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  154.На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС бр. 54/2009), и члана 32. Закона о 

локалној самоуправи(''Сл.гласник РС, бр.129/07), и члана 41. Статута општине Нова Црња (Сл. лист Општине 

Нова Црња бр. 9/07) Скупштина општине Нова Црња на седници одржаној дана 17.09.2013.                                                                                                                                     

д о н о с и, 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ  

                                ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА ЗА 2013.ГОДИНУ     
 

 

I. ОПШТИ ДЕО 
 

 

Члан 1. 
 

  У члану 1. одлуке о буџету општине укупна примања у износу од 491.902.728,67 динара замењују се износом од  

493.102.728,67 динара. 

 

Изворних прихода у износу од ............................................... 439.689.356,86 динара 

Пренета средства из 2012. године.............................................53.413.371,81 динара  

 

У К У П Н О:.............................................................................. 493.102.728,67 динара  

         

 

       Члан 2. 

 

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

и примања : 

 

Опис 
Економска 

класификација 
Буџет за 

2013.годину 

1 2 3 

I   ПРИХОДА И ПРИМАЊА     

Текући приходи     

1. Порески приходи 7 439,689,356.86 

1.1 Порез на доходак грађана 711 117,850,000.00 

1.2. Порез на фонд зарада 712 20,000.00 

1.3. Порез на имовину 713 21,003,000.00 

1.4. Порез на наслеђе и поклоне 7133 500,000.00 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

      ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 
 

Година XXIII Нова Црња 18.09.2013. године Број: 14 
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1.5. Порез на пренос апсолутних права 7134 10,000,000.00 

2. Непорески приходи     

2.1. Таксе     

2.1.1. Локалне комуналне таксе 714,716,741,742 26,331,000.00 

2.1.2. Локалне административне таксе 7422 20,000.00 

2.1.3. Боравишна такса 714552 11,000.00 

2.2. Накнаде 7145,7415,7423 18,211,000.00 

2.3. Самодопринос 711180 20,000,000.00 

2.4. Донације и трансфери     

- Донације 732   

- Трансфери од другог нивоа власти 733 257,291,820.86 

2.4. Приходи настали употребом јавних средстава      

- Приходи од камате 7411 2,000,000.00 

- 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   

- 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 2,060,000.00 

- Приходи од концесионе накнаде у складу са законом 714563   

 Кап. доб. тран. од физ. лица у кор. општина 744 11,733,536.00 

2.7. Остали непорески приходи     

- Мешовити и неодређени приходи 745 3,400,000.00 

- 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 

2013.годину 

1 2 3 

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ     

Текући расходи: 4 364,631,659.52 

1. Расходи за запослене 41 51,269,757.00 

- Плате и додаци запослених 411 41,868,265.00 

- Социјални доприноси на терет послодавца 412 7,079,492.00 

- Накнаде у натури 413 21,000.00 

- Социјална давања запосленима 414 690,000.00 

- Накнаде трошкова за запослене 415 1,500,000.00 

- Награде запосленима и остали посебни расходи 416 111,000.00 

2. Коришћење услуга и роба 42 125,513,366.60 

- Стални трошкови 421 16,821,387.00 

- Трошкови путовања 422 1,135,000.00 

- Услуге по уговору 423 81,249,752.60 
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- Одборнички додатак 423591 12,500,000.00 

- Специјализоване услуге 424 8,461,000.00 

- Текуће поправке и одржавање 425 8,290,000.00 

- Материјал 426 9,556,227.00 

3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 44 900,000.00 

- Отплата домаћих камата 441 800,000.00 

-Пратећи трошкови задужења 444 100,000.00 

4. Субвенције 45 48,700,000.00 

- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 451 47,600,000.00 

- Капиталне субвенције 452  

- Текуће субвенције приватним предузећима 454 1,100,000.00 

5. Дотације и трансфери 46 100,763,374.72 

- Текући трансфери осталим нивоима власти 4631 95,963,374.72 

- Капитални трансфери осталим нивоима власти 4632   

- Остале дотације и трансфери 465   

6. Социјално осигурање и социјална заштита 47 13,340,909.00 

- Накнада за социјалну заштиту из буџета и подст. Запош. 472 13,340,909.00 

7. Остали расходи 48 15,108,951.72 

- Дотације невладиним организацијама 481 13,563,951.72 

- Порези, обавезне таксе и казне 482 845,000.00 

- Новчане казне и пенали по решењу судова 483 700,000.00 

- Накнаде штете за повреде или штету нанету од државних органа 485   

8. Резерве 49 9,035,300.48 

- Средства резерве 499 9,035,300.48 

Издаци за нефинансијску имовину 5 125,671,069.15 

9. Основна средства 51 125,671,069.15 

- Зграде и грађевински објекти 511 121,250,128.49 

- Машине и опрема 512 4,270,940.66 

- Остале некретнине и опрема 513  

- Нематеријална имовина 515 150,000.00 

10. Залихе 52   

- Робне резерве 521   

11. Природна имовина 54   

- 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 2,800,000.00 

Отплата главнице 61 2,800,000.00 

Отплата главнице домаћим кредиторима 611 2,800,000.00 
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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 4.120.000,00 динара.  Средства из става 1. 

овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за   које се у току године 

покаже да апропријације нису биле довољне. 

      Председник општине , општинско веће,на предлог локалног органа управе надлежног за финансије,доноси решење о 

употреби средстава текуће буџетске резерве.      

 

Члан 3а. 

После члана 3 додаје се члан 3а који гласи: Распоред  пренетих наменских средстава из претходне године у износу од 

29.881.216,84 распоређује се на  следећи начин: 

У корист : 

          Позиција 13...............................................2.600.000,00  - Пројектно техничка документација 

          Позиција 14.............................................. ...549.393,00  - Капитална улагања у комуналну инфраструктуру путева 

          Позиција 15..................................................296.382,23  - Капитална улагања,продаја неф. имовине 

          Позиција 37................................................9.090.909,00 – Накнада и помоћ породици и деци, избеглице 

          Позиција 38..................................................641.951,72  - Куд Адy Ендре донације 

          Позиција 42...............................................2.851.917,48  - Стална буџетска резерва 

          Позиција 43...................................................99..940,66  - Опремање (Амортизација) 

          Позиција 78..............................................5.126.339,07   - Уговорене услуге 

          Позиција 79..................................................651.000,00  - Опремање пољочуварске службе 

          Позиција 82...............................................5.406.805,69  - Уговорене услуге  

          Позиција 85..............................................2.198,512,87  -  Уговорене услуге 

          Позиција 89.................................................368.065,12   - Средства нафтне ренте 

 

 

                   Члан 4. 

      Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 2.063.383,00 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 2013. И наредне две године а који су исказани у Табели број 3: 
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СДК

220 Нова Црња Табела 3.

1,203,343,151 0 16,493,256 8,615,879 104,021,996 459,000,320 305,000,000 295,304,957

Прио 

ритет
Назив капиталног пројекта

Година 

почетка 

финансирања 

пројекта

Година 

завршетка 

финансира

ња пројекта

Укупна 

вредност 

пројекта

Реализовано 

до 2011.године

Обезбеђено у 

Буџету 2012

Процена 

извршења до 

краја 2012

2013 2014  2015 Након   2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Изградоа капеле сепскпг грпбља 

к.п. 1448 у Српскпј Црои - 

наставак радпва

2012 2013 1,532,818  1,532,818 935,274 597,544

2 Рекпнструкција и адаптација 

крпва радипнице за ппправку 

впзила

2012 2013 3,895,793 3,895,793 779,159 3,116,635

3 Адаптација и израда дрвене 

крпвне кпнструкције ппщтинске 

зграде у ул.Партизанска ББ 

Српска Цроа

2012 2013 667,325 667,325 66,705 600,620

4 Адаптација ппщтинске зграде у 

ул.Партизанска бр 2 Српска 

Цроа

2012 2013 3,847,319 3,847,319 384,739 3,462,580

5 Уређеое каналске мреже у 

функцији пдвпдоаваоа 

ппљппривреднпг земљищта

2012 2013 13,200,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000

6 Дпградоа сппмен куће Ђуре 

Јакщића у Српскпј Црои 2011 2013 1,494,619 750,000 650,002 844,617

7 Рекпнструкција мещапне и 

пбјекта З.З "Пплет" 

Александрпвп

2013 2013 10,000,000 10,000,000

8  Бущеое, ппремаое и 

ппвезиваое у систем бунара у 

насељу Радпјевп и ппвезицаое 

са впдпвпдпм у Српскпј Црои

2013 2014 25,000,000 2,000,000

9 Изградоа екп шесме у 

насељенпм месту Впјвпда Степа
2013 2013 3,000,000 3,000,000

10 Изграоа метрппплитен мреже 

ппщтине Нпва Цроа
2012 2016 17,704,956 1,400,000 1,400,000 2,000,000 6,000,000 5,000,000 3,304,957

11 Унапређеое енергетске 

ефикаснпсти у О.Ш "Ђура 

Јакщић" Српска Цроа - замена 

стпларије

2013 2013 14,000,000 10,000,000

12 Изградоа екп шесме у 

насељенпм месту Српска Цроа
2013 2013 3,000,000 3,000,000

13 Унапређеое енергетске 

ефикаснпсти у О.Ш "Петефи 

Шандпр" Нпва Цроа - замена 

стпларије

2013 2013 4,300,320 4,300,320

14 Изградоа капеле сепскпг грпбља 

у Впјвпда Степи 
2013 2014 4,700,000 1,699,680 3,000,320

15 Израда прпјектнп технишке 

дпкументације за ппремаое 

индустријске зпне у Српскпј 

Црои

2013 2013 9,000,000 9,000,000

16 Инфраструктурнп ппремаое 

индистријске зпне у Српскпј 

Црои

2013 2014 188,000,000 38,000,000 150,000,000

17 Изградоа канализаципне мреже 

у насељенпм месту Српска Цроа
2013 2016 600,000,000 5,000,000 200,000,000 200,000,000 195,000,000

18 Израда прпјектнп технишке 

дпкументације и ппремаое 

термалне баое у насељенпм 

месту Српска Цроа(пбнпвљиви 

извпри енергије)

2013 2016 300,000,000 3,000,000 100,000,000 100,000,000 97,000,000

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2013 - 2015

Укупно сви пројекти:

 
 

 

 

Члан 6. 

       Овом одлуком о буџету јединице локалне самоуправе за 2013. Годину обезбеђена су средства за наведене пројекте у 

укупном износу од 104.021.996,00 динара.По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин: 

      - из текућих прихода буџета у износу од 7.777.379,00динара. 

     - суфинансирање из средстава буџета Републике Србије у износу од 99.244.617,00 динара. 
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     - из средстава донација од међународних организација у износу од_______________динара. 

    За капиталне пројекте планирано је да се у 2014. Години обезбеде средства у буџету јединице локалне самоуправе у 

укупном износу од 459.000.320,00 динара.Планирана структура средстава из којих ће се обезбедити финансирање ових 

пројеката у 2014. Години је следећа : 

      - текући приходи буџета у износу од_______________динара, 

      - средства донација у износу од 459.000.320,00  динара, 

      - примања од задуживања у износу од _______________________динара. 

   У 2015. Години потребно је у буџету јединице локалне самоуправе за планиране капиталне пројекте обезбедити средства у 

укупном износу од 305.000.000,00 динара.Планирана структура извора средстава из којих ће се финансирати ови пројекти је 

следећа: 

      - средства из текућих прихода и примања буџета јединице локалне самоуправе од ___________динара. 

      - средства донације  у износу од 305.000.000,00 динара. 

 

План финансирања појединачних пројеката – Табела 3а: 
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СДК

220 Нова Црња Табела 3а

####
104,021,996 459,000,320 305,000,000 295,304,957

Р.бр.

