценити на следеће износе: 

− Редовна месечна анализа воде “А” обима:            700.000,00 
− Контрола квалитета воде у базену током сезоне:  100.000,00 
− Периодична анализа “Б” обима:                              620.000,00 
− Анализа “В” обима за потребе елебората:             500.000,00 

Укупно:                                                                           1.920.000,00 рсд 
 
 7.2.2. Израда пројектно-техничке документације за водовод 
 Постојање пројектно-техничке документације за водовод изузетно је важно са аспекта планирања, надоградње 
или реструктуирања, приступања фондовима за инвестициона улагања и екологију као и задовољавања законских 
прописа и захтева надлежних инспекција. 
 За 2015. годину планира се израда: 

− Елабората о зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања, 
− Елаборат о резервама подземне воде. 

 
 7.2.3. Опремање новим уређајима за дезинфекцију воде 
 Планира се набавка три гасна хлоринатора за дезинфекцију воде у насељима Српска Црња, Нова Црња и 
Александрово. Постојећи уређаји за дезинфекцију имају потешкоћа у раду и не успевају да правилно дозирају 
средство за дезинфекцију и одрже ниво концентрације хлора у систему на прописаном нивоу. Због тога се често 
јављају проблеми у микробиолошкој неисправности воде. 
 
 7.2.4. Смањење губитака на водоводној мрежи 
 Највећи губици у водоводној мрежи стварају се због високог притиска и дотрајалих цеви. Прихватљиво је да 
они буду до 15% што је и циљ за наше предузеће, међутим тренутни губици у процесу транспорта воде достежу и до 
30%.  
 Мере смањења губитака воде огледају се у: 

− одређивању биланса воде, 
− детекцији кварова на мрежи, 
− реконструкцији застарелих цеви, 
− проналаску добрих конструкционих решења, 
− набавци нове мерно-регулационе опреме. 

 
 7.2.5. Опремање корисника новим водомерима 

Планирано је да се у 2015. години побољша део око очитавања водоводних бројила тако што ће се заменити 
неисправни водомери са новим, уградити нови водомери потрошачима који то захтевају али и поставити водомери на 
бунарима како би се контролисала количина експлоатисаног природног ресурса. 
 Потребно је набавити: 

− 1000 водомера за кориснике, 
− 12 водомера за бунаре. 

 
 7.2.6. Набавка нових пумпи 
 Планира се набавка три утопне бунарске пумпе. 
 
 7.2.7. Бушење бунара 
 ЈКП “8. Август” планира да учествује у конкусима како би обезбедило средства за израду пројектне 
документације за бушење два артешка бунара у насељима Радојево и Нова Црња. 
 
 7.2.8. Замена азбестних цеви 
 Постојање азбестних цеви у водоводној инфраструктури је проблем који ЈКП “8. Август” планира да реши у 
2015. години. Замена се обављала и ранијих година, сходно могућностима, али је у још три насеља преостала замена 
80 km цеви од азбеста. Азбест је материјал канцерогених карактерисика па се последњих година прибегава цевима од 
PVC материјала које су мање штетне за здравље становништва. Осим набавке нових цеви, неопходно је израдити 
пројекат реконструкције цеви по којем ће се обављати сви грађевински радови. 
 8. Инвестиције 
 
 8.1. Реализација реконструкиције водоторња У Српској Црњи у току 2014. године 
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 У току 2014. године урађене је реконструкција челично металног водоторња у Српској Црњи а уз помоћ 
средтсава која је одобрио Фонд за капиталне инвестиције АП Војводине и дела средстава који је обезбедила Општина 
Нова Црња. 
 
 8.2. Унапређење мера безбедности у току 2014. године и планирање за 2015.годину 
 Константно у току 2014.године вршили смо едукацију запослених из дела безбедости и заштите на раду што је 
у плану и за 2015.годину. 
 
 8.3.  Возни парк 
 
 Возни парк ЈКП “8. Август” доноси значајан приход предузећу, без обзира на старосну структуру возила. 
Уколико би се набавила нова возила и опремила стара, таква инвестиција би се исплатила већ за око годину дана.  
 
 Потребне инвестиције и улагања за возни парк могу се представили следећом табелом 
 

Врста инвестиције Планирана средства, рсд 

Набавка половног аутобуса од 36 места 1.200.000,00 

Набавка половног аутобуса од 50 места 1.800.000,00 

Поправке лимарије 100.000,00 

Набавка 2 нове гарнитуре гума 600.000,00 

Нови акумулатори, 6 комада 120.000,00 

Нови анласер и алтернатор 160.000,00 

Нови филтери 50.000,00 

Нова ветробранска стакла, 2 ком 100.000,00 

Замена уља, 400 лит 120.000,00 

Оправка и замена делова 300.000,00 

Трактор  800.000,00 

Мини-возило за отпад 1.200.000,00 

Камион за одвожење отпада на регионалну 
депонију 

1.800.000,00 

Комбиновано возило за водовод 500.000,00 

Укупно 8.850.000,00 

 
 
 
 
 8.4. Систем управљања отпадом 
 

Врста инвестиције Опис Планирана средства, рсд 

Ревизија Локалног плана 
управљања отпадом 

Израда пројекта унутар 
предузећа 

200.000,00 

Израда пројектно-техничке 
документације трансфер станице 

Израда идејног и главног 
пројекта, студије процене утицаја 
на животну средину 

1.500.000,00 

Уређење терена за трансфер 
станицу 

Измештање атарског пута, 
уклањање дивљег растиња, 
равнање терена, ограђивање 
парцеле 

2.000.000,00 

Израда пројектно-техничке 
документације рециклажног 
центара 

Израда пројекта и добијање 
дозвола 

250.000,00 

Опремање рециклажног центра Куповина балир пресе, 
виљушкара, друге опреме, 
сређивање објекта 

1.500.000,00 
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Модернизација возног парка за 
сакупљање отпада 

Набавка камиона за транспорт 
отпада на регионалну депонију, 
мини-возила за сакупљање 
отпада у малим улицама или 
рециклажних сировина, два аброл 
контејнера 

2.500.000,00 

Санација дивљих депонија Чишћење две дивље депоније 
ради формирања сточних 
гробаља 

2.000.000,00 

Уређење дивљих депонија Мере затрпавања, ограђивања, 
рекултивисања, постављање 
табли забране одлагања 

2.000.000,00 

Унапређење зоохигијене Сређивање терена за сточна 
гробља, набавка хемикалија и 
друге опреме, уређење азила за 
псе луталице 

500.000,00 

Развијање еколошке свести ради 
постизања успеха програма 

Израда промотивног материјала,  
спровођење акција, набавка 
опреме (рукавица, кеса и сл.) 

