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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Нова Црња 

-Скупштина општине- 

Број:II-06-25/16-1 

Дана: 05.12.2016 године 

 

138.На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/2009 , 73/10 , 

101/11 и 93/12), 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) и Одлуке о буџету општине Нова 

Црња за 2016. Годину (Сл. лист Општине Нова Црња бр. 15/15) и Одлуке о измени и допуни Одлуке о 

буџету општине Нова Црња (Сл. лист Општине Нова Црња бр. 12/16) , а на предлог Општинског већа , 

Скупштина општине Нова Црња на седници одржаној дана 05.12.2016 , донела је                                                                                                       

 

 

  О Д Л У К У 

о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Нова Црња за 2016. годину 

 

Члан 1.  

 

Одлука о буџету општине Нова Црња за 2016. годину, која је донета на седници Скупштине Нова 

Црња 24.12.2015. године и Одлука о изменама и допунама о буџету општине Нова Црња за 2016. 

годину, дана 25.07.2016. , мења се члан 1 и гласи: 

 

Пренета новчана средства по завршном рачуну за 2015. годину износе 21.778.536,00 динара. 

Укупни приходи буџета општине Нова Црња за 2016. годину износили су 525.107.384,00 динара. 

Након пренетих средстава из 2015. године и смањења неостварених прихода укупна средства буџета 

сада износе 467.157.694,00 динара. 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ 

ЛИСТ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

 

Година XXV Нова Црња 08.12.2016. године Број: 19 
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Члан 2. 

 

У плану прихода буџета за 2016. годину мења се члан 7. у следећој позицији: 

 

- Порез на друге приходе 711190, утврђује се износ од  7.300.000,00 динара, уместо досадашњег 

износа од 7.000.000,00 динара. 

- Порез на наслеђе и поклоне 713310,  утврђује се износ од 1.200.000,00 динара, уместо 

досадашњег износа од 1.000.000,00 динара. 

- Порез на капиталне трансакције 713420, утврђује се износ од 22.000.000,00 динара, уместо 

досадашњег износа од 10.000.000,00 динара. 

- Општинске и градске накнаде 714560, утврђује се износ од 4.500.000,00 динара, уместо 

досадашњег износа од 3.000.000,00 динара. 

- Текући наменски трансфери од републике 733154, утврђује се износ од 700.000,00 динара, 

уместо досадашњег износа од 200.000,00 динара. 

- Текући наменски трансфери од АПВ 733156, утврђује се износ од 5.420.000,00 динара, уместо 

досадашњег износа од 200.000,00 динара. 

- Капитални трансфери из буџета АПВ 733252, утврђује се износ од 62.124.079,00 динара, 

уместо досадашњег износа од 197.857.201,00 динар. 

- Камата на средства буџета општине 741150, утврђује се износ од 0,00 динара, уместо 

досадашњег износа од 340.000,00 динара. 

- Накнада за коришћење природних добара 741510, утврђује се износ од 4.350.000,00, уместо 

досадашњег износа од 1.400.000,00 динара. 

- Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта 741520, утврђује се износ од 

24.313.167,00 динар, уместо досадашњег износа од 15.000.000,00 динара. 

- Приходи од новчаних казни за прекршаје 743320, утврђује се износ од 1.900.000,00 динара, 

уместо досадашњег износа од 2.000.000,00 динара. 

- Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општине 743350, утврђује се 

износ од 100.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 300.000,00 динара. 

- Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица 744250, утврђује се износ 

од 126.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 50.000,00 динара. 

- Примања од задуживања од пословних банака у корист нивоа општине 911451, утврђује се 

износ од 24.000.000,00 динара, који нису били планирани Одлуком о буџету за 2016. годину. 

 

 

Опис 
Економска 

класификација 
Буџет за 

2016.годину 

1 2 3 

I   ПРИХОДА И ПРИМАЊА     

Текући приходи     

1. Порески приходи 7 421,379,158.00 

1.1 Порез на доходак грађана 711 90,500,000.00 

1.2. Порез на фонд зарада 712 0.00 

1.3. Порез на имовину 713 101,531,744.00 

1.4. Порез на наслеђе и поклоне 7133 1,200,000.00 

1.5. Порез на пренос апсолутних права 7134 22,000,000.00 

2. Непорески приходи     

2.1. Таксе     

2.1.1. Локалне комуналне таксе 714,716,741,742 41,483,167.00 

2.1.2. Локалне административне таксе 7422 100,000.00 

2.1.3. Боравишна такса 714552 0.00 

2.2. Накнаде 7145,7415,7423 37,783,167.00 



Број    19    08.12.2016    “Службени лист општине Нова Црња“  Страна  636 

2.3. Самодопринос 711180 22,000,000.00 

2.4. Донације и трансфери     

- Донације 732   

- Трансфери од другог нивоа власти 733 184,038,247.00 

2.4. Приходи настали употребом јавних средстава      

- Приходи од камате 7411 0.00 

- 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 200,000.00 

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

7421 900,000.00 

- 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 2,000,000.00 

- Приходи од концесионе накнаде у складу са законом 714563   

 Кап. доб. тран. од физ. лица у кор. општина 744 226,000.00 

2.7. Остали непорески приходи     

- Мешовити и неодређени приходи 745 1,600,000.00 

- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне 
године 

7721   

3.Примања од домаћих задуживања 911 24,000,000.00 

 

Укупни изворни приходи за 2016. годину износе 445.379.158,00 динара, пренета средства из 

2015. године 21.778.536,00 динара, па укупни приходи буџета за 2016. годину износе 467.157.694,00 

динара. 