Назив капиталног пројекта
Конто    3 

ниво
Опис конта Извор Опис извора Буџет 2012 2013 2014  2015 Након   2015

0 1 2 2a 3 3a 4 5 6 7 8

1

Изградоа капеле сепскпг грпбља к.п. 1448 у 

Српскпј Црои - наставак радпва 511
Зграде и грађевински 

пбјекти
01 Прихпди из бучета 597,544    

2

Рекпнструкција и адаптација крпва радипнице 

за ппправку впзила 511
Зграде и грађевински 

пбјекти
01 Прихпди из бучета 3,116,635

3

Адаптација и израда дрвене крпвне 

кпнструкције ппщтинске зграде у 

ул.Партизанска ББ Српска Цроа
511

Зграде и грађевински 

пбјекти
01 Прихпди из бучета 600,620  

4

Адаптација ппщтинске зграде у 

ул.Партизанска бр 2 Српска Цроа 511
Зграде и грађевински 

пбјекти
01 Прихпди из бучета 3,462,580

5

Уређеое каналске мреже у функцији 

пдвпдоаваоа ппљппривреднпг земљищта 511
Зграде и грађевински 

пбјекти
07

Дпнације пд псталих 

нивпа власти
4,400,000

6

Дпградоа сппмен куће Ђуре Јакщића у Српскпј 

Црои 511
Зграде и грађевински 

пбјекти
01 Прихпди из бучета 844,617

7

Рекпнструкција мещапне и пбјекта З.З "Пплет" 

Александрпвп 511
Зграде и грађевински 

пбјекти
07

Дпнације пд псталих 

нивпа власти
10,000,000

8

 Бущеое, ппремаое и ппвезиваое у систем 

бунара у насељу Радпјевп и ппвезицаое са 

впдпвпдпм у Српскпј Црои
511

Зграде и грађевински 

пбјекти
07

Дпнације пд псталих 

нивпа власти
2,000,000

9

Изградоа екп шесме у насељенпм месту 

Впјвпда Степа 511
Зграде и грађевински 

пбјекти
07

Дпнације пд псталих 

нивпа власти
3,000,000

10

Изграоа метрппплитен мреже ппщтине 

Нпва Цроа 511
Зграде и грађевински 

пбјекти
07

Дпнације пд псталих 

нивпа власти
2,000,000 6,000,000 5,000,000 3,304,957

11

Унапређеое енергетске ефикаснпсти у О.Ш 

"Ђура Јакщић" Српска Цроа - замена стпларије 511
Зграде и грађевински 

пбјекти
07

Дпнације пд псталих 

нивпа власти
10,000,000

12

Изградоа екп шесме у насељенпм месту 

Српска Цроа 511
Зграде и грађевински 

пбјекти
07

Дпнације пд псталих 

нивпа власти
3,000,000

13

Унапређеое енергетске ефикаснпсти у О.Ш 

"Петефи Шандпр" Нпва Цроа - замена 

стпларије
511

Зграде и грађевински 

пбјекти
07

Дпнације пд псталих 

нивпа власти
4,300,320

14

Изградоа капеле сепскпг грпбља у Впјвпда 

Степи 511
Зграде и грађевински 

пбјекти
07

Дпнације пд псталих 

нивпа власти
1,699,680 3,000,320

15

Израда прпјектнп технишке дпкументације за 

ппремаое индустријске зпне у Српскпј Црои 511
Зграде и грађевински 

пбјекти
07

Дпнације пд псталих 

нивпа власти
9,000,000

16

Инфраструктурнп ппремаое индистријске зпне 

у Српскпј Црои 511
Зграде и грађевински 

пбјекти
07

Дпнације пд псталих 

нивпа власти
38,000,000 150,000,000

17

Изградоа канализаципне мреже у насељенпм 

месту Српска Цроа 511
Зграде и грађевински 

пбјекти
07

Дпнације пд псталих 

нивпа власти
5,000,000 200,000,000 200,000,000 195,000,000

18

Израда прпјектнп технишке дпкументације и 

ппремаое термалне баое у насељенпм месту 

Српска Цроа(пбнпвљиви извпри енергије)
511

Зграде и грађевински 

пбјекти
07

Дпнације пд псталих 

нивпа власти
3,000,000 100,000,000 100,000,000 97,000,000

Укупно сви пројекти:

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2013 - 2015

 
 

 

 

Члан 7. 

Приходи и примања буџета општине у укупном износу од  493.102.728,67 динара по врстама, односно економским 

класификацијама, утврђени су у следећим износима: 

 

 

Економска Врстаприхода 
приходи из 

буџ./13 
прих.из друг.из план за 2013 

класификација         
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1 2 3 4 5 

          

321 Нераспоређен вишак из ранијих година       

711 Порез на доходак, добит и кап.добит       

711110 Порез на зараде 71,400,000.00   71,400,000.00 

711120 Порез на прих.од самостал.делатности 3,000,000.00   3,000,000.00 

711140 Порез на приход од имовине 8,400,000.00   8,400,000.00 

711140 Пор. На прих. Од давања у зак. Пок.Ствари 50,000.00   50,000.00 

711180 Самодопринос 20,000,000.00   20,000,000.00 

711190 Порез на друге приходе 15,000,000.00   15,000,000.00 

  Укупно 711 117,850,000.00   117,850,000.00 

712 Порез на фонд зарада       

712110 Порез на фонд зарада 20,000.00   20,000.00 

  Укупно 712 20,000.00   20,000.00 

713 Порез на имовину       

713120 Порез на имовину 10,500,000.00   10,500,000.00 

713310 Порез на наслеђе и поклоне 500,000.00   500,000.00 

713420 Порез на капиталне трансакције 10,000,000.00   10,000,000.00 

713610 Порез на акције и удела 3,000.00   3,000.00 

  Укупно 713 21,003,000.00   21,003,000.00 

714 Порез на добра и услуге       

714440 Средства за противпожарну заштиту      

714510 Комуналне таксе на моторна возила 4,200,000.00   4,200,000.00 

714540 Нак.за кориш. добара од општег интереса 600,000.00   600,000.00 

714550 Боравишне таксе 11,000.00   11,000.00 

714560 Општинске  и градске накнаде 2,900,000.00   2,900,000.00 

  Укупно 714 7,711,000.00   7,711,000.00 

716 Други порези       

716111 Комунална такса на фирму 1,300,000.00   1,300,000.00 

  Укупно 716 1,300,000.00   1,300,000.00 

732 Текуће донац.од међун.организација       

732151 Тек.донац.од међ.организ.у корист нив.опш.      

  Укупно 732     

733 Трансфери од других нивоа власти       

733152 Други тек. Транс. Од републ. У кор. Општ.   100,000.00 100,000.00 

733154 Тек. Нам. Трансфер од Републике   1,000,000.00 1,000,000.00 

733156 Текући наменски трансфери од АПВ    15,179,153.86 15,179,153.86 

733157 Текући трансфер од градова у корист н опш      

733158 Ненаменс. транс. из буџета АПВ у кор. опш  120,372,667.00  120,372,667.00 

733251 Капитал. Трансф. из буџета АПВ у кор. Опш   120,640,000.00 120,640,000.00 

  Укупно 733 120,372,667.00 136,919,153.86 257,291,820.86 

741 Приход од имовине       

741150 Камата на средства буџета општине 2,000,000.00   2,000,000.00 

741510 Накнада за коришћ.природних добара 1,500,000.00   1,500,000.00 

741520 Накнада за коришћ.шумског и пољ.земљи. 11,000,000.00   11,000,000.00 

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

  Укупно 741 14,700,000.00   14,700,000.00 

742 Приход од продаје добара и услуга       

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

742251 Општинске административне таксе 20,000.00   20,000.00 

742350 Приходи од општинских органа 2,000,000.00   2,000,000.00 

  Укупно 742 2,620,000.00  2,620,000.00 
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743 Новчане казне и одузета имовинска корист     

743250 Приход од нов.каз.за привред. Преступ 50,000.00   50,000.00 

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. 10,000.00   10,000.00 

743421 Приход од пенала      

  Укупно 743 2,060,000.00   2,060,000.00 

744 Капитални добровољни трансфери       

744251 Кап. доб. тран. од физ. лица у кор. општина 11,733,536.00   11,733,536.00 

  Укупно 744 11,733,536.00   11,733,536.00 

745 Мешовити неодређени приходи       

745150 Мешов неод приходи у корист нивоа општ 3,400,000.00   3,400,000.00 

  Укупно 745 3,400,000.00  3,400,000.00 

  УКУПНИ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ 302,770,203.00 136,919,153.86 439,689,356.86 

321 Нераспоређен вишак из ранијих година       

321311 Нераспоређен вишак из ранијих година   53,413,371.81 53,413,371.81 

  УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА 302,770,203.00 190,332,525.67 493,102,728.67 

       Члан 8. 

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

 

  ОПШТИ ДЕО ЗА 2013.       

  Врста р а с х о д а сред.буџета из других при. укупно 

41 Расходи за запослене 51,269,757.00  51,269,757.00 

411 Плате, додаци и накнаде запослених 41,868,265.00  41,868,265.00 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 7,079,492.00  7,079,492.00 

413 Накнаде у натури 21,000.00   21,000.00 

415 НАКНАДЕ У НАТУРИ- ГОТОВИНА 1,500,000.00   1,500,000.00 

414 Социјална давања 690,000.00  690,000.00 

416 Награде и бонуси 111,000.00  111,000.00 

417 Посланички додатак      

42 Коришћење услуга и роба 97,249,554.00 28,263,812.60 125,513,366.60 

421 Стални трошкови 16,821,387.00  16,821,387.00 

422 Тршкови путовања (дневнице) 1,135,000.00   1,135,000.00 

423 Услуге по уговору 58,685,940.00 22,563,812.60 81,249,752.60 

424 Специјализоване услуге 8,261,000.00 200,000.00 8,461,000.00 

425 Текуће поправке и одржавање 2,790,000.00 5,500,000.00 8,290,000.00 

426 Материјал 9,556,227.00  9,556,227.00 

43 Амортизација некретнина и опреме    

431 Амортизација некретнина и опреме    

44 Отплата камате 900,000.00   900,000.00 

441 Отплата камате домаћ.послов.банкама 800,000.00   800,000.00 

444 казне за кашњења 100,000.00   100,000.00 

45 Субвенције 1,100,000.00 47,600,000.00 48,700,000.00 

451 Капиталне субвенције  47,600,000.00 47,600,000.00 

452 Капиталне субвенције      

454 Текуће субвенције приватним предузећима 1,100,000.00  1,100,000.00 

46 Донације и трансфери 81,044,692.00 19,718,682.72 100,763,374.72 

463 Трансфери осталим нивоима власти 76,244,692.00 19,718,682.72 95,963,374.72 

464 Капиталне донације и трансфери 4,800,000.00   4,800,000.00 

47 Права из социјалног осигурања 1,950,000.00 11,390,909.00 13,340,909.00 

472 Накнаде за соц.заштиту из буџета и подст. Запош. 1,950,000.00 11,390,909.00 13,340,909.00 

48 Остали расходи 14,467,000.00 641,951.72 15,108,951.72 

481 Донације невладиним организацијама 12,922,000.00 641,951.72 13,563,951.72 

482 Порези и таксе 845,000.00   845,000.00 

483 Новчане казне по решењу судова 700,000.00   700,000.00 

49 Резерве 6,183,383.00 2,851,917.48 9,035,300.48 

499 Средства резерве 6,183,383.00 2,851,917.48 9,035,300.48 
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51 Основна средства 34,172,281.00 91,498,788.15 125,671,069.15 

511 Зграде и објекти 30,602,281.00 90,647,847.49 121,250,128.49 

512 Машине и опрема 3,520,000.00 750,940.66 4,270,940.66 

513 Остала основна средства      

515 Набавка књига 50,000.00 100,000.00 150,000.00 

543 Подизање ветрозаштитних појасева      

61 отплата главнице 2,800,000.00   2,800,000.00 

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 2,800,000.00   2,800,000.00 

                       Укупно 291,136,667.00 201,966,061.67 493,102,728.67 

II     ПОСЕБАН ДЕО 
   

 Члан 9. 

        Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од 493.102.728,67 динара, 

финансираних из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и исказују у колони 9.  
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СРЕДСТВА  
БУЏЕТА ЗА 

2013.  

СРЕДСТВА 
ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 

  

  

В  Р  С  Т  А     Р  А   С  Х  О  Д  А 
Укупно 

  

1 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       

                
    110     ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ       

                      

              ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ       

    1 411 Плате додаци и накнаде изабраних и пост.лица 1,468,870.00   1,468,870.00 

    2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 207,497.00   207,497.00 

      3     415 
Трошкови превоза долазак на посао и одлаз.са 
посла 50,000.00   50,000.00 

    4 423 Накн. Одборн.члан.већа , ангажована лица 12,500,000.00   12,500,000.00 

        Извор финансирања за функцију 110       

      01 приходи из буџета 14,226,367.00     

            07 дотације осталих нивоа власти       

            13 Средства из осталих извора      

              укупно функција 110 14,226,367.00  14,226,367.00 

2 110         ИЗВРШНИ ОРГАНИ - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ       

              И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       

      5     411 Плате додаци и накнаде изабраних и пост.лица 5,104,549.00   5,104,549.00 

      6     412 Социјални доприноси на терет послодавца 622,490.00   622,490.00 

      7     415 Трошкови превоза долазка на посао и са посла 50,000.00   50,000.00 

      8     422 Тршкови путовања (дневнице) 300,000.00   300,000.00 

      9     423 Трошкови репрезентације 3,500,000.00   3,500,000.00 

      10     425 Трошкови одржавања возног парка 1,000,000.00   1,000,000.00 

      11     426 Трошкови горива 3,500,000.00   3,500,000.00 

      12     511 Надзор 600,000.00   600,000.00 

      13     511 Пројектно теничка документација 6,500,000.00 17,600,000.00 24,100,000.00 

      14     511 Кап.улаг.у комун.инфраструк. 10,490,909.00 7,689,393.00 18,180,302.00 

      15     511 Капитална улагања   12,000,000.00 50,296,382.23 62,296,382.23 

              Извор финансирања за функцију 110       

            01 приходи из буџета 43,667,948.00     

            07 дотације осталих нивоа власти   72,140,000.00   

            13 Средства из осталих извора   3,445,775.23   

              укупно функција 110 43,667,948.00 75,585,775.23 119,253,723.23 

3 3.1 130     ОПШТИНСКА УПРАВА       

    16     411 Плате, додаци и накнаде запослених 26,577,500.00   26,577,500.00 
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      17 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,682,369.00   4,682,369.00 

    18     413 Трошкови превоза - маркице 21,000.00   21,000.00 

    19     414 Социјална давања запосленим,отпремнина 650,000.00   650,000.00 

      20     415 Трошкови превоза -готовина -  1,400,000.00   1,400,000.00 

      21     416 Награде запослен.и остали посебни. Расходи 51,000.00   51,000.00 

      22 421 Трошкови накнаде УТ 2,500,000.00   2,500,000.00 

      23 421 Стални трошкови (електрична енергија) 1,725,000.00   1,725,000.00 

    24 421 Стални трошкови (плин) 2,500,000.00   2,500,000.00 

    25 421 Стални трошкови (услуге комуникације) 2,700,000.00   2,700,000.00 

    26 421 Стални трошкови (трошкови осигурања) 800,000.00   800,000.00 

    27     421 Комуналне услуге  1,100,000.00   1,100,000.00 

      28     421 Стална конференција градова 180,000.00   180,000.00 

    29 422 Трошкови службених путовања (дневнице) 700,000.00   700,000.00 

    30 423 Уговорене услуге 7,563,527.02 8,132,154.97 15,695,681.99 

              За исељ. и рушење бесправ. подиг. Обј. 500.000,00       

      31     423 Имплемент. акционог плана за роме 100,000.00 900,000.00 1,000,000.00 

      32     424 Специјализоване услуге 2,900,000.00   2,900,000.00 

              Геодетске услуге                                       700.000,00       

              Накнада за одводњавање                         800.000,00      

              Мртвозорство                                             400.000,00      

              Пољочуварска служба                            1.000.000,00       

      33 425 Текуће одржавање опреме 300,000.00   300,000.00 

    34 425 Текуће одржавање објеката   5,500,000.00 5,500,000.00 

    35 426 Материјал 3,500,000.00   3,500,000.00 

      36     444 Казне за кашњења 100,000.00   100,000.00 

      37     472 Накнаде за помоћ породици и деци 1,950,000.00 9,590,909.00 11,540,909.00 

      38     481 Дотације невладиним организацијама 11,922,000.00 641,951.72 12,563,951.72 

              Црвени крст Нова Црња                     1,000,000.00       

              Политичке странке                                 412,000.00       

              Верске заједнице                                  600,000.00       

              Пројекти културе - КУД                     2,000,000.00       

              Дотација спортским клубовима      5,000,000.00       

              Остала удружења                             2,210,000.00       

              Мрежна канц. за инкл.рома                 700,000.00       

      39     482 Порези и таксе 500,000.00   500,000.00 

      40     482 Пенали 300,000.00   300,000.00 

      41     483 Новчане казне по решењу судова 700,000.00   700,000.00 

      42     499 Средства резерве 6,183,383.00 2,851,917.48 9,035,300.48 

              Стална буџетска резерва                4,915,300.48       

              Текућа буџетска резерва                 4,120,000.00       

      43 512 Опремање 3,500,000.00 99,940.66 3,599,940.66 

          Извор финансирања за функцију 130       

      01 Приходи из буџета 85,105,779.02     

            07 датације других нивоа власти   6,300,000.00   

      13 Средства из осталих извора   21,416,873.83   

              укупно функција 130 85,105,779.02 27,716,873.83 112,822,652.85 

    170     Трансакција јавног дуга       

      44     441 Отплата домаћих камата 800,000.00   800,000.00 

      45     611 Отплата главнице домаћим кредиторима 2,800,000.00   2,800,000.00 

              Извор финансирања за функцију 170      

      01 Приходи из буџета 3,600,000.00     

              укупно функција 170 3,600,000.00  3,600,000.00 

              Извор финансирања за главу 3.1.:       
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      01 Приходи из буџета 88,705,779.02     

            07 датације других нивоа власти   27,716,873.83   

      13 Средства из осталих извора       

              укупно за главу 3.1. 88,705,779.02 27,716,873.83 116,422,652.85 

  3.2 912     ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    46 463 Трансфери осталим нивоима власти 33,770,368.00   33,770,368.00 

    47 463 Трансфери осталим нивоима власти капитални   14,100,000.00 14,100,000.00 

        46.1 О.Ш Александрово       

        463100 Текући трансфер осталим нивоима власти       

          8,600,000.00       

              46.2 О.Ш. Нова Црња       

              463100 Текући трансфер осталим нивоима власти       

              6,000,000.00       

              46.3 О.Ш. Војвода Степа       

              463100 Текући трансфер осталим нивоима власти       

              4,650,000.00       

              46.4 О.Ш. Српска Црња       

              463100 Текући трансфер осталим нивоима власти       

              23,722,320.00       

              46.5 О.Ш. Радојево       

              463100 Текући трансфер осталим нивоима власти       

              4,898,048.00       

      01 Приходи из буџета 33,770,368.00   33,770,368.00 

          07 Дотације од осталих нивоа власти   14,100,000.00 14,100,000.00 

              У К У П Н О : 33,770,368.00 14,100,000.00 47,870,368.00 

  3.2 912     ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ-ПРЕВОЗ ЂАКА       

    48 423 Трошкови превоза ђака 1,000,000.00   1,000,000.00 

        Извор финансирања за функцију 912       

      01 Приходи из буџета 1,000,000.00   1,000,000.00 

          07 Дотације од осталих нивоа власти       

            укупно функција 912 34,770,368.00 14,100,000.00 48,870,368.00 

  3.3 920     СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ       

4 920 49 463 Трансфери осталим нивоима власти 5,000,000.00  5,000,000.00 

                   Гимназија Српска Црња                    5,000,000.00       

          41 СВЕГА: 5,000,000.00   5,000,000.00 

  3.3 920     СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ-ПРЕВОЗ ЂАКА       

    50 423 Трошкови превоза ђака 14,200,000.00 800,000.00 15,000,000.00 

        Извор финансирања за функцију 920       

      01 Приходи из буџета 14,200,000.00     

    422     07 Дотације од осталих нивоа власти       

              укупно функција 920 19,200,000.00 800,000.00 20,000,000.00 

  3.4 820     КУЛТУРА        

        БИБЛИОТЕКА"ЂУРА ЈАКШИЋ" СРПСКА ЦРЊА       

    51 411 Плате, додаци и накнаде запослених 3,077,140.00   3,077,140.00 

    52 412 Социјални доприноси на терет послодавца 550,796.00   550,796.00 

      53     414 Социјална давања запосленим,отпремнина 40,000.00   40,000.00 

      54     416 Награде запослен.и остали посебни. Расходи 10,000.00   10,000.00 

      55     421 Стални трошкови 280,000.00   280,000.00 

      56     422 Трошкови путовања 10,000.00   10,000.00 

      57     423 Уговорене услуге 1,977,300.00   1,977,300.00 

    58     424 Трош.организације маниф."Ђурини дани" 917,000.00 200,000.00 1,117,000.00 

    59 425 Текуће  одржавање 60,000.00   60,000.00 

    60     426 Материјал 376,000.00   376,000.00 

    61     431 Амортизација некретнине и опреме      

      62     512 Опрема 20,000.00   20,000.00 
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      63   515 Набавка књига 50,000.00 100,000.00 150,000.00 

            Извор финансирања за функцију 820 7,368,236.00   7,668,236.00 

            01 Приходи из буџета 7,368,236.00   7,668,236.00 

          07 Дотације од осталих нивоа власти   300,000.00   

  3.5 820         КУЛТУРНИ ЦЕНТАР СРПСКА ЦРЊА       

      64     411 Плате, додаци и накнаде запослених 1,259,321.00   1,259,321.00 

      65     412 Социјални доприноси на терет послодавца 227,382.00   227,382.00 

      66     421 Стални трошкови 100,000.00   100,000.00 

      67     422 Дневнице за службена путовања 125,000.00   125,000.00 

      68     423 услуге по уговору 2,100,000.00   2,100,000.00 

      69     423 Завод за заштиту споменика културе Зрењанин 60,000.00   60,000.00 

      70     423 Историјски архив Зрењанин 40,000.00   40,000.00 

      71     424 услуге културних манифестација 2,884,000.00   2,884,000.00 

      72     424 Специјализоване услуге 60,000.00   60,000.00 

      73     425 Текуће  одржавање музеја 1,000,000.00   1,000,000.00 

      74     426 Материјал 200,000.00   200,000.00 

              Извор финансирања за функцију 820       

            01 Приходи из буџета 8,055,703.00   8,055,703.00 

            04 Сопствени приходи       

           07 Дотације од осталих нивоа власти       

            13 Средства из осталих извора       

              укупно функција 820 15,423,939.00 300,000.00 15,723,939.00 

  3.6 90         СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ       

      75     463 Дотација центру за социјалну заштиту Н.Црња 1,487,000.00   1,487,000.00 

      76     463 Проширени вид социјалне заштите 4,161,324.00 2,450,617.60 6,611,941.60 

      77     463 Социјална помоћ угроженом становништву 2,650,000.00 1,000,000.00 3,650,000.00 