500.000,00 

Набавка стандардизоване опреме 
са сакупљање отпада 

Набавка канти од 120 lit, канти и 
контејнара у бојама за рециклажу, 
великих контејнера од 1,1 m3 

2.000.000,00 

УКУПНО  14.950.000,00 

 
 
 8.5. Водовод 
 

Врста инвестиције Опис Планирана средства, рсд 

Мониторинг квалитета воде Анализе воде “А”, “Б”, “В” обима и 
контрола воде у базену 

1.920.000,00 

Израда пројектно-техничке 
документације  

Елаборат о зонама санитарне 
заштите и Елаборат о водним 
резервама 

2.000.000,00 

Опремање новим уређајима за 
дезинфекцију воде 

Набавка три гасна хлоринатора 1.400.000,00 

Смањење губитака на водоводној 
мрежи 

Куповина нових цеви, мерно-
регулационе опреме итд. 

500.000,00 

Опремање новим водомерима Куповина 1000 водомера за 
кориснике и 12 водомера за 
бунаре 

1.500.000,00 

Набавка нових пумпи Куповина три утопне бунарске 
пумпе 

250.000,00 

Бушење нових бунара Израда пројекта бушења два 
бунара 

35.000.000,00 

Набавка резерног потрошног 
материјала 

 200.000,00 

Замена азбестних цеви Набавка 80 km нових пластичних 
цеви за три насеља, израда 
пројектне документације за 
реконструкцију, извођење 
грађевинских радова 

1.200.000,00 

Плаћање водног добра За експоатисану количину воде 
од 380.000-400.000 m3 

90.000,00 

УКУПНО  44.060.000,00 
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8.6. Остале инвестиције 
 
 Потребне инвестиције за помоћне машине, другу опрему и активности: 
 

Врста инвестиције Планирана средства, рсд 

Цистерна 6.000 lit. 200.000,00 

Грм за снег за трактор 300.000,00 

Приколица киперка 5-7 t 500.000,00 

Апарат за вруће прање 10.000,00 

Парочистач 30.000,00 

Усисивач 20.000,00 

Набавка електроматеријала за уличну расвету 500.000,00 

Опрема за електричаре са А-тестом 50.000,00 

Поправка трактора и цистерне за фекалије 50.000,00 

Годишње одржавање базена (ситни радови) 200.000,00 

Уређење терена за одбојку на трави 50.000,00 

Уређење зелених површина на базену 100.000,00 

Постављање справа за вежбање и рекреацију на 
базену 

100.000,00 

Заштитна опрема за раднике и униформа за возаче 
аутобуса 

250.000,00 

Набавка одела за погребну службу 150.000,00 

Набавка возила за погребну службу 450.000,00 

Грађевински радови у склопу фирме и 
реконструкција објекта 

200.000,00 

Постављање фонтане, симбола ЈКП 300.000,00 

Набавка украсне локомотиве и вагона, промоција 
историјских обележја 

600.000,00 

Организовање забавних садржаја на базену 400.000,00 

Укупно 4.460.000,00 

 
 
 9. Задуженост 
 
 9.1. Кредитна задуженост 
 У току 2014.године а и у плану за 2015.годину не постоји кредитна задуженост јавног предузећа што је за 
данашње услове пословања права реткост. 
 
 9.2. Неизмирена дуговања 
 Процена стања неизмирених обавеза на дан 31.12.2014.године односи се на : 
 - обавезе за зараду и накнада зарада, као и доприноса обједињене наплате за децембар 2014.године, 
 - обавезе према Пореској управи по репрограму плаћања пореза и доприноса, 
- обавезе према добављачима које су све у валути плаћања. 
 
 9.3. Стање потраживања 
 Процена стања потраживања на дан 31.12.2014 године односи се већином на неплаћане потраживања за 
комуналне услуге од којих је већина у репрограму плаћања истих , као и део који је утужен. 
 

 10. Цене 
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 10.1. Ценовна стратегија 
 
 Ценовну стратегију по постојећим законским прописима утврђује и води локална самоуправа.Давање предлога, 
истина је, потиче од Надзорног одбора предузећа, али локална самоуправа има овлашћења да овакве предлоге и не 
прихвати или коригује.У условима конкуренције и политике цена засноване на сигналима тржишта, ценапредставља 
један од основних елемената пословне стратегије предузећа, преко којег онокомуницира са својим окружењем. У 
пракси се, међутим, из различитих разлога, најчешћенеекономских разлога, цене појединих добара и услуга формирају 
административно, тј. узодобрење државе, што је случај са комуналним услугама.Комуналне услуге у највећем броју 
случајева пружају јавна предузећа, а по Закону о комуналним делатностима, локалне самоуправе су одговорне за 
квалитет и цену комуналних услуга на сопственој територији, где се код формирања цена балансира између 
остваривања принципа рентабилности предузећа и остваривања циљева социјалне политике, па су цене комуналних 
услуга често ниже од тзв. економске цене.На основу поменутог Закона о комуналним делатностима, политика цена 
комуналних услугаће се базирати на следећим принципима: 
 - Принцип потрошач плаћа и загађивач плаћа, 
 - Принцип надокнаде пуног трошка, 
 - Принцип ценовног прилагођавања у складу са предефинисаним стандардима, 
 - Принцип ценовне недискриминаторности. 
Постојећи ниво цена комуналних услуга до сада је базиран на застарелим статистичким показатељима из претходних 
година, а не на реалним параметрима покрића свих трошкова пословања и потребних средстава за инвестиције. За 
2015. годину приоритетно је решавање тарифирања услуга тј. дефинисање сварне цене коштања комуналног 
производа по делатностима као и реално сагледавање трошкова. При формирању нових цена водиће се рачуна да 
потрошачи буду заштићени од наглих промена тарифа и одржан мотив социјалног мира због тешке материјалне 
ситуације грађана мале неразвијене општине Нова Црња. 
При анализи процене резултата за 2014. годину може се консататовати да постоје извесне разлике између остварених 
прихода и расхода... 
 