 

Члан 3. 

 

Мења се члан 9. Одлуке о буџету и гласи: 

 

1. Функционална класификација 110  

 

- позиција 3 конто 423 – Услуге по уговору-накнаде одборника и комисије  – утврђује се 

износ од 12.403.743,00 динара уместо износа од 13.403.743,00 динара. 

- позиција 5 конто 465 – Остале донације, дотације и трансфери за накнаде – утврђује се 

износ од 139.596,00 динара уместо износа 621.218,00 динара. 

- позиција 6/1 конто 481 – Дотације невладиним организацијама – финансирање политичке 

кампање – утврђује се износ од 131.622,00 динара, отвара се нова апропријација која није била 

планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

 

2. Функционална класификација 111  

 

- позиција 9 конто 422 – Трошкови путовања-дневнице – утврђује се износ од 10.000,00 

динара уместо износа од 200.000,00 динара. 

- позиција 10 конто 423 –Услуге по уговору-накнада члановима општинског већа – утврђује 

се износ од 2.200.000,00 динара уместо износа 2.500.000,00 динара. 
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- позиција 11 конто 423 – Услуге по уговору-репрезентација  – утврђује се износ од 

5.577.000,00 динара уместо износа од 4.000.000,00 динара. 

- позиција 12 конто 465 – Остале донације, дотације и трансфери – утврђује се износ од 

527.253,00 динара уместо износа 667.253,00 динара. 

 

3. Функционална класификација 150 

 

- позиција 13 конто 423 – Услуге по уговору – утврђује се износ од 199.800,00 динара уместо 

износа од 200.000,00 динара. 

- позиција 14 конто 426 – Материјал – утврђује се износ од 50.200,00 динара уместо износа 

50.000,00 динара. 

 

4. Функционална класификација 840 

 

- позиција 16 конто 423 – Услуге по уговору – утврђује се износ од 1.000,00 динара уместо 

износа од 100.000,00 динара. 

- позиција 17 конто 426 – Материјал – утврђује се износ од 1.000,00 динара уместо износа 

50.000,00 динара. 

- позиција 18 конто 512 – Машине и опрема – утврђује се износ од 1.000,00 динара уместо 

износа од 50.000,00 динара. 

 

5.Функционална класификација 111 

 

- позиција 19 конто 423 – Услуге по уговору – утврђује се износ од 600.000,00 динара уместо 

износа од 1.000.000,00 динара. 

- позиција 20 конто 424 – Специјализоване услуге – утврђује се износ од 100.000,00 динара 

уместо износа 500.000,00 динара. 

 

6. Функционална класификација 110 

 

- позиција 21 конто 421 – Стални трошкови – утврђује се износ од 1.000,00 динара уместо 

износа од 300.000,00 динара. 

- позиција 22 конто 423 – Услуге по уговору – утврђује се износ од 1.000,00 динара уместо 

износа 100.000,00 динара. 

- позиција 23 конто 423 – Услуге по уговору – утврђује се износ од 1.000,00 динара уместо 

износа од 100.000,00 динара. 

- позиција 24 конто 423 – Услуге по уговору – утврђује се износ од 1.000,00 динара уместо 

износа 1.000.000,00 динара. 

- позиција 25 конто 424 – Специјализоване услгуге – утврђује се износ од 1.000,00 динара 

уместо износа од 1.000.000,00 динара. 

- позиција 26 конто 426 – Материјал – утврђује се износ од 50.000,00 динара уместо износа 

1.500.000,00 динара. 

- позиција 27 конто 472 – Признања и награде – утврђује се износ од 1.000,00 динара уместо 

износа од 150.000,00 динара. 

- позиција 27/1 конто 481 – Дотације невладиним организацијама – утврђује се износ од 

508.000,00 динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. 

годину. 

- позиција 28 конто 484 – Накнада штете за повреде или штете услед настале услед 

елементарних непогода – утврђује се износ од 1.000,00 динара уместо износа од 4.450.000,00 динара. 
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- позиција 29 конто 512 – Машине и опрема – утврђује се износ од 1.000,00 динара уместо 

износа од 100.000,00 динара. 

- позиција 30 конто 512 – Машине и опрема – утврђује се износ од 1.000,00 динара уместо 

износа од 100.000,00 динара. 

- позиција 31 конто 512 – Машине и опрема – утврђује се износ од 1.000,00 динара уместо 

износа од 200.000,00 динара. 