6             Извор финансирања за функцију 090       

            01 Приходи из буџета 8,298,324.00  11,748,941.60 

            13 Средства из осталих извора   1,000,000.00   

            07 Дотације од осталих нивоа власти   2,450,617.60   

              укупно функција 090 8,298,324.00 3,450,617.60 11,748,941.60 

  3.7 560         ЗАКУП ЗЕМЉИШТА       

      78     423 Уговорене услуге 10,467,941.98 5,126,339.07 15,594,281.05 

              уређење атарских путева                       5.000.000,00      

              Одводњавање-канали                            7.500.000,00       

              Обележ. парцела државног земљишта    200.000,00       

              Уређење и опремање противгр. службе  500.000,00       

      79     424 Издаци од закупа земљишта по програму        

              Ветрозаштитни појас                                 300.000,00       

              Анализа земљишта                                    400.000,00      

      80     426 Студијско истраживачки радови       

              Остало                                                         294.281,05       

      81     512 Опрема   651,000.00 651,000.00 

              Набавка метеоролошке станице              400.000,00       

              Пољоч. служба опремање                      1.000.000,00       

              Извор финансирања за функцију 560       

8           01 Приходи из буџета 10,467,941.98   16,245,281.05 

            07 Дотације од осталих нивоа власти       

            13 Средства из осталих извора   5,777,339.07   

              укупно функција 560 10,467,941.98 5,777,339.07 16,245,281.05 

  3.8 560         ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

      82     423 Уговорене услуге 1,500,000.00 5,406,805.69 6,906,805.69 

      83     424 Специјализоване услуге 1,500,000.00   1,500,000.00 

      84     426 Материјал 500,000.00   500,000.00 

             Извор финансирања за функцију 560       

            01 Приходи из буџета 3,500,000.00     

            07 Дотације од осталих нивоа власти       

            13 Средства из осталих извора   5,406,805.69   

              укупно  функција 560 3,500,000.00 5,406,805.69 8,906,805.69 
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  3.9 451         БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ       

              ФОНД ЗА ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ       

      85     423 Уговорене услуге (зимско одржавање) 2,000,000.00 2,198,512.87 4,198,512.87 

      86     424  Уговорене услуге(зимско одржавање)      

      87     512 Опремање       

             Извор финансирања за функцију 451       

            01 Приходи из буџета 2,000,000.00   4,198,512.87 

            13 Средства из осталих извора   2,198,512.87   

              укупно функција 451 2,000,000.00 2,198,512.87 4,198,512.87 

  3,10 320         ФОНД ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ       

      88     481 Дотац. Невл. Организ. Противп. Зашт. и ОВС.  1,000,000.00   1,000,000.00 

             Извор финансирања за функцију 320       

12           01 Приходи из буџета 1,000,000.00   1,000,000.00 

              укупно функција 320 1,000,000.00   1,000,000.00 

  3,11 160         МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ        

      89     463 Трансфер средстава нафтне ренте 2,500,000.00 368,065.12 2,868,065.12 

      90     463 Трансфер месног самодоприноса 20,000,000.00   20,000,000.00 

              у ову апропријацију спада трансфер МЗ од       

              зарада запослених заната и пољопривреде .     

   160       
Опште јавне усл. некл. на др. месту Месне 
заједнице 14,800,000.00 15,062,072.26 29,862,072.26 

      91     411 Плате, додаци и накнаде запослених 4,380,885.00   4,380,885.00 

      92     412 Социјални доприноси на терет послодавца 788,958.00   788,958.00 

      93     416 Награде запослен.и остали посебни. Расходи 50,000.00   50,000.00 

      94     421 Стални трошкови 4,936,387.00   4,936,387.00 

      95     423 Уговорене услуге 1,677,171.00   1,677,171.00 

      96     425 Текуће поправке и одржавање 430,000.00   430,000.00 

      97     426 Материјал 1,480,227.00   1,480,227.00 

      98     482 Порези и обавезне таксе 45,000.00   45,000.00 

      99     511 Капитална улагања у објекте  1,011,372.00 15,062,072.26 16,073,444.26 

              Месна заједница Александрово          2,200,000.00       

              Месна заједница Нова Црња               2,300,000.00       

              Месна заједница Тоба                          1,800,000.00       

              Месна заједница В. Степа                   2,000,000.00       

              Месна заједница С. Црња                    2,200,000.00       

              Месна заједница Радојево                   3,000,000.00       

              Извор финансирања за функцију 160       

            01 Приходи из буџета 37,300,000.00   37,300,000.00 

            04 Сопствени приходи       

            07 Дотације од осталих нивоа власти   15,062,072.26   

            13 Средства из осталих извора   368,065.12   

              укупно функција 160 37,300,000.00 15,430,137.38 52,730,137.38 

  3,12 760         ЗДРАВСТВО       

              МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИН       

      100     464 Трансфер општинског самодоприноса(болница)      

      101     463 Трансфер осталим нивоима власти 6,676,000.00 1,800,000.00 8,476,000.00 

              Дом здравља Српска Црња                 8,200,000.00       

              Болница Зрењанин                                  276,000.00       

             Извор финансирања за функцију 760       

            01 Приходи из буџета 6,676,000.00  8,476,000.00 

            13 Средства из осталих извора   1,800,000.00   

              укупно функција 760 6,676,000.00 1,800,000.00 8,476,000.00 

  3,13 600         СУБВЕНЦИЈЕ        

      102     451 Капиталне субвенције воде војводине   4,400,000.00 4,400,000.00 

      103     451 Капиталне субвенције у привреди и пољопривреди   30,000,000.00 30,000,000.00 

      104     454 Текуће субвенције приватним предузећима 1,100,000.00   1,100,000.00 

              Субвенције приватним предузећима     500.000,00       

              Субвенције локалним медијима             600.000,00       

      105     451 Субвенције ЈКП за проширење делатности   10,000,000.00 10,000,000.00 
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      106     451 Субвенције канцеларији за ЛЕР   3,200,000.00 3,200,000.00 

              Зелена агенда - пројекат                        1.200.000,00       

          07 Извор финансирања за функцију 600   35,600,000.00   

            13 Средства из осталих извора   12,000,000.00   

12         01 Приходи из буџета 1,100,000.00  48,700,000.00 

              укупно функција 600 1,100,000.00 47,600,000.00 48,700,000.00 

  3.14 474         ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ       

      107     464 Накнаде за подстицај запошљавања 4,800,000.00 1,800,000.00 6,600,000.00 

              Субвенције за нова радна места           1.200.000,00       

              Стручна пракса                                        1.800.000,00       

              Јавни радови, приправн. и стр пракса   3.600.000,00       

             Извор финансирања за функцију 474       

            01 Приходи из буџета 4,800,000.00  6,600,000.00 

              укупно функција 472 4,800,000.00 1,800,000.00 6,600,000.00 

              Укуно: 291,136,667.00 201,966,061.67 493,102,728.67 

 

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

  

Члан 10. 

        Примања буџета општине 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 39 запослених на неодређено време и 6 запослених на 

одређено време.Овај број увећава се за 7 запослених на неодређено време и 0 запослених на одређено време у месним 

заједницама на територији општине. 

      Одлуком о буџету за 2013. 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 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 14. 

           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 15. 

            Средства буџета и приходи које својом делатношћу остварују буџетски корисници распоређују се и исказују по 

ближим наменама, у складу са економском и функционалном класификацијом, годишњим 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 16. 

          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 116/08 ).Набавком мале вредности, у 

смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка чија је вредност дефинисана законом којим се уређује буџет 

Републике Србије за 2013. годину. 

 

Члан 17. 

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 
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вршити плаћања у границама прописаних квота за свако тромесечје (или неки други период), које је одредио локални 

орган управе надлежан за финансије. 

Члан 18. 

         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 претходног става 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.став3.Закона о буџетском систему. 

Члан 19. 

        За извршење одлуке о буџету одговоран је Председник општине. 

        Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине. 

 

Члан 20. 

        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 21. 

        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 22. 

        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 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 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 коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, везаних за функцију 130 и 170, захтеве 

подноси Начелник Општинске управе или лице које га мења, уз пратећу оригиналну документацију претходно 

припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог у Одељењу за финансије и буџет Општинске управе, а 

за коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, везаних за функције 160 , 912 , 920 , 820 ,320, 090 

,451, 560 и 700 , захтеве подноси Начелник Општинске управе или лице које га мења, уз пратећу књиговодствену 

документацију (копије истих), претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог у одељењу за 

привреду и јавне службе Општинске управе. 

       Руководиоци корисника или њихови заменици из претходног става , су непосредно одговорни Председнику општине за 

коришћење средстава из одобрених апропријација. 

       Сви захтеви из овог члана се подносе трезору општине при Одељењу за финансије и буџет  Општинске управе(у даљем 

тексту трезор). 
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Члан 23. 

        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 24. 

        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 25. 

       Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2013. Години обрачунату исправку вредности нефинансијске 

имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад. 

Члан26. 

        У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, средства се 

враћају у буџет општине. 

Члан 27. 

       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 28.                             

       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 29.          

        Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на терет погрешно или 

више уплаћених прихода, ако посебним прописима није другачије одређено. 

        Приходи из става 1. овог члана , враћају се у износима у којима су уплаћени у корист буџета. 

 

Члан 30. 

        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 ( сваког тромесечја ), укључујући и приходе које остваре обављањем услуга.       
 

Члан 31. 

       Одлуку о капиталном задуживању општине доноси Скупштина општине, по претходно прибављеном мишљењу 

Министарства финансије Републике Србије. 

 

 

 IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 32. 

                         Корисници буџетских средстава, до 31.децембра 2013.године пренеће на рачун извршења буџета општине    

сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2013.години, која су тим корисницима пренета у складу са 

Одлуком о буџету општине за 2013.годину. 

       Члан 33. 

                      Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине  __ 

Нова Црња'', а примењиваће се од 01.01.2013.године. 

 

Република Србија – АПВ 

Општина Нова Црња 

-Скупштина општине- 

Број: II-06-30/13-5 

Дана:17.09.2013.год 

Председник скупштине 

                                                                                                                                                                                       Топић Драган 

____________________ 
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Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Нова Црња 

-Скупштина општине- 

Број: II-06-30/13-1 

Дана:17.09.2013.год. 

 

155.На основу чланова 96. Закона о планирању 

и изградњи („Службени гласник Републике Србије“ 

број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 

121/12, 42/13 – УС и 50/13 -УС), члана 7. Уредбе о 

условима и начину под којима локална самоуправа 

може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по 

цени, мањој од тржишне цене, односно закупнине или 

без накнаде („Сл.гласник РС“, бр. 13/2010, 54/2011, 

21/2012, 121/2012), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“ број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 7., 17. и 

20. Статута општине Нова Црња („Службени лист 

општине Нова Црња“, број 9/08, 16/12), Скупштина 

општине Нова Црња, на седници одржаној дана 

17.09.2013.године, доноси: 

 

ОДЛУКУ 

 

о приступању изради Елабората о оправданости 

отуђења грађевинског земљишта у јавној својини, 

непосредном погодбом, без накнаде, и образовању и 

именовању радне групе за израду овог Елабората 

 

Члан 1. 

 

Покреће се иницијатива за израду Елабората о 

оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној 

својини, непосредном погодбом, без накнаде, на 

територији Општине Нова Црња, у оквиру радне зоне у 

блоку 25, катастарска парцела бр.9362, к.о. Српска 

Црња, у површини од 3 ха 62 ари 32 м², у складу са 

Уредбом Владе Републике Србије о условима и начину 

под којима локална самоуправа може да отуђи или да у 

закуп грађевинско земљиште по цени, мањој од 

тржишне цене односно закупнине или без накнаде ( 

“Сл.гласник РС”, бр. 13/2010, 54/2011, 21/2012 и 

121/2012), предузећу “ПЛАСТИКАСИМОН” д.о.о., са 

седиштем у Новом Саду, ул. Радничка 30а, које се 

Општини Нова Црња обратило Писмом о намерама од 

12.09.2013.године. 

 

Члан 2. 

 

Образује се и именује радна група за израду 

Елабората о оправданости, из члана 1. ове Одлуке, у 

следећем саставу: 

1. Оливера Радић из Зрењанина, председник; 

2. Јелена Рикало из Зрењанина, заменик 

председника; 

3. Драган Томин, Руководилац Одељења за 

привреду, члан; 

4. Нада Јеремић, Руководилац Одељења за 

финансије и буџет, члан; 

5. Нада Шпириданов, грађевински инспектор, 

члан; 

6. Ружица Богдановић Адамовић, Самостални 

стручни сарадник, члан. 