Основни проблеми који намећу неминовност промене цена као и репрограм наплате јер негативно утичу на пословање 
комуналног предузећа су: 

− административно одређене цене дистрибуције воде, сакупљања отпада и других услуга основних комуналних 
делатности, које не дозвољавају покривање трошкова на нивоу просте репродукције, 

− пораст цена инпута (нпр. Енергената, дезинфекционих средстава, горива, резервних делова и  сл.), 
− тенденција смањења наплате од корисника (како физичких тако и правних лица), 
− финансијске потешкоће за проширење делатности и остварење планираних инвестиција. 

 
 
10.2. Постојеће цене за 2014.годину и предлог оптималних цена за 
     2015.годину 
  
 
 У доле датим табелама дати су ценовници свих комуналних услуга са применом до 03.08.2015. године. 

 
ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ 

 
 

Редни 
број 

Елементи Јединица 
мере 

Важеће цене, 
РСД 

ПДВ, 
% 

Вредност 
ПДВ-а, РСД 

Цене са 
ПДВ-ом, РСД 

1 Домаћинства m3 28,96 10 2,89 31,85 

2 Домаћинства,    
по члану 

месец 115,83 10 11,58 127,41 

3 Школе, обданишта, 
домови здравља и друге 
установе 

m3 52,66 10 5,27 57,93 

4 Остали корисници, 
привреда, СЗР, СТР, СУР 

m3 52,66 10 5,27 57,93 

5 Одржавање водоводног 
прикључка за све 
кориснике 

месец 65,78 10 6,78 72,36 

6 Чишћење шахта за воду ком 1.000,00 10 100,00 1.100,00 
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ОДВОЂЕЊЕ И ПРАЖЊЕЊЕ СЕРТИЧКИХ ЈАМА 
 
 

Редни 
број 

Елементи Јединица 
мере 

Важеће цене, 
РСД 

ПДВ, % Вредност 
ПДВ-а, 
РСД 

Цене са 
ПДВ-ом, 
РСД 

1 Стамбене зграде, јавне 
установе (школе, 
обданишта, домови 
здравља и сл.) 

m3 26,33 10 2,63 28,96 

2 Изношење фекалија 
тракторском цистерном од 
3000 l, физичким лицима 

ком 1.000,00 10 100,00 1.100,00 

3 Изношење фекалија 
тракторском цистерном од 
3000 l, правним лицима 

ком 2.000,00 10 200,00 2.200.00 

4 Ангажовање тракторске 
цистерне ван Српске Црње, 
трошкови пута, физичка 
лица 

km 50,00 20 10,00 60,00 

5 Изношење фекалија 
тракторском цистерном од 
6000 l, физичким лицима 

ком 1.642,87 10 164,29 1.807,16 

6 Изношење фекалија 
тракторском цистерном од 
3000 l, правним  лицима 

ком 2.464,33 10 246,43 2.710,76 
 
 
 
 
 

7 Ангажовање тракторске 
цистерне ван Српске Црње, 
трошкови пута, правна лица 

km 55,00 20 11,00 66,00 
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ДРУГЕ УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ТИЧУ ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ 
 
 

Редни 
број 

Елементи Јединица 
мере 

Важеће 
цене, 
РСД 

ПДВ, 
% 

Вреднос
т ПДВ-а, 
РСД 

Цене са 
ПДВ-ом, 
РСД 

1 Издавање сагласности и 
предпројектних услова за паралелно 
вођење и укрштање подземно 
вођених инсталација са водоводном 
мрежом 

ком 7.000,00 20 1.400,00 8.400,00 

2 Издавање сагласности и 
предпројектних услова за 
прикључење на водоводну мрежу, за 
водомере од 1/2" или 3/4" за физичка 
лица 

ком 2.000,00 20 400,00 2.400,00 

3 Издавање сагласности и 
предпројектних услова за 
прикључење на водоводну мрежу, за 
водомере од 1/2" или 3/4" за правна 
лица 

ком 7.800,00 20 1.560,00 9.360,00 

4 Издавање сагласности и 
предпројектних услова за 
прикључење на водоводну мрежу, за 
хидрантски или комбиновани водомер 
за правна лица 

ком 8.750,00 20 1.750,00 10.500,00 

5 Издавање техничких услова у 
поступку прибављања локацијске 
дозволе за физичка лица 

ком 821,43 20 164,29 985,72 

6 Издавање техничких услова у 
поступку прибављања локацијске 
дозволе за правна лица 

ком 985,72 20 197.14 1.182,86 
 
 

7 Искључење и поновно прикључење 
(због дуга) код водомера, за физичка 
лица 

ком 950,00 20 190,00 1.140,00 

8 Искључење и поновно прикључење 
(због дуга) код водомера, за правна 
лица 

ком 1.850,00 20 370,00 2.220,00 

9 Искључење и поновно прикључење 
(због дуга) на улици, за физичка лица 

ком 2.800,00 20 560,00 3.360,00 

10 Искључење и поновно прикључење 
(због дуга) код водомера, за физичка 
лица 

ком 5.800,00 20 1.600,00 6.960,00 
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САКУПЉАЊЕ ОТПАДА 
 
 

Редни 
број 

Елементи Јединица 
мере 

Важеће цене, 
РСД 

ПДВ, 
% 

Вредност 
ПДВ-а, РСД 

Цене са 
ПДВ-ом, РСД 

1 Изношење отпада за 
физичка лица 

по члану 120,00 10 12,00 132,00 

2 Изношење отпада за 
установе и правна лица 

m2 9,00 10 0,90 9,90 

 
 
 
 

ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА И ОСТАЛИ ИНСТАЛАТЕРСКИ ПОСЛОВИ 
 
 

Редни 
број 

Елементи Јединица 
мере 

Важеће 
цене, 
РСД 

ПДВ, 
% 

Вредност 
ПДВ-а, 
РСД 

Цене са 
ПДВ-ом, 
РСД 

1 Прикључак на водоводну мрежу од 
1/2" или 3/4", са ископом за 
физичка лица 

ком 34.000,00 10 3.400,00 37.400,00 

2 Прикључак на водоводну мрежу од 
1/2" или 3/4", са ископом за правна 
лица 

ком 55.000,00 10 5.500,00 60.500,00 

3 Прикључак на водоводну мрежу са 
ископом за правна лица, за израду 
прикључка хидрантске мреже ø50 

ком 55.000,00 10 5.500,00 60.500,00 

4 Прикључак на водоводну мрежу са 
ископом за правна лица, за израду 
прикључка хидрантске мреже ø80 

ком 60.000,00 10 6.000,00 66.000,00 

5 Прикључак на водоводну мрежу са 
ископом за правна лица, за израду 
прикључка хидрантске мреже ø100 

ком 65.000,00 10 6.500,00 71.500,00 

6 Уградња новог водомера од 1/2" 
или 3/4" 

ком 6.000,00 10 600,00 6.600,00 

7 Замена постојећег водомера ком 3.000,00 10 300,00 3.300,00 
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УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 

 
Редни 
број 

Елементи Јединица 
мере 

Важеће цене, 
РСД 

ПДВ, 
% 

Вредност 
ПДВ-а, РСД 

Цене са 
ПДВ-ом, РСД 

1 Уређење зелених 
површина физичким 
лицима-кошење ниске 
траве  h≤30 cm 

m2 2,00 10 0,20 2,20 

2 Уређење зелених 
површина физичким 
лицима-кошење високе 
траве h>30 cm 

m2 5,00 10 0,50 5,50 

3 Уређење зелених 
површина правним 
лицима-кошење ниске 
траве  h≤30 cm 

m2 5,00 10 0,50 5,50 

4 Уређење зелених 
површина правним 
лицима-кошење високе 
траве h>30 cm 

m2 7,00 10 0,70 7,70 

5 Уређење зелених 
површина физичким 
лицима-крчење корова 

m2 15,00 10 1,50 16,50 

6 Машинско кошење траве 
са банкина 

m2 3,00 20 0,60 3,60 

7 Машинско кошење траве 
на атарским путевима по 
косинама и јарковима 

m2 3,84 20 0,77 4,61 

8 Машинско уклањање 
густог шибља у 
јарковима, на косинама и 
равним површинама 

m2 24,00 20 4,80 28,80 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број    9    12.08.2015    “Службени лист општине Нова Црња“     Страна 523 
 
 
 
 

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 
 
 

Редни 
број 

Елементи Јединица 
мере 

Важеће цене, 
РСД 

ПДВ, 
% 

Вредност 
ПДВ-а, РСД 

Цене са 
ПДВ-ом, РСД 

1 Замена комплета 
сијаличног места без 
материјала 

ком 600,00 20 120,00 720,00 

2 Ангажовање грејдера МГ 
145 

час 7.800,00 20 1.560,00 9.360,00 

3 Ангажовање ровокопача час 4.000,00 20 800,00 4.800,00 

4 Равњање атарских путева 
тањирачом без додатног 
насипање 

m2 4,40 20 0,88 5,28 

5 Равњање атарских путева 
тањирачом са насипањем 

m2 4,40 20 0,88 5,28 

6 Превоз земље за 
насипање атарских 
путева до 5 km 

m3 560,00 20 112,00 672,00 

7 Превоз земље за 
насипање атарских 
путева до 5-10 km 

m3 680,00 20 136,00 816,00 

8 Равњање атарских путева 
ГРЕЈДЕРОМ МГ 145 

m2 14,00 20 2,80 16,80 

9 Машинско чишћење 
канала са одношењем 
земље 

m3 292,00 20 58,40 350,40 

10 Црпљење подземне воде 
из шахтова физичким 
лицима 

ком 513,40 10 51,34 564,74 

11 Црпљење подземне воде 
из шахтова правним 
лицима 

ком 1.078,13 10 107,81 1.185,94 

 
РАЗНО 

 
Редни 
број 

Елементи Јединица 
мере 

Важеће цене, 
РСД 

ПДВ, 
% 

Вредност 
ПДВ-а, РСД 

Цене са 
ПДВ-ом, РСД 

1 Рад инжењера час 871,34 20 174,27 1.045,61 

2 Рад КВ радника час 318,95 20 63,79 382,74 

3 Рад НК радника час 290,92 20 58,18 349,10 

4 Рад радника-возача на 
зимском одржавању 

час 468,69 20 93,74 562,43 

5 Ангажовање трактора са 
прикључним машинама 

час 2.464,33 20 492,87 2.957,20 

6 Ангажовање трактора са 
приколицом 

тура 1.642,88 20 328,58 1.971,46 

7 Извођење 
водоинсталатерских 
радова по захтеву 
грађана или правних лица 

паушал Цена материјала се увећава за 100% на име цене рада 
х 20% ПДВ 
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ЦЕНОВНИК УСЛУГА БАЗЕНА 
 

                                                                ДНЕВНЕ ЦЕНЕ КАРТИ 

ДНЕВНА КАРТА ЗА ОДРАСЛЕ 150,00 ДИН. 

ДНЕВНА КАРТА ЗА ДЕЦУ 100,00 ДИН 

ДЕЦА УЗРАСТА ДО 3 ГОДИНЕ, У ПРАТЊИ РОДИТЕЉА, НЕ ПЛАЋАЈУ КАРТУ 

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ СУНЦОБРАНА 100,00 ДИН 

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ЛЕЖАЉКЕ 150,00 ДИН 

ЦЕНЕ СЕЗОНСКЕ КАРТЕ 

СЕЗОНСКА КАРТА ЗА ОДРАСЛЕ  5.000,00ДИН 

СЕЗОНСКА КАРТА ЗА ДЕЦУ СТАРИЈУ ОД  3 ГОДИНЕ 3.500,00 ДИН 
 

ЦЕНЕ ПРЕВОЗА ЗА ПОВЛАШЋЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ 
АУТОБУС ОД 25 СЕДИШТА 
 

Редни 
број 

Пређена 
километража 

Јединица 
мере 

ПДВ, 
% 

Цена по 
пређеном 
km, РСД 

Цена по 
пређеном 
km са ПДВ-
ом, РСД 

Цена по 
пређеном km 
у случају 
задржавања 
на путу 
дужем од 12 
сати, РСД 

Цена по 
пређеном 
km у случају 
задржавања 
на путу 
дужем од 12 
сати, са 
ПДВ-ом, 
РСД 

1 0-80 km 20 95,00 114,00 120,00 144,00 

2 80-120 km 20 62,00 74,40 77,00 92,40 

3 120-200 km 20 53,00 63,60 65,00 78,00 

4 200-300 km 20 50,00 60,00 60,00 72,00 

5 Преко 300  km 20 48,00 57,60 57,00 68,40 

 
АУТОБУС ОД 47 СЕДИШТА 
 

Редни 
број 

Пређена 
километража 

Јединица 
мере 

ПДВ, 
% 

Цена по 
пређеном 
km, РСД 

Цена по 
пређеном 
km са ПДВ-
ом, РСД 

Цена по 
пређеном km 
у случају 
задржавања 
на путу 
дужем од 12 
сати, РСД 

Цена по 
пређеном 
km у случају 
задржавања 
на путу 
дужем од 12 
сати, са 
ПДВ-ом, 
РСД 