 

Задатак радне групе је да изради Елаборат из члана 

1. ове Одлуке до 30.09.2013. године, да по завршетку 

израде Елабората, утврди текст Огласа за јавни увид у 

Нацрт Елабората и достави Нацрт Елабората и Нацрт 

текста Огласа Општинском већу, које ће огласити јавни 

увид. 

Члан 3. 

 

Пo спрoвeдeнoм jaвнoм увиду у трajaњу oд 

нajмaњe oсaм дaнa, Oпштинскo вeћe дoстaвљa Eлaбoрaт 

о оправданости из члaнa 1.oвe Oдлукe скупштини 

Oпштинe нa усвajaњe. 

Члан 4. 

 

Уз Зaхтeв зa дaвaњe прeтхoднe сaглaснoсти зa 

oтуђeњe грaђeвинскoг зeмљиштa у jaвнoj свojини, 

нeпoсрeднoм пoгoдбoм, бeз нaкнaдe, Влaди Рeпубликe 

Србиje сe дoстaвљa усвojeн Eлaбoрaт o oпрaвдaнoсти из 

члана 1. ове Одлуке и нaцрт Угoвoрa o oтуђeњу 

грађевинског земљишта у јавној својини, нeпoсрeднoм 

пoгoдбoм, бeз нaкнaдe.  

Члан 5. 

 

Нaцрт Угoвoрa o oтуђeњу нeпoсрeднoм 

пoгoдбoм, бeз нaкнaдe сaчинићe Службa зa 

скупштинске и имoвинскo-прaвнe пoслoвe. 

 

Члан 6. 

 

У склaду сa Урeдбoм, Eлaбoрaт сaдржи пoдaткe 

o лицу кoje сe oвлaшћуje зa пoтпис угoвoрa o oтуђeњу, 

пo дoбиjaњу сaглaснoсти Влaдe. 

 

Oвлaшћуje сe Председник Општине, Даница 

Стричевић, дa, пo дoбиjaњу прeтхoднe сaглaснoсти 

Влaдe Рeпубликe Србиje пoтпишe угoвoр o oтуђeњу 

грaђeвинскoг зeмљиштa у jaвнoj свojини, непосредном 

погодбом, бeз нaкнaдe. 

 

Члан 7. 

 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине Нова 

Црња“. 
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Председник Скупштине 

                   Драган Топић 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Нова Црња 

-Скупштина општине- 

Број: II-06-30/13-2 

Дана:17.09.2013.год. 

 

156.На основу члана 32.Закона о локалној 

самоуправи (“Сл.гласник  РС“ број 129/07) ,и члана 41. 

тачка 10. Статута општине Нова Црња („Службени лист 

општине Нова Црња “ број 9/08 и 16/12), Скупштина 

општине Нова Црња на седници одржаној дана 

17.09.2013.године д о н е л а  ј е 

 

ЗАКЉУЧАК  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  

на Годишњи програм рада пољочуварске службе 

 

Члан 1. 

 

 Д а ј е се сагласност на Годишњи програм 

рада пољочуварске службе,који је донео Надзорни 

одбор ЈКП „8.Август“ под бројем 1582/А, дана 

05.09.2013. године. 

 

Члан 2. 

 

 Годишњи програм рада пољочуварске службе 

на територији општине Нова Црња чини саставни део 

овог закључка. 

Члан 3. 

 

Овај Закључак објавити у „Службеном листу 

општине Нова Црња“. 

 

Председник СО                                                                                                          

  Топић Драган 

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Нова Црња 

-Скупштина општине- 

Број: II-06-30/13-3 

Дана:17.09.2013.год. 

 

157.На основу члана 32.Закона о локалној 

самоуправи (“Сл.гласник  РС“ број 129/07) ,и члана 41. 

тачка 10. Статута општине Нова Црња („Службени лист 

општине Нова Црња “ број 9/08 и 16/12), Скупштина 

општине Нова Црња на седници одржаној дана 

17.09.2013.године д о н е л а  ј е 

ЗАКЉУЧАК  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  

на Годишњи финансијски план рада пољочуварске 

службе  

на територији општине Нова Црња за 2013.годину 

 

Члан 1. 

 

 Д а ј е се сагласност на Годишњи финансијски 

план рада пољочуварске службе на територији 

општине Нова Црња за 2013.годину ,који је донео 

Надзорни одбор ЈКП „8.Август“ под бројем 1581/a дана 

05.09.2013. године. 

 

Члан 2. 

Годишњи финансијски план рада пољочуварске 

службе на територији општине Нова Црња за 

2013.годину чини саставни део овог закључка. 

Члан 3. 

 

Овај Закључак објавити у „Службеном листу 

општине Нова Црња“. 

 

Председник СО                                                                                                          

  Топић Драган 

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Нова Црња 

-Скупштина општине- 

Број: II-06-30/13-4 

Дана:17.09.2013.год. 

 

158.На основу члана32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи ( „Сл. Гласник РС“, број 129/07) и 

члана 41. тачка 7. Статута општине Нова Црња 

(„Службени лист општине Нова Црња“, број 9/08 и 

16/12), Скупштина општине Нова Црња на седници 

одржаној дана 17.09.2013. године, д о н о с и 

 

ОДЛУКА  

О РЕГРЕСИРАЊУ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА И 

СТУДЕНАТА 

У МЕЂУМЕСНОМ ПУТНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ 

 

I 

Ученицима средњих школа и студентима са 

територије општине Нова Црња, који похађају наставу 

у Кикинди,Зрењанину и Суботици цена месечне карте 

износиће 2.000,00 динара. Разлику до пуног износа цене 

месечне карте финансираће општина Нова Црња. 

 

II 
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Ова одлука важи од 01.септембра 2013.године 

до 20.јануара 2014. године. 

 

III 

О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење 

за финансије и буџет општине Нова Црња. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу општине Нова Црња“. 

 

V 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о регресирању превоза ученика и студената у 

међумесном путничком саобраћају број II-06-2/13-5 и 

Одлука о регресирању превоза ученика и студената у 

међумесном путничком саобраћају број II-06-2/13-6 од 

31.01.2013.године. 

 

Председник СО 

Топић Драган 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Нова Црња 

-Скупштина општине- 

Број: II-06-30/13-6 

Дана:17.09.2013.год. 

 

159.На основу члана 20. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ 

број 129/07) ,члана 41. Статута Општине Нова Црња 

(„Службени лист Општине Нова Црња“ број 9/08 и 

16/12) и члана 42. Закона о правима пацијената 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 45/2013) 

на  седници Скупштине општине Нова Црња одржаној 

дана 17.09.2013. године донета је  

 

О д л у к а  

о образовању Савета за здравље Општине Нова 

Црња 

 

Члан 1. 

 

 У Општини Нова Црња образује се Савет за 

здравље као стално радно тело Скупштине Општине 

Нова Црња . 

Члан 2. 

 

 Циљ образовања Савета за здравље је постизање 

максималне добробити грађана кроз услуге здравствене 

заштите , како на нивоу пружања здравствене заштите , 

тако и на другим нивоима повезивањем мреже 

социјалних услуга , а кроз процес праћења , анализе и 

планирања, креирања услуга уз постављање темеља 

ширег развојног концепта бриге за здравље на нивоу 

локалне самоуправе, полазећи од концепта здравља као 

врхунске вредности у заједници.  

 Активности савета за здравље треба да 

допринесу обезбеђивању и спровођењу здравствене 

заштите од интереса за грађане на територији локалне 

самоуправе, очувању и унапређењу здравља свих 

категорија становништва, повезивању свих чинилаца и 

ресурса у локалној заједници, као и остваривању 

сарадње са свим релевантним институцијама и 

установама на покрајинском , регионалном и 

републичком нивоу у циљу стратешког повезивања 

система и давања доприноса постизању националних 

циљева у области здравствене заштите као и 

остваривању других циљева у области здравства уз 

подржавање трајних иницијатива за бригу о здрављу 

грађана.  

Члан 3. 

 

 Савет за здравље Општине Нова Црња  

овлашћен је : 

 - да прати и координира рад установе 

здравствне заштите – Дома здравља Нова Црња , као 

установе примарне здравствене заштите, као и других 

субјеката коју пружају здравствену заштиту – 

ординације приватне праксе,  

 - унапређује приступачност и уједначеност 

коришћења примарне здрaвствне заштите на територији 

општине ,  

 - предлаже и предузима мере са крајњим циљем 

унапређења ефикасности рада и задовољства корисника 

, 

 - предузима и друге активности у циљу 

унапређења примарне здравствене заштите и здравља 

становништва у складу са Одлуком о образовању савета  

 

Члан 4. 

 

 Савет за здравље Општине Нова Црња  у складу 

са законом и одлуком о образовању обавља и одређене 

задатке из области заштите права пацијената и то :  

Разматра приговоре о повреди појединачних права 

пацијената по основу достављених и прикупљених 

доказа и утврђених чињеница 

О утврђеним чињеницама обавештава подносиоца 

приговора и директора здравствне установе односно 

оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и 

одаје одговарајуће препоруке  

Разматра извештаје саветника пацијената, прати 

остваривање права пацијената на територији јединице 

локалне самоуправе и предлаже мере за заштиту и 

промоцију права пацијената 

Подноси годишњи извештај о свом раду и предузетим 

мерама за заштиту права пацијента надлежном органи 

јединице локалне самоуправе – скупштини општине 
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Нова Црња, као и покрајинском секретаријату 

надлежном за послове здравља и републичком 

министарству надлежном за послове здравља , као и 

заштитнику грађана. 

 

Члан 5. 

 

 Савет за здравље има 9 чланова , а поред 

представника локалне самоуправе, чине га и 

представници удружења грађана из реда пацијената , 

здравствених установа са територије локалне 

самоуправе , као и надлежне филијале Републичког 

фонда за здравствено осигурање и установе социјалне 

заштите.  

Члан 6. 

 

 Чланови Савета за здравље општине Нова Црња  

,наведени у члану 5. биће именовани посебним 

Решењем. 

 Савет за здравље има секретара савета. Послове 

секретара савета по правилу обавља секретар 

скупштине. Секретар скупштине одређује лице које 

води записник . Aдминистративно техничке и стручне 

послове за рад савета обавља Општинска управа Нова 

Црња. 

 У раду савета за здравље учествује и саветник за 

заштиту права пацијената у општини Нова Црња. 

Средства за рад савета обезбеђују се у Буџету 

општине Нова Црња . 

 

Члан 7. 

 

Одлуку објавити у ,,Службеном листу Општине 

Нова Црња.“ 

Председник СО 

Топић Драган  

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Нова Црња 

-Скупштина општине- 

Број: II-06-30/13-7 

Дана:17.09.2013.год. 

 

160.На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ 

број 129/07) ,члана 41. Статута Општине Нова Црња 

(„Службени лист Општине Нова Црња“ број 9/08 и 

16/12) и члана 42. Закона о правима пацијената 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 45/2013) 

на  седници Скупштине општине Нова Црња одржаној 

дана 17.09.2013 године донето је  

 

Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ 

НОВА ЦРЊА 

 

I 

У Савет за здравље општине Нова Црња именују се 

следећи чланови: 

1.Алексић Смиљка – представник РФЗО- 

Председник савета  

2.Бувач Славица - представник Дома здравља – 

члан  

3.Владетић Сања- представник Дома здравља – члан 

4.Ђого Светлана – представник локалне самоуправе 

,члан 

5.Жвиждак Александар- представник Центра за 

социјални рад ,члан 

6.Ковачевић Бранка- члан општинског већа као 

представник локалне самоуправе ,члан 

7.Дробац Борка- представник удружења грађана 

,члан 

8.Струјо Амела-секретар Савета и 

9.Томин Јасмина-саветник за заштиту права 

пацијената у општини Нова Црња,члан. 