1 0-80 km 20 105,00 126,00 125,00 150,00 

2 80-120 km 20 83,00 99,60 90,00 108,00 

3 120-200 km 20 75,00 90,00 90,00 108,00 

4 200-300 km 20 67,00 80,40 85,00 102,00 

5 Преко 300  km 20 65,00 78,00 75,00 90,00 
 
 
Цене превоза ће се кориговати са променом цене нафте на тржишту, док је садашња цена установљена према цени 
нафте од 150,90 рсд по литру. 
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ЦЕНЕ ПРЕВОЗА ЗА ОСТАЛА ЛИЦА 
АУТОБУС ОД 25 СЕДИШТА 
 

Редни 
број 

Пређена 
километража 

Јединица 
мере 

ПДВ, 
% 

Цена по 
пређеном 
km, РСД 

Цена по 
пређеном 
km са ПДВ-
ом, РСД 

Цена по 
пређеном km 
у случају 
задржавања 
на путу 
дужем од 12 
сати, РСД 

Цена по 
пређеном 
km у случају 
задржавања 
на путу 
дужем од 12 
сати, са 
ПДВ-ом, 
РСД 

1 0-80 km 20 115,00 138,00 150,00 180,00 

2 80-120 km 20 82,00 98,40 93,00 111,60 

3 120-200 km 20 75,00 90,00 85,00 102,00 

4 200-300 km 20 67,00 80,40 80,00 96,00 

5 Преко 300  km 20 65,00 78,00 86,00 103,20 

 
АУТОБУС ОД 47 СЕДИШТА 
 

Редни 
број 

Пређена 
километража 

Јединица 
мере 

ПДВ, 
% 

Цена по 
пређеном 
km, РСД 

Цена по 
пређеном 
km са ПДВ-
ом, РСД 

Цена по 
пређеном km 
у случају 
задржавања 
на путу 
дужем од 12 
сати, РСД 

Цена по 
пређеном 
km у случају 
задржавања 
на путу 
дужем од 12 
сати, са 
ПДВ-ом, 
РСД 

1 0-80 km 20 140,00 168,00 160,00 192,00 

2 80-120 km 20 110,00 132,00 115,00 158,40 

3 120-200 km 20 105,00 126,00 116,00 139,20 

4 200-300 km 20 97,00 116,40 106,00 127,20 

5 Преко 300  km 20 87,00 104,40 100,00 120,00 

 
Цене превоза ће се кориговати са променом цене нафте на тржишту, док је садашња цена установљена према 
цени нафте од 150,90 рсд по литру. 
 
 

ЦЕНОВНИК РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ЦВЕТНИХ ПОВРШИНА  
САДЊА ЦВЕЋА 
 

Редни 
број 

Врста радова Јединица 
мере 

Цена, 
РСД 

ПДВ, 
% 

Цена са 
ПДВ-ом, 
РСД 

1 Припрема терена за садњу (ашовљење, 
насипање земље, ђубрење, заливање) 

m2 167,85 10,00 184,64 

2 Вађење процвалог сезонског цвећа m2 43,99 10,00 48,39 

3 Садња сезонског цвећа 30 ком/m2 – набавка, 
транспорт, комплетна припрема површине за 
садњу 

m2 1.835,95 10,00 2.019,55 

 Укупна цена 1 m2   2.047,79 2.252,57 
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ОДРЖАВАЊЕ 
 

Редни 
број 

Врста радова Јединица 
мере 

Цена, 
РСД 

ПДВ, 
% 

Цена са 
ПДВ-ом, 
РСД 

1 Окопавање, плевљење и сеча процвалих цветова 
сезонског цвећа 

m2 92,61 10,00 101,87 

2 Заливање сезонског цвећа-ручно m2 36,56 10,00 40,22 

3 Допуна покрадених садница m2 1.000,00 10,00 1.100,00 

 Укупна цена 1 m2   1.129,17 1.242,09 

 
Укупна цена 1 m2  која подразумева садњу сезонског цвећа и одржавање износи 3.176,96 РСД, а са ПДВ-ом 
износи 3.494,66 РСД. 
 
САДЊА И ОДРЖАВАЊЕ РУЖА 
 

Редни 
број 

Врста радова Јединица 
мере 

Цена, 
РСД 

ПДВ, 
% 

Цена са 
ПДВ-ом, 
РСД 

1 Садња ружа 3-5 ком/m2-набавка, транспорт и 
комплентна припрема површине за садњу као и 
одржавање 

m2 1.606,74 10,00 1.767,41 

2 Одгртање-загртање ружа m2 53,25 10,00 58,58 

3 Ђубрење ружа-набавка ђубрива, транспорт m2 194,48 10,00 213,93 

4 Орезивање ружа и разастирање m2 78,71 10,00 86,58 

5 Окопавање са сечом процвалих цветова m2 79,88 10,00 87,87 

6 Заливање ружа-ручно m2 36,56 10,00 40,22 

 Укупна цена 1 m2   2.049,62 2.254,5 
 
Укупна цена 1 m2  која подразумева садњу и одржавање сезонског цвећа и ружа износи 5.226,58 РСД без ПДВ-а, а са ПДВ-
ом износи 5.749,24 РСД. 

 
Цене месечних карти за превоз ђака   

 
Цена превоза ученика по релацији, на месечном нивоу, на бази 22 школска дана у оба правца, са обрачунатим 
ПДВ-ом, износи: 
 
Релација                Цена месечне карте  без ПДВ-а, дин       Цена месечне карте са ПДВ-ом, дин 
 
Радојево-Српска Црња                                 2358,34                                                            2830,00 
 
Војвода Степа-Српска Црња                       2358,34                                                             2830,00 
 
Нова Црња-Српска Црња                            2358,34                                                             2830,00 
 
Александрово-Српска Црња                        4481,67                                                             5378,00 
 
Српски Итебеј-Српска Црња                      4766,67                                                              5720,00 
 
Торак-Српска Црња                                    13918,34                                                           16702,00 
 
Клек-Српска Црња                                      11323,34                                                           13588,00 
 
Равни Тополовац-Српска Црња                11795,00                                                            14154,00 
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Банатски Двор-Српска Црња                     8256,67                                                              9908,00 
 
Житиште-Српска Црња                              9435,84                                                             11323,00 
 
Честерег-Српска Црња                              7076,67                                                              8492,00 
 
Банатско Карађорђево-Српска Црња       5896,67                                                               7076,00 
 
Радојево, Српска Црња, 
Војвода Степа, Нова Црња,                     
Александрово, Тоба-Кикинда                    9435,84                                                              11323,00 
линија за ученике који похађају 
наставу у Кикинди                          
 
Нова Црња-Александрово                        2108,34                                                                2530,00 
 
Тоба-Александрово                                   2933,34                                                                3520,00 
 
Тоба-Нова Црња                                        4481,67                                                                5378,00 
 
 

 
Цена радничких карти 

 
Релација            Цена карте у једном правцу без ПДВ-а, дин     Цена карте у једном правцу са ПДВ-ом, дин 
 
Радојево, Српска Црња, 
Војвода Степа, Нова Црња,                                200,00                                                                240,00 
Александрово, Тоба-Кикинда                                                                                
 
Нова Црња-Војвода Степа                                  91,67                                                                 110,00 
 
Нова Црња-Суботица                                         300,00                                                                360,00 
 
Нова Црња-Ада                                                   216,67                                                                260,00 
 

 
 
 

ЗООХИГИЈЕНА-ЦЕНЕ 
Месечни трошкови редовног одржавања које сноси Општина Нова Црња 

Врста месечне услуге Опис услуге Цена без ПДВ-а, 
рсд 

ПДВ, 20% Цена са ПДВ-ом, 
рсд 

Одржавање 
привременог азила за 
кућне љубимце 

Трошкови : превоза трактора са 
приколицом, рада два 
ангажована лица, чишћења, 
напајања и храњења животиња, 
набавке хране и других 
средстава за хигијену и 
здравствену заштиту животиња 

20 000,00 20 24 000,00 

Одржавање хладњаче Трошкови:  рада дизел мотора 
на хладњачи, утрошак 
електричне енергије, 
дезинфекције објекта, 
дезинфекције околног простора 
и превозних средстава са 
помоћним машинама, заштитне 
опреме за раднике 

30 000.00 20 36 000,00 

Укупно  50 000,00 20 60 000,00 
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Трошкови које сноси власник животиње уколико је познат, односно сноси  
Општина Нова Црња уколико власник животиње није познат  

Врста услуге Опис услуге Јединица 
мере 

Цена без ПДВ-а, 
рсд 

ПДВ, 20% Цена са 
ПДВ-ом, 
рсд 

Преузимање кућног 
љубимца из азила 
од стране власника 

Трошкови хватања животиње, 
привременог смешаја у азилу, 
храњења и напајања, 
здравствене заштите 

ком 6 000,00 20 7 200,00 

Хватање паса 
луталица, у случају 
када је власник 
непознат  

Трошкови хватања животиње, 
привременог смешаја у азилу, 
храњења, напајања, 
здравствене заштите и испоруке 
у кафилерију 

ком 6 000,00 20 7 200,00 

Старт службе за 
сакупљање 
животињског отпада 

Ангажовање два радника, 
ангажовање возила са 
помоћном машином за утовар и 
истовар животињског отпада 

ком 2 000,00 20 2 400,00 

Мерење тежине и 
утовар на лицу 
места 

Мерење животињског отпада на 
ваги и утовара на лицу места 

ком 500,00 20 600,00 

Транспорт 
животињских 
лешева на 
територији општине 
Нова Црња 

Пређена километража пута од  
трансфер станице до власника 
угинуле животиње, транспорта 
животињског отпада од 
власника према ваги и 
хладњачи 

km 150,00 20 180,00 

Третман 
животињског отпада  

Привремено чување 
животињског отпада до даљег 
транспорта 

kg 28,00 20 33,60 

 
                                 Цена услуге превоза погребне службе ЈКП “8. Август” 

 
Опис услуге Јединица мере Цена без ПДВ-а, 

РСД 
ПДВ,% Цена са 20% ПДВ-а, 

РСД 

Превоз покојника погребним 
возилом 

km 66,00 20 79,20 

 
Рекламирање на позадини комуналног рачуна 

 
Услуга 
рекламе 

Величина рекламног 
простора на 
комуналном рачуну 

Јединица мере Цена за месец 
дана 

Цена за 6 
месеци 

ПДВ, % Укупна цена за 6 
месеци са ПДВ-ом 

Закуп 
рекламног 
простора  

4,5x5,5 cm месец 1.000,00 6.000,00 20 7.200,00 

 
 

ЦЕНОВНИК ПОКОШЕНЕ ТРАВЕ 
 

Врста робе за продају 
 

Јединица мере Јединична цена, РСД ПДВ 20 %, РСД Укупна цена са 20% 
ПДВ, РСД 

Балирана трава бала 83,33 20 100,00 

 

ЦЕНОВНИК АУТОПЕРИОНИЦЕ ЈКП “8. АВГУСТ”  

СРПСКА ЦРЊА 
Цене су изражене у РСД без и са ПДВ-ом (20%) 
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горња вредност- без ПДВ-а ,доња вредност-са ПДВ-ом  

 
Услуга (У) Категорија (К) 

Цене у РСД 
К 1 К 2 К 3 К 4 К 5 К 6 К 7 

Врста услуге Мала 
возила 

Стандардна 
путничка 
возила 

Караван 
и 
 пик-ап 

Теренска мања 
возила- џип, велика и 
луксузна возила 

Теренска 
возила- 
камион до 3,5 t 
и комби 

Мали 
аутобус- 
до 36 места 

Велики 
аутобус- 
преко 36 
места и 
камион преко 
3,5 t 

У 1 
Прање комплет-екстра  

250,00 
300 

333,33 
400 

375,00 
450 

500,00 
600 

583,33 
700 

750,00 
900 

916,67 
1100 

У 2 
Прање споља 

125,00 
150 

166,67 
200 

208,33 
250 

250,00 
300 

416,67 
500 

500,00 
600 

625,00 
750 

У 3 
Пушкирање (брзо туширање) 

50,00 
60 

58,33 
70 

75,00 
90 

83,33 
100 

108,33 
130 

125,00 
150 

191,67 
230 

У 4 
Усисавање и чишћење 
изнутра 

83,33 
100 

125,00 
150 

141,67 
170 

166,67 
200 

208,33 
250 

333,33 
400 

416,67 
500 

У 5 
Полирање стакала 

25,00 
30 

41,67 
50 

41,67 
50 

41,67 
50 

41,67 
50 

166,67 
200 

250,00 
300 

Прање комплет-екстра=детаљно чишћење аута+бонуси (сјај за гуме, чишћење фелни, млеко за 
таблу, полирање стакала и гратис мирисна јелкица) 
 
У случају да је возило јако запрљано и у специфичним ситуацијама, услуга чишћења наплаћиваће 
се по радном сату перионице. 