 

II 

Ово Решење објавиће се у «Службеном листу 

општине Нова Црња». 

Председник СО 

Топић Драган 

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Нова Црња 

-Скупштина општине- 

Број: II-06-30/13-8 

Дана:17.09.2013.год. 

 

 161.На основу члана 54. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени гласник 

РС“ број 72/09 и 52/11),  члана 32. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/07) и члана 41. тачка 32. Статута општине Нова 

Црња („Службени лист општине Нова Црња“ 9/08 и 

16/12) Скупштина општине Нова Црња на седници 

одржаној дана   17.09.2013. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ СРПСКА 

ЦРЊА 

 

Члан 1. 

Разрешава се члан: 
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Олћан Ивана, представник јединице локалне 

самоуправе. 

 

Члан 2. 

Ово Решење објавити у „Службеном листу 

општине Нова Црња“. 

Председник СО 

Топић Драган 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Нова Црња 

-Скупштина општине- 

Број: II-06-30/13-9 

Дана:17.09.2013.год. 

 

 162.На основу члана 54. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени гласник 

РС“ број 72/09 и 52/11),  члана 32. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/07) и члана 41. тачка 32. Статута општине Нова 

Црња („Службени лист општине Нова Црња“ 9/08 и 

16/12) Скупштина општине Нова Црња на седници 

одржаној дана 17.09.2013. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ СРПСКА 

ЦРЊА 

 

Члан 1. 

Именују се зa члана: 

 

Томашевић Невенка,као представник јединице 

локалне самоуправе 

 

Члан 2. 

Ово Решење објавити у „Службеном листу 

општине Нова Црња“. 

 

Председник СО 

Топић Драган 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Нова Црња 

-Скупштина општине- 

Број: II-06-30/13-10 

Дана:17.09.2013.год. 

 

163.На основу члана 54. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ број 

72/09 и 52/11), члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“ број 129/07) 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 17.09.2013. године,донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „4.ОКТОБАР“ ВОЈВОДА 

СТЕПА 

 

I 

 

Разрешава се члан Школског одбора Основне 

школе „4.Октобар“ Војвода Степа 

- Стајић Душан, именован на предлог локалне 

самоуправе . 

 

    II 

Ово Решење објавиће се у „Службеном листу 

општине Нова Црња“. 

Председник СО                                                                                

Топић Драган 

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Нова Црња 

-Скупштина општине- 

Број: II-06-30/13-11 

Дана:17.09.2013.год. 

 

164.На основу члана 54. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ број 

72/09 и 52/11), члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“ број 129/07) 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 17.09.2013. године,донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „4.ОКТОБАР“ ВОЈВОДА 

СТЕПА 

 

I 

 

Именује се члан Школског одбора Основне 

школе „4.Октобар“ Војвода Степа 

- Милићевић Мићо,  на предлог локалне 

самоуправе. 

II 

 

Ово Решење објавиће се у „Службеном листу 

општине Нова Црња“. 

 

Председник СО                                                                                

Топић Драган 
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Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Нова Црња 

-Скупштина општине- 

Број: II-06-30/13-12 

Дана:17.09.2013.год. 

 

 165.На основу члана 20. став 1. тачка 12. и члана 

32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( „Сл. 

гласник РС“  бр. 129/07), чланова 5. и 6. Закона о 

јавним путевима  ( „Сл. гласник РС“  бр. 101/05, 123/07, 

101/2011, 93/2012), члана 41. став 1. тачка 7. Статута 

општине Нова Црња („Службени лист општине Нова 

Црња“ број 9/08, 16/12) Скупштина општине Нова 

Црња на седници одржаној дана 17.09.2013.године, 

донела је:  

 

О Д Л У К У  

О ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ 

ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

 

I.OПШТЕ ОДРЕДБЕ                                                                                                                                    

Члан 1. 

Овом одлуком се уређује обављање послова који се 

односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, 

одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање 

општинским и некатегорисаним путевима и улицама на 

територији општине Нова Црња, утврђују се извори 

финансирања, прописују се надзор и казнене одредбе. 

 

Члан 2. 

Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају 

следеће значење: 

1.“општински пут“ јесте јавни пут који саобраћајно 

повезује територију општине, као и територију 

општине са мрежом државних путева; 

2."некатегорисани пут" јесте саобраћајна површина 

која је доступна већем броју разних корисника, коју 

надлежни орган прогласи некатегорисаним путем и 

која је уписана у катастар непокретности као 

некатегорисани пут; 

3."улица" јесте јавни пут у насељу који саобраћајно 

повезује делове насеља; 

Тротоари и бициклистичке стазе саставни су делови 

улица. 

Коловозна конструкција улица које су истовремено 

делови државних или општинских путева који 

пролазе кроз насеља и саобраћајна сигнализација, 

осим светлосних саобраћајних знакова, сматрају се 

деловима тих путева. 

Скупштина општине прописује критеријуме за  

категоризацију општинских путева и улица. 

 

На основу критеријума из става 4. овог члана 

Скупштина општине доноси акт о категоризацији 

општинских путева и улица. 

 

Члан 3. 

Општински путеви и улице и некатегорисани 

путеви чине мрежу путева. 

Путеви из става 1. овог члана, као добра у општој 

употреби, у државној су својини и на њима се могу 

стицати права коришћења, права службености и 

друга права одређена законом. 

 

7. УПРАВЉАЊЕ ОПШТИНСКИМ И 

НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА И 

УЛИЦАМА 

Члан 4. 

Делатност управљања општинским путевима и 

улицама (у даљем тексту јавни путеви)  и 

некатегорисаним путевима обавља Јавно комунално 

предузеће „8. Август“ Српска Црња (у даљем тексту 

Управљач). 

Члан 5. 

 Управљање јавим путевима јесте: 

-коришћење јавних путева; 

-заштита  јавних путева; 

-вршење инвеститорске функције на изградњи и 

реконструкцији  јавних путева;  

-организовање и обављање стручних послова на 

изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити 

јавних путева; 

-уступање радова на одржавању јавних путева; 

-организовање стручног надзора над изградњом, 

реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавних 

путева;  

-планирање изградње, реконструкције, одржавања и 

заштите јавних путева;  

-означавање јавних путева и вођење евиденције о 

јавним путевима и о саобраћајно-техничким 

подацима за те путеве. 

Одлуку о изградњи и реконструкцији јавних путева, 

као и некатегорисаних путева доноси Скупштина 

општине Нова Црња. 

Изградња и реконструкција јавних путева врши се у 

складу са Законом о планирању и изградњи и 

Законом о јавним путевима а на основу 

средњерочних и годишњих планова, односно 

програма радова Управљача који се достављају 

Скупштини на сагласност. 

Некатегорисани путеви се могу изграђивати са или 

без коловозног застора. На  укрштању са 

општинским путем  и улицама мора се изградити 

коловозни застор од камена, бетона или асфалта на 

некатегорисаном путу у дужини од најмање 10 

метара и са ширином од 5 метара. 
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Члан 6. 

 Управљачу јавних путева поверава се вршење 

јавних овлашћења која се односе на издавање: 

1) сагласности за изградњу, односно реконструкцију 

прикључка на јавни пут; 

2) сагласности за грађење, односно постављање 

водовода, канализације, као и телекомуникационих 

и електро водова, инсталација, постројења и сл. на 

јавном путу; 

3) сагласности за грађење, односно постављање 

водовода, канализације, као и телекомуникационих 

и електро водова, инсталација, постројења и сл. у 

заштитном појасу јавног пута; 

4) сагласности за измену саобраћајних површина 

пратећих садржаја јавног пута; 

5) сагласности за одржавање спортске или друге 

манифестације на јавном путу; 

6) посебне дозволе за обављање ванредног превоза 

на јавном путу и 

7) одобрења за постављање рекламних табли, 

рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно 

обавештавање или оглашавање на јавном путу, 

односно поред тог пута. 

Акти из става 1. овог члана морају да садрже 

саобраћајно-техничке услове. 

Управљач јавног пута дужан је да одлучи по захтеву 

за издавање сагласности, дозволе и одобрења из 

става 1. овог члана у року од осам дана од дана 

подношења захтева. 

 Против аката из става 1. овог члана може се 

изјавити жалба Општинском већу, у року од осам 

дана од дана достављања тог акта. 

Управљач јавног пута дужан је да о актима донетим 

у вршењу јавних овлашћења води евиденцију. 

Члан 7. 

Управљач јавног пута дужан је да обезбеди трајно, 

непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту 

јавног пута и да обезбеди несметано и безбедно 

одвијање саобраћаја на њему. 

Управљач јавног пута одговара за штету која 

настане корисницима јавног пута због пропуштања 

благовременог обављања појединих радова на 

редовном одржавању јавног пута прописаних овом 

одлуком, односно због извођења тих радова 

супротно прописаним техничким условима и начину 

њиховог извођења. 

 

III. ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНИХ И 

НЕКАТЕГОРИСАНИХ  ПУТЕВА 

Члан 8. 

Финансирање изградње и реконструкције, 

одржавања и заштите јавног и некатегорисаног пута 

обезбеђује се из: 

1. накнада за употребу јавног пута; 

2. буџета општине Нова Црња; 

3. других извора у складу са законом. 

Члан 9. 

За употребу јавног пута плаћају се накнаде, и то: 

-накнада за ванредни превоз 

-накнада за постављање рекламних табли, 

рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно 

обавештавање или оглашавање на јавном путу, 

односно на другом земљишту које користи 

Управљач јавног пута, у складу са прописима; 

-накнада за  постављање водовода, канализације, 

као и телекомуникационих и електро водова, 

инсталација, постројења и сл. на јавном путу и у 

заштитном појасу јавног пута; 

-годишња накнада за коришћење комерцијалних 

објеката којима је омогућен приступ са јавног пута. 

Висину накнада из става 1. овог члана  за јавни пут 

утврђује Управљач јавног пута  уз сагласност 

Скупштине општине 

Члан 10. 

Средства од наплаћене накнаде из члана 9. за 

употребу јавних путева приход су Управљача тих 

путева. 

Средства од наплаћених накнада  користе се за 

изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту 

јавних путева. 

 

IV. ЗАШТИТА ЈАВНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ  

ПУТЕВА 

Члан 11. 

 Одредбе Закона о јавним путевима о заштити 

путева односе се и на заштиту јавних и 

некатегорисаних путева. 

Заштита јавног и некатегорисаног пута јесте 

забрана или ограничавање интервенција на путу, 

заштитном појасу и појасу контролисане изградње. 

Ради спречавања угрожавања стабилности јавног 

пута и обезбеђивања услова за несметано одвијање 

саобраћаја и режим саобраћаја на јавном путу, 

носилац права службености на јавном путу, као и 

других права у складу са законом, може да изводи 

радове на јавном путу (грађење, односно 

постављање водовода, канализације, као и 

телекомуникационих и електро водова, инсталација, 

постројења и сл.) само ако је за извођење тих радова 

прибавио сагласност Управљача јавног пута која 

садржи саобраћајно-техничке услове. 

Члан 12. 

У заштитном појасу поред јавног пута ван насеља, 

забрањена је изградња грађевинских или других 

објеката, као и постављање постројења, уређаја и 

инсталација, осим изградње саобраћајних површина 

пратећих садржаја јавног пута, као и постројења, 

уређаја и инсталација који служе потребама јавног 

пута и саобраћаја на јавном путу. 
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У заштитном појасу из става 1. овог члана може да 

се гради, односно поставља, водовод, канализација, 

као и телекомуникациони и електро водови, 

инсталације, постројења и сл., по претходно 

прибављеној сагласности Управљача јавног пута 

која садржи саобраћајно-техничке услове. 

Управљач јавног пута дужан је да обезбеди 

контролу извођења радова из става 2. овог члана. 

Члан 13. 

Заштитни појас за општинске путеве има ширину од 

5 метара са сваке стране пута а за некатегорисане 

путеве 1 метар. 