 
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ 

 
Остале 
додатне 
услуге 

Цене за сва 
возила 

У 6 
Радни сат 
перионице 

666,67 
800 

 

У 7 
Прање 
цистерне 
 

3333,33 
4000 

У 8 
Прање 
мотора 
 

333,33 
400 

У 9 
Воскирање 
 

83,33 
100 

У 10 
Млеко за 
таблу 
 

41,67 
50 
 
 
 

У 11 
Чишћење 
фелни 
 

41,67 
50 

У 12 
Контрола и 
замена 
антифриза 
 

250,00 
300 

У 13 
Замена уља 
 

416,67 
500 

У 14 
Замена 
филтера 
 

250,00 
300 

У 15 
Замена уља 
и филтера 
 

666,67 
800 

У 16 
Мирисна 
јелкица 

83,33 
100 
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ДОДАТНЕ УСЛУГЕ ЈКП “8. АВГУСТ” СРПСКА ЦРЊА 
 

Редни 
број 

Назив услуге Јединица мере Цена, РСД ПДВ, % Износ ПДВ-а, 
РСД 

Цена са ПДВ-ом, 
РСД 

1 Одржавање хигијене 
пословних просторија 

m2 151,67 20 30,33 182,00 

2 Цена прљавог песка m3 583,34 20 116,67 700,00 

3 Широки одкоп 
земљаног материјала 
машински 

m3 300,00 20 60,00 360,00 

4 Машинско планирање 
подтла до 
пројектоване коте 

m2 40,00 20 8,00 48,00 

5 Машинско планирање 
постељице до 
пројектоване коте 

m2 70,00 20 14,00 84,00 

6 Машински утовар 
земље, шута и 
осталог материјала и 
транспорт на 
растојање до 5 km 

m3 200,00 20 40,00 240,00 

7 Насипање земљане 
банкине са 
планирањем и 
набијањем 

m3 290,00 20 58,00 348,00 

8 Набавка, транспорт и 
уградња песка у слоју 
од 20 cm са 
поливањем и 
набијањем 

m3 1.250,00 20 250,00 1.500,00 

9 Набавка, транспорт и 
уградња каменог 
агрегата 0-63 mm у 
слоју од 20 cm са 
машинским 
сабијањем 

m3 3.700,00 20 740,00 4.440,00 

10 Набавка, транспорт и 
уградња носача 
саобраћајног знака у 
бетонске стопе, 
висина стуба 2,2 m 

ком 2.800,00 20 560,00 3.360,00 

11 Набавка, транспорт и 
уградња саобраћајног 
знака “СТОП” 

ком 5.000,00 20 1.000,00 6.000,00 
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Ценовник димничарских услуга 
 

Опис услуге Јединица мере Цена без ПДВ-а, рсд ПДВ,% Цена са 20% ПДВ-а, рсд 

КАТЕГОРИЈА-ЗА СВЕ КОРИСНИКЕ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА 

Чишћење димљака ком 600,00 20 720,00 

Чишћење пећи до 10 кW (каљава пећ, 
смедеревац и сл.) 
 

ком 600,00 20 720,00 

 Чишћење котлова за централно грејање 

10-50      кW ком 800,00 20 960,00 

50-150    кW ком 1.500,00 20 1.800,00 

150-250  кW ком 2.500,00 20 3.000,00 

250-450  кW ком 3.500,00 20 4.200,00 

Чишћење димљака за централно 
грејање 

m 200,00 20 240,00 

Норма час димничара час 450,00 20 540,00 

Спаљивање и стругање чађи из 
димоводних и ложишних уређаја, по 
поруџбини 

m 350,00 20 420,00 

Контрола исправности димљака ком 200,00 20 240,00 

Контрола исправности ложишта ком 200,00 20 240,00 

Чишћење сувих вентилација ком 1.500,00 20 1.800,00 

Чишћење масних вентилација ком 2.500,00 20 3.000,00 

Контрола сувих и масних вентилација ком 200,00 20 240,00 

Чишћење димљака за социјално 
угрожене грађане 

ком 200,00 20 240,00 

 
 
 

 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 
 
 Свуда где постоји људска активност која је везана за објекте, технологију, машине, производе, кретање људи и 
механизације или инвестирање присутни су ризици. Ризик обухвата сумњу у будући исход садашње одлуке, односно 
опасност од настанка штетног догађаја који за собом повлачи економски или неки други губитак. Ако се констатује да је 
меру неке опасности најбоље утврдити преко вероватноће настанка штетног догађаја и величине његових последица, 
онда се појам ризик може схватити као комплексна величина која обухвата вероватноћу настанка штетног догађаја и 
очекивану величину последица тог догађаја у неком заокруженом систему (конкретно предузећу), током неког 
временског интервала. На саме последице ризика се, у мањој или већој мери, може утицати превентивним 
активностима, али увек постоје случајеви у којима је економски не рационално превентивно деловање, тако да се у 
највећем броју случајева бавимо само последицама ризика. Генрално постоје разне класификације ризика у теорији, у 
предузећу, између осталог ризик се јавља и као: 
 - Чист ризик – лични ризик, имовински ризик, ризик од одговорности, 
 - Шпекулантски ризик – објективни и субјективни, 
 - Пословни ризик, 
 - Мерљив и немрљив ризик, 
 Сам процес управљања ризиком може се сагледати као скуп метода које се користе у циљу решавања 
проблема ризика где се користе различита знања и дисциплине. То је системски процес за идентификацију, анализу и 
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процењивање ризика. Параметри практичног програма управљања ризиком у предузећу зависи од специфичности 
стварног ризика и економске могућности предузећа. ЈКП 8 август у последњу годину дана  а вероватно и у 2015. год је 
оптерећено додатним ризицима у пословању који нису били присутни раније. Тако да није ни било потребе прављења 
програма управљања ризицима, али ризици који се јављају у последње време а поготово последице, које оптерећују 
финансијско пословање предузећа, намећу потребу прављења овог документа у 2015. години. Лично сматрамо, бар 
када је ово  предузеће у питању, да је ово можда и најважнији задатак Надзорног одбора као тела који је у директној 
вези како са менанџментом предузећа тако и са Оснивачем. Ангажованост свих у доношењу плана, обухваћањем свих 
врста ризика ( чист, шпекулативан, стратешки и оперативан), као и реализацију управљања ризицима са јасним 
методама и циљевима, довело би до минимизирања цене ризика и максимизирања вредности предузећа. То би, поред 
напред наведеног, требало да обезбеди очување пословне функције предузећа, односно да предузеће није спречена у 
постизању других циљева због губитка који произилази из одређених ризика, што је превасходни циљ управљања 
ризицима. Трошкове финансирања ризика треба расподелити на трошкове самофинансирања, наплате премије 
осигурања и преношење трошкова ризика на други ниво власти. Често велики број циљева може доћи у супртност са 
другим циљевима, али за предузеће је најбитнији сопствени опстанак и смањење трошкова на најмању могућу меру. 
Поред обезбеђења од ризика који могу тренутно да угрозе егзистенцију предузећа, потребно је предвидети ризике који 
могу имати последице убудућности. 
У ЈКП Комуналац постоје следећи ризици; 
 - Чист лични ризик повреде на раду запослених, овај ризик је регулисан мерама заштите на раду кроз интерна 
акта и правилнике која су донешена по основу Закона о безбедности и здравља на раду, као што је Акт о процени 
ризика радног места и сл...  
 - Чист лични ризик учешћа у саобраћју возача и возила покривена је Полисом осигурања аутоодговорности, 
значи осигурани су ауто плус лица у ауту. Повећан ризик је старост возила, а смањен је брзином кретања смећара 
улицама. 
 - Чист лични ризик одговорности директора и руководећих људи није осигурана, додатно се компликује 
мноштвом Закона који су доста нејасни и различито тумачени па чак и неприменљиви. А процес рада изискује брзе 
реакције и нема се времена ни довољно средстава, па се у ходу доносе решења која су често и последица политичких 
компромиса. У пракси постоји велики број лажних пријава из пакости, љубоморе и сујете које провером одузимају 
време и енергију руководиоцима, а немају право на сатифакцију за малтретирање. Предузећа су превасходно 
основана за извршење послова од јавног интереса, а од њих се сада тражи да се послује по економским принципима 
без усвајања економских цена, тако да лични ризик послова директора и руководиоца је велик и незаштићен. 
 - Чист имовински ризик у предузећу покривен је осигурањем имовинеод ризика крађе, пожара и делимично 
лома. 
 
 - Накнада штете трећим лицима је један од највећих ризика са којим се предузеће последњих година сусреће. 
Ови ризици су наметнути предузећу разним Законима и Општинским одлукама донешених од надлежних органа, 
увезани са Законом о облигационим односима, да створи одговорност предузећа и обавезу исплате наканаде штете. 
Немогућност предузећа да утиче на доношењу ових прописа и терет доказивања настале штете и финансијски 
израчунате висине, стварају код предузећа сумњу у шпекулативне радње које је немогуће доказати, па предузеће, 
често, без доказане кривице сноси велике трошкове по основу поверених му послова (за које често и не постоје 
обејктивни услови за рад): 
 Одржавање јавних зелених површина и паркова, где се предузеће терети за штету на приватним објектима која 
се ту налазила. 
 Рад зимске службе, где је предузеће одговорно по свим основам да створи услове зими боље него лети и 
одговорно је за настале штете изазване неприлагођеним понашањем возача у зимским условима вожње, за незгоде 
лица на улицама по основу повреда услед падова, а да се не узима у обзир стање ( пијанство и сл..) или старост лица, 
као и адекватна обућа за зимске услове. Па се ствара закључак да је предузеће дежурни кривац, јер тако идеалне 
услове у зимском периоду не може створити ни много богатије земље. 
 Трошкови по горе поменутим, наметнутим и објективним ризицима, превазилазе све економске категорије 
пословања предузећа до те границе да су угрозиле и сам опстанак предузећа. 
- Што се тиче пословних ризика предузеће је у највећој мери оптерећено наплатом потраживања, јер у цени 
комуналних услуга урачунати су сви трошкови пословања али није урачуната немогућност 100% наплате 
потраживања.Овај и предходни ризик предузеће је покушло да осигура код осигуравајућих кућа, али безуспешно. 
 
 

12. Заштита на раду 
 
 Приликом обављања широког опуса комуналних делатноси, радници су често изложени повећаном ризику од 
повређивања. Делатности попут сакупљања отпада, кошења траве, рад у машинској радионици или оне које 
подразумевају рад са машинама попут скипа, багера и сл. носе повећани ризик по раднике. ЈКП “8. Август” константно 
ради на унапређењу мера заштита на раду, а такву праксу планира да одржи и у предстојећем периоду. 
 Политика заштите здравља и безбедности на раду своди се на смањење или елиминисање ризика, увођење 
програма превенције, очување радне способности безбедних услова за запослене.  
У наредној 2015. години план ЈКП-а поразумеваће: 

− идентификација могућих опасности и процена ризика, 
− едукација запослених, 
− праћење и надгледање активности са повећаним ризиком, 
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− усаглашавање са прописима, 
− набављање нове заштитне стандардизоване опреме за рад, 
− тестирање посебне опреме за рад, 
− редован лекарски и санитарни преглед радника, 
− испитивање опреме и средстава за рад,  
− редовна контрола услова радне околине, 
− отворена и искрена комуникација са запосленима, 
− благовремено извештавање руководства предузећа о проблемима управљања ризиком, унапређење система 

безбедности и заштите здравља радника јавног комуналног предузећа. 
 
 Усвајањем овакве концепције политике заштите на раду, руководство као и сваки сектор предузећа сноси 
одговорност за раднике запослене у оквиру тог сектора. 
 

  13. Прилог: Табела  идикатора за мерење ефикасности пословања  
        2014.године 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВРСТА ИНДИКАТОРА НАЗИВ ИНДИКАТОРА ВРЕДНОСТ ИНДИКАТОРА

ИДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ Општа ликвидност 2,229717

Убрзана Ликвидност 1,861719

ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ Задуженост 0,1994328

Однос дуга према капиталу 0,1584436

ИНДИКАТОР АКТИВНОСТИ Просечан период плаћања обавеза 21,366538

искоришћеност укупних средстава 1,4497833

ИДИКАТОР РЕНТАБИЛНОСТИ Профитна бруто маргина 0.018615

Профитна нето маргина 0,015824

ИНДИКАТОР ЕКОНОМИЧНОСТИ Економичност пословања 1,142570

ИНДИКАТОР ПРОДУКТИВНОСТИ Јединични трошкови рада 0,377

Продуктивност рада 1978,26086
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