Одредбе става 1. овoг члана примењују се и у 

насељима уколико није другачије одређено 

просторним планом. 

Члан 14. 

Изградња објеката у појасу контролисане изградње 

дозвољена је на основу донетих просторних  планова 

који обухватају тај појас. 

Члан 15. 

Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева подижу 

се тако да не ометају прегледност  јавног пута и не 

угрожавају безбедност саобраћаја. 

Члан 16. 

Лице које управља објектом, постројењем, уређајем, 

инсталацијом и водовима, уграђеним у јавни пут, 

дужно је да одржава тај објекат, постројење, уређај, 

инсталацију и вод, на начин којим се не оштећује 

јавни пут, односно не угрожава безбедност 

саобраћаја или не омета одржавање јавног пута. 

У случају оштећења, односно квара објеката, 

постројења, уређаја, инсталација или водова из 

става 1. овог члана лице које управља тим 

објектима дужно је да без одлагања приступи 

отклањању оштећења, односно квара и истовремено 

о предузетим радовима без одлагања обавести 

Управљача јавног пута. 

Лице из става 1. овог члана, отклањању оштећења, 

односно квара, којим се не оштећује јавни пут или 

не угрожава безбедност саобраћаја, приступа по 

претходно прибављеној сагласности Управљача 

јавног пута. 

Трошкове извођења радова из ст. 2. и 3. овог члана, 

као и трошкове извођења радова на враћању јавног 

пута у првобитно стање сноси лице из става 1. овог 

члана. 

Члан 17. 

Забрањено је остављање грађевинског и другог 

материјала поред јавног пута, ако се тиме умањује 

прегледност на јавном путу. 

Члан 18. 

Прикључак прилазног пута на јавни пут може се 

градити уз сагласност Управљача јавног пута.  

Раскрсница или укрштај општинског, односно 

некатегорисаног пута, као и улице, са државним 

путем, односно прикључак на државни пут може се 

градити уз сагласност Јавног предузећа које оснива 
Влада, у складу са Законом о јавним путевима. 

Сагласност из става 2. овог члана садржи нарочито: 

посебне услове изградње; потребну саобраћајну 

сигнализацију; опрему. 

Ако посебни услови предвиђени у сагласности из 

става 2. овог члана, захтевају грађење нових 

саобраћајних трака, острва за одвајање 

саобраћајних трака, семафоризацију и расвету на 

државном путу, одобрење за изградњу раскрснице, 

укрштаја или прикључка из става 2. овог члана, 

издаје Министарство. 

Одобрење из става 4. овог члана, за изградњу 

раскрснице, укрштаја или прикључка, издато без 

претходно прибављене сагласности из става 2. овог 

члана, ништаво је. 

Јавно предузеће издаће сагласност из става 2. овог 

члана ако утврди да су кумулативно испуњени 

услови и то ако: 

1) није могуће извршити повезивање општинског, 

односно некатегорисаног пута, као и улице, са 

општинским, односно некатегорисаним путем, као и 

улицом који већ имају изведену раскрсницу, 

укрштај или прикључак на државни пут; 

2) раскрсница, укрштај или прикључак из става 2. 

овог члана не смањују капацитет и проточност 

саобраћаја на државном путу и 

3) раскрсница, укрштај или прикључак из става 2. 

овог члана немају штетне последице за несметано и 

безбедно одвијање саобраћаја на државном путу. 

Инвеститор изградње раскрснице, укрштаја или 

прикључка из става 2. овог члана сноси трошкове 

изградње и трошкове постављања саобраћајне 

сигнализације и опреме изграђене раскрснице, 

укрштаја или прикључка. 

Техничком прегледу изграђене раскрснице, 

укрштаја или прикључка на државни пут, 

присуствује овлашћени представник Јавног 

предузећа. 

Члан 19. 

Некатегорисани пут који се укршта или прикључује 

на јавни пут мора се изградити са тврдом подлогом 

или са истим коловозним застором као и јавни пут 

са којим се укршта, односно на који се прикључује, 

у ширини од најмање пет метара и у дужини од 

најмање 40 метара за државни пут I реда, 20 метара 

за државни пут II реда и 10 метара за општински 

пут, рачунајући од ивице коловоза јавног пута. 

Прилазни пут који се прикључује на јавни пут мора 

се изградити на начин прописан у ставу 1. овог 

члана. 

Трошкове изградње из ст. 1. и 2. овог члана сноси 

инвеститор изградње некатегорисаног, односно 
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прилазног пута, у ширини и дужинама из става 1. 

овог члана. 

Ако приликом изградње или реконструкције јавни 

пут из става 1. овог члана пресеца земљани пут, 

трошкове изградње земљаног пута са тврдом 

подлогом или истим коловозним застором као и 

јавни пут са којим се укршта, односно на који се 

прикључује, сноси инвеститор радова на изградњи, 

односно реконструкцији јавног пута. 

Члан 20. 

Сусед јавног пута дужан је да омогући слободно 

отицање воде и одлагање снега са јавног пута на 

његово земљиште, уз накнаду проузроковане штете. 

Сусед јавног пута дужан је да омогући прилаз 

јавном путу или путном објекту ради извођења 

радова на одржавању јавног пута или путног 

објекта, уз накнаду проузроковане штете. 

Управљач јавног пута дужан је да закључи уговор 

са суседом јавног пута да на суседовом земљишту 

изгради одводне канале и друге уређаје за одвођење 

воде од трупа пута као и да постави привремене или 

сталне уређаје и регулације, односно подигне засаде, 

за заштиту јавног пута и саобраћаја на њему од  

сметова, буке, заслепљујућих ефеката и других 

штетних утицаја, ако се исти не могу изградити, 

поставити, односно подићи на јавном путу. 

Одредбе ст. 1. до 3. овог члана сходно се примењују и 

на власнике, односно непосредне држаоце 

земљишта, у случају када се њихово земљиште 

користи у исте сврхе. 

Члан 21. 

Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за 

сликовно или звучно обавештавање или 

оглашавање (у даљем тексту: натписи), могу се 

постављати  на општинском путу и поред тог пута 

на удаљености од пет метара, мерено са спољне 

стране од ивице коловоза. 

Постављање натписа врши се на основу одобрења 

које издаје Управљач јавног пута. 

Натписе је дужно да одржава лице које је захтевало 

њихово постављање. 

Члан 22. 

 На јавном путу забрањено је нарочито: 

1) привремено или трајно заузимање пута; 

2) извођење радова на јавном путу који нису у вези 

са изградњом, реконструкцијом, одржавањем и 

заштитом пута; 

3) извођење радова носилаца права службености и 

других права установљених на путу, којима се 

оштећује јавни пут или угрожава несметано и 

безбедно одвијање саобраћаја; 

4) испуштање вода, отпадних вода и других течности 

на пут; 

5) спречавање отицања вода са пута, а посебно из 

путног јарка и из пропуста кроз труп пута и 

спречавање даљег отицања вода ка њиховим 

реципиентима; 

6) просипање, остављање или бацање материјала, 

предмета и смећа на пут; 

7) замашћивање пута мазивима или другим 

сличним материјама; 

8) постављање и коришћење светла или других 

светлосних уређаја на путу и поред пута, којима се 

омета одвијање саобраћаја на путу; 

9) орање и извођење других пољопривредних радова 

на банкинама, косинама и земљишном појасу; 

10) вучење предмета, материјала, оруђа и других 

врста терета по путу (греде, балвани, гране, камени 

блокови, плугови, дрљаче и сл.); 

11) паљење траве и другог растиња на путу, као и 

отпадних предмета и материјала; 

12) наношење блата са прилазног пута на јавни пут; 

13) пуштање стоке на пут без надзора, напасање и 

напајање стоке на путу; 

14) окретање запреге, трактора, плуга и других 

пољопривредних машина и оруђа на путу; 

15) кочење запрежних возила спречавањем 

окретања точкова; 

16) укључивање возила на пут и искључивање са 

пута ван прикључка или укрштаја и наношење 

блата на пут; 

17)  заустављање или остављање возила којим се 

омета коришћење пута; 

18) свако чињење којим се оштећује или би се могао 

оштетити пут или ометати одвијање саобраћаја на 

путу. 

 

V. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ  И НЕКАТЕГОРИСАНИХ 

ПУТЕВА 

Члан 23. 

Под одржавањем јавног и некатегорисаног пута у 

смислу ове одлуке сматрају се радови којима се 

обезбеђује несметан и безбедан саобраћај и чува 

употребна вредност пута. 

Управљач јавног и некатегорисаног пута дужан је 

да при извођењу радова из става 1. овог члана 

обезбеди несметан и безбедан саобраћај и очува 

употребну вредност пута. 

Одржавање јавног пута обухвата редовно, 

периодично и ургентно одржавање. 

Члан 24. 

Радови на редовном одржавању јавног пута јесу 

нарочито: 

1) преглед, утврђивање и оцена стања пута и путног 

објекта; 

2) местимично поправљање коловозне конструкције 

и осталих елемената трупа пута; 

3) чишћење коловоза и осталих елемената пута у 

границама земљишног појаса; 

4) уређење банкина; 
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5) уређење и очување косина насипа; 

6) чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и 

других делова система за одводњавање пута; 

7) поправка путних објеката; 

8) постављање, замењивање, допуњавање и 

обнављање саобраћајне сигнализације; 

9) чишћење саобраћајне сигнализације; 

10) постављање, замењивање, допуњавање и 

обнављање опреме пута и објеката и опреме за 

заштиту пута, саобраћаја и околине; 

11) чишћење опреме пута и објеката и опреме за 

заштиту пута, саобраћаја и околине; 

12) кошење траве и уређивање зелених површина на 

путу и земљишном појасу; 

13) чишћење снега и леда са коловоза јавног пута и 

саобраћајних површина аутобуских стајалишта, 

паркиралишта, банкина, ригола. 

Одговарајуће мере из става 1. овог члана примењују 

се и на одржавање некатегорисаних путева. 

Члан 25. 

Радови на периодичном одржавању јавног пута 

обухватају: ојачање коловозне конструкције, 

рехабилитацију и појачано одржавање. 

Радови на периодичном одржавању изводе се на 

основу техничке документације и    дозволе коју 

издаје Одељење за привреду општинске управе 

општине Нова Црња. 

Члан 26. 

Радови на ургентном одржавању јавних путева 

обухватају радове условљене елементарним 

непогодама и ванредним околностима, у циљу 

обезбеђивања проходности пута и безбедног 

одвијања саобраћаја. 

Члан 27. 

Извођење радова  на одржавању се путем Јавних 

набавки уступа предузећу које испуњава законске 

услове за извођење одговарајућих радова. 

Општинско веће доноси пропис о редовном, 

периодичном и ургентном одржавању општинских 

путеве и улице. 

Члан 28. 

Радови на одржавању јавног пута по правилу се 

изводе тако да се не забрањује саобраћај на јавном 

путу. 

Члан 29. 

Одржавање некатегорисаних путева је обавеза 

Управљача и врши се у складу са одредбама ове 

одлуке које се односе на одржавање јавних путева. 

 

VI. НАДЗОР 

Члан 30. 

Послове инспекцијског надзора над применом ове 

одлуке у делу који се односи на изградњу, 

реконструкцију и одржавање јавних и 

некатегорисаних путева врши Грађевински 

инспектор у складу са Законом о планирању и 

изградњи и Законом о јавним путевима. 

Члан 31. 

Послове инспекцијског надзора над применом ове 

одлуке у делу који се односи на заштиту јавних и 

некатегорисаних путева врши Комунални 

инспектор. 

Члан 32. 

У вршењу инспекцијског надзора Комунални 

инспектор има право и дужност  да проверава: 

-да ли је за извођење радова на јавном и 

некатегорисаном путу и у  заштитном појасу поред 

јавног  и некатегорисаног пута прибављена 

сагласност Управљача пута; 

-да ли је за отклањање оштећења, односно квара  

објеката, постројења, уређаја, инсталација или 

водова уграђених у јавни пут прибављена 

сагласност Управљача; 

-да ли је за изградњу прикључка прилазног пута на 

јавни пут  прибављена  сагласност Управљача пута; 

-да ли се ограде, дрвеће и засади поред јавних путева 

подижу тако да не ометају пргледност пута и не 

угрожавају безбедност саобраћаја; 

-да ли се остављањем грађевинског и другог 

материјала поред јавног пута умањује његова 

прегледност; 

-да ли је за постављање натписа на јавном путу, 

односно поред тог пута прибављена сагласност  

Управљача; 

-да ли се на јавном путу врше радње или се јавни 

пут користи противно забранама из ове одлуке; 

-да ли постоје за обављање ванредног превоза на 

јавном путу  посебне дозволе  издате од стране 

Управљача. 

Члан 33. 

У обављању инспекцијског надзора Комунални 

инспектор је овлашћен да: 

-нареди обуставу радова на јавном путу  до 

прибављања саглсности Управљача, односно 

успостављање првобитног стања уколико не 

прибави сагласност у остављеном року; 

-нареди прибављање  сагласности Управљача пута  

за изградњу прикључка прилазног пута на јавни 

пут; 

-нареди уклањање ограда, дрвећа и засада поред 

јавних путева уколико они ометају преглдност пута 

или угрожавају безбедност саобраћаја; 

-нареди уклањање грађевинског или другог  

материјала остављеног поред пута уколико они 

умањују прегледност јавног пута; 

-нареди прибављање сагласности за постављање 

натписа на јавном путу, односно поред тог пута;  

-забрани коришћење, односно вршење радњи на 

јавном путу уколико се исти користи супротно 

забранама из ове одлуке; 
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-нареди прибављање  посебне дозволе од стране 

Управљача за обављање ванредног превоза на 

јавном путу. 

 

VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 34. 

Новчаном казном у износу од 100.000,00 до 

500.000,00 динара, казниће се за прекршај правно 

лице ако: 

-гради објекте и поставља постројења, уређаје и 

инсталације супротно члану 12. став 1. овог закона; 

- гради, односно поставља, водовод, канализацију,  

као и телекомуникационе и електро водове, 

инсталације, постројења и сл., без сагласности, 

односно супротно начину и условима утврђеним у 

издатој сагласности управљача јавног пута (члан 12. 

став 2); 

-подиже ограде, дрвеће и засаде поред јавних путева 

супротно члану 15. ове одлуке; 

-оставља грађевински и други материјал поред 

јавног пута тако да тиме умањује прегледност на 

јавном путу ( члан 17); 

-поставља рекламних табли, рекламних паноа, 

уређаја за сликовно или звучно обавештавање или 

оглашавање супротно одредбама члана 21. ове 

одлуке; 

-поступа супротно забранама из члана 22. ове 

одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

новчаном казном од 2.500,00 до 25.000,00 динара  и 

одговорно лице у правном лицу. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

предузетник новчаном казном од 50.000,00 до 

250.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

физичко лице новчаном казном од 2.500,00 до 

25.000,00 динара. 

 

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 35. 

На питања која нису регулисана овом Одлуком 

примењују се одредбе Закона о јавним путевима и 

других одговарајућих прописа. 

Члан 36. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о накатегорисаним путевима („Службени 

лист општине Нова Црња“ број 5/1993 ). 

 

Члан 37. 

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Нова 

Црња“.  

 

ПРЕДСЕДНИК СО 

Топић Драган  

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Нова Црња 

-Скупштина општине- 

Број: II-06-30/13-13 

Дана:17.09.2013.год. 

 

166.На основу чланова 96-99а. Закона о 

планирању и изградњи („Службени гласник Републике 

Србије“ број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-Одлука 

УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС), Уредбе о 

условима и начину под којима локална самоуправа 

може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по 

цени, мањој од тржишне цене, односно закупнине или 

без накнаде („Сл.гласник РС“, бр. 13/2010, 54/2011, 

21/2012, 121/2012), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“ број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 7. Статута 

општине Нова Црња („Службени лист општине Нова 

Црња“, број 9/08, 16/12), Скупштина општине Нова 

Црња, на седници одржаној дана 17.09.2013.године, 

доноси: 

 

ОДЛУКУ 

О УКИДАЊУ ОДЛУКЕ О 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

 

Члан 1. 

 

Укида се Одлука о грађевинском земљишту број 

II-06-5/12-1 од 12.03.2012. године ( „Сл.лист Општине 

Нова Црња“, бр. 2/2012). 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Нова 

Црња“. 

               Председник СО 

Топић Драган 

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Нова Црња 

-Скупштина општине- 

Број: II-06-30/13-14 

Дана:17.09.2013.год. 

                                                                                                                           

 167.На основу члана 18.Закона о јавним 

службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 71/94,79/2005 - 

др. закон, 81/2005 - испр. др. закона и 83/2005 - испр. 

др. Закона),члана 39.Закона о култури ("Сл. гласник 

РС", бр. 72/09 ) , члана 32. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07) и 



                 Број      14           18.09.2013.           “Службени лист општине Нова Црња“    Страна  307 

члана 41. тачка 10. Статута општине Нова Црња 

(„Службени лист општине Нова Црња“ број 9/08 и 

16/12 ), Скупштина општине Нова Црња, на седници 

одржаној дана 17.09.2013.године ,доноси следеће  

 

РЕШЕЊЕ O  

РАЗРЕШЕЊУ  ВД  ДИРЕКТОРА  

 СПОРТСКО КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКОГ 

ЦЕНТРА „ЂУРА ЈАКШИЋ“ 

 

Члан 1. 

 

Разрешава се ГАВРИЋ АНИЦА  дужности в.д. 

директора Спортско Културно-туристичког центра 

''Ђура Јакшић'' Српска Црња ,дана 17.09.2013. године . 

 

Члан 2. 

 

Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу општине Нова Црња“. 

                                                                                                   

Председник СО                                                                                            

Топић Драган 

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Нова Црња 

-Скупштина општине- 

Број: II-06-30/13-15 

Дана:17.09.2013.год 

                                                                                                                           

 168.На основу члана 18.Закона о јавним 

службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 71/94,79/2005 - 

др. закон, 81/2005 - испр. др. закона и 83/2005 - испр. 

др. Закона),члана 34.и 35.Закона о култури ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/09 ) , члана 32. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/07) и члана 41. тачка 10. Статута општине Нова 

Црња („Службени лист општине Нова Црња“ број 9/08 

и 16/12 ), Скупштина општине Нова Црња, на седници 

одржаној дана 17.09.2013.године ,доноси следеће  

 

РЕШЕЊЕ O  

ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА  

 СПОРТСКО КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКОГ 

ЦЕНТРА „ЂУРА ЈАКШИЋ“ 

 

Члан 1. 

ГАВРИЋ АНИЦА  из Српске Црње, именује се  

за директора Спортско Културно-туристичког центра 

„Ђура Јакшић“ Српска Црња,на основу предлога 

Управног одбора СКТЦ „Ђура Јакшић“ . 

Члан 2. 

  Мандат директора траје четири године и почиње 

да тече даном ступања на дужност директора. 

 

Члан 3. 

Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу општине Нова Црња“.  

                                                                                                    

Председник СО                                                                                            

Топић Драган 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Нова Црња 

-Скупштина општине- 

Број: II-06-30/13-16 

Дана:17.09.2013.год 

 

169.На основу члана 12 Закона o социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ бр.24/11) члана 32 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 

број 129/07), члана 41. тачке 10. Статута општине Нова 

Црња („Службени лист општине Нова Црња“ број 9/08 

и 16/12), Скупштина општине Нова Црња на седници 

одржаној 17.09.2013. године,  доноси  

 

ЗАКЉУЧАК  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  

НА ОДЛУКУ О  ДОПУНИ 

 СТАТУТА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „НОВА 

ЦРЊА“ 

 

Члан 1. 

 Д а ј е  с е  сагласност на Одлуку о допуни 

Статута Центра за социјални рад „Нова Црња“,број III 

551-234/13 коју је донео Управни одбор Центра за 

социјални рад „Нова Црња“ на седници одржаној дана 

30.08.2013.године. 

Члан 2. 

 Одлука о допуни Статута Центра за социјални 

рад „Нова Црња“чини саставни део овог Закључка. 

 

Члан 3. 

Овај Закључак биће објављен у „Службеном 

листу општине Нова Црња“. 

Председник СО 

Топић Драган 

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Нова Црња 

-Скупштина општине- 

Број: II-06-30/13-17 

Дана:17.09.2013.год 
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 170.На основу члана 2. став 1. Закона о начину и 

условима признавања права и враћању земљишта које 

је прешло у друштвену својину по основу 

пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом 

због неизвршених обавеза из обавезног откупа 

пољопривредних производа („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 18/91, 20/92 и 42/98), члана 36. 

Закона о локалној самоуправи („Сл гласник РС“ број 

129/2007) и члана 41. Статута општине Нова Црња („Сл 

лист општине Нова Црња“ број 9/2008 и 16/2012) 

Скупштина општине Нова Црња на седници одржаној 

дана 17.09.2013. године   доноси 

 

З А К Љ У Ч А К  

о предлогу састава нове Комисије за повраћај земље 

 

Члан 1. 

 

Скупштна општине Нова Црња предлаже 

министру пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Србије да за Општину Нова Црња образује 

нову Комисију за враћање земљишта које је прешло у 

друштвену својину по основу пољопривредног 

земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених 

обавеза из обавезног откупа  пољопривредних 

производа, из разлога што је председник досадашње 

Комисија поднео  

оставку а одборницима Скупштине општине, 

члановима досадашње Комисије, је престао мандат.  

 

Члан 2. 

 

 У састав наведене Комисије предлаже се: 

- за председника Комисије , Владимир Живанкић, 

судија прекршајног суда у Кикинди 

- за заменика председника Љубисав Милошев, 

судија прексшајног суда у Кикинди, судска 

јединица Нова Црња  

 

- за чланове и заменике чланова Комисије: 

1. Драган Јефтић, директор службе за катастар 

непокретности Нова Црња, из Зрењанина, за 

члана 

2. Лајош Шипош, геометар у служби за катастар 

непокретности Нова Црња, из Тобе, за заменика 

члана 

3. Александар Олћан, одборник Скупштине 

општине Нова Црња из Српске Црње, за члана 

4. Јулијана Кљајић, одборник Скупштине општине 

Нова Црња из Српска Црња, за заменика члана 

5. Драган Обреновић, одборник Скупштине 

општине Нова Црња из Војвода Степе, за члана 

6. Хелена Вујановић, одборник Скупштине 

општине Нова Црња из Радојева, за заменика 

члана 

7. Драган Медић, инжиње пољопривреде, за 

члана, из Александрова 

8. Бранислав Ђурђев, инжињер пољопривреде, за 

заменика члана, из Српске Црње. 

 

Испред грађана места на чијем подручју се налази 

земљиште које је предмет захтева: 

 

1. Миланков Ленка из Српске Црње 

2. Јанош Ђерман из Нове Црње                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Члан 3. 

 

Предлог из члана 2. овог Закључка у п у ћ у ј е 

се Министру пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Србије, да донесе Решење о именовању 

Комисије за враћање земљишта које је прешло у 

друштвену својину по основу пољопривредног 

земљишног фонда и конфискацјом због неизвршених 

обавеза из обавезног откупа пољопривредних 

производа у предложеном саставу .  

 

Члан 4. 

  

Овај Закључак се прослеђује министру 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 

Србије на даљи поступак.  

 

Члан 5. 

 

Накнада за рад Комисије обезбеђује се из буџета 

Републике Србије .  

 

Члан 6. 

 

Закључак објавити у „Службеном листу 

Општине Нова Црња“. 

 

                                                                                      

Председник СО                                                                                                       

Топић Драган 

 

 

 

 

                            Топић Драган 
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