 

 

7. Функционална класификација 130 

 

- позиција 32 конто 411 – Плате, додаци и накнаде запослених – утврђује се износ од 

23.371.572,00 динара уместо износа од 23.250.900,00 динара. 

- позиција 33 конто 412 – Социјални доприноси на терет послодавца – утврђује се износ од 

4.183.510,00 динара уместо износа 4.161.910,00 динара. 

- позиција 35 конто 414 – Социјална давања запосленима – утврђује се износ од 520.688,00 

динара уместо износа од 370.688,00 динара. 

- позиција 36 конто 415 – Наканда трошкова превоза  – утврђује се износ од 2.050.000,00 

динара уместо износа 1.700.000,00 динара. 

- позиција 37 конто 416 – Награде запосленима – утврђује се износ од 175.000,00 динара 

уместо износа од 125.000,00 динара. 

- позиција 38 конто 421 – Стални трошкови-накада УТ – утврђује се износ од 1.100.000,00 

динара уместо износа 1.500.000,00 динара. 

- позиција 39 конто 421 – Стални трошќови-електрична енергија – утврђује се износ од 

3.500.000,00 динара уместо износа од 3.000.000,00 динара. 

- позиција 40 конто 421 – Стални трошкови-гас – утврђује се износ од 3.000.000,00 динара 

уместо износа 2.200.000,00 динара. 

- позиција 42 конто 421 – Стални трошќови-телефони – утврђује се износ од 780.000,00 

динара уместо износа од 700.000,00 динара. 

- позиција 43 конто 421 – Стални трошкови-мобилни телефони – утврђује се износ од 

900.000,00 динара уместо износа 1.500.000,00 динара. 

- позиција 44 конто 421 – Стални трошќови-осигурање – утврђује се износ од 775.000,00 

динара уместо износа од 900.000,00 динара. 

- позиција 45 конто 421 – Стални трошкови-чланарина – утврђује се износ од 758.000,00 

динара уместо износа 158.000,00 динара. 

- позиција 45/1 конто 421 – Стални трошкови-комуналне услуге (вода, смеће) – утврђује се 

износ од 280.000,00 динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 

2016. годину. 

- позиција 45/2 конто 421 – Стални трошкови-закуп опреме – утврђује се износ од 20.000,00 

динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

- позиција 45/3 конто 421 – Стални трошкови-накнада за испуштање воде – утврђује се износ 

од 400.000,00 динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. 

годину. 

- позиција 47 конто 423 – Услуге по уговору – утврђује се износ од 16.174.306,00 динара уместо 

износа 7.247.007,00 динара. 

- позиција 47/1 конто 423 – Услуге по уговору-медијске услуге радија и телевизије – утврђује 

се износ од 924.701,00 динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету 

за 2016. годину. 

- позиција 47/2 конто 423 – Услгуе по уговору-остале услуге рекламе и пропаганде – утврђује 

се износ од 400.000,00 динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету 

за 2016. годину. 
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- позиција 48 конто 423 – Услуге по уговору-изборна кампања-штампање листића – утврђује 

се износ од 20.000,00 динара уместо износа 300.000,00 динара. 

- позиција 50 конто 424 – Специјализоване услуге – утврђује се износ од 2.400.000,00 динара 

уместо износа од 1.500.000,00 динара. 

- позиција 52 конто 425 – Текуће поправке и одржавање – утврђује се износ од 900.000,00 

динара уместо износа 500.000,00 динара. 

- позиција 53 конто 425 – Текуће поправке и одржавање возила – утврђује се износ од 

1.600.000,00 динара уместо износа од 2.000.000,00 динара. 

- позиција 54 конто 425 – Текуће поправке и одржавање објеката – утврђује се износ од 

3.150.000,00 динара уместо износа 2.500.000,00 динара. 

- позиција 55 конто 425 – Текуће поправке и одржавање станова – утврђује се износ од 

380.000,00 динара уместо износа од 80.000,00 динара. 

- позиција 56 конто 426 – Материјал – утврђује се износ од 3.000.000,00 динара уместо износа 

2.000.000,00 динара. 

- позиција 57 конто 426 – Материјал-гориво – утврђује се износ од 2.400.000,00 динара уместо 

износа од 2.600.000,00 динара. 

- позиција 58 конто 426 – Материјал-гориво за изборну комисију – утврђује се износ од 

1.000,00 динара уместо износа 50.000,00 динара. 

- позиција 59 конто 426 – Материјал-канцеларијски материјал за изборну комисију – 

утврђује се износ од 30.000,00 динара уместо износа 150.000,00 динара. 

- позиција 59/1 конто 444 – Пратећи трошкови задуживања – утврђује се износ од 210.000,00 

динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

- позиција 60 конто 465 – Остале донације, дотације и трансфери – утврђује се износ од 

3.249.348,00 динара уместо износа 3.029.348,00 динара. 

- позиција 62 конто 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова – утврђује се износ од 

1.000.000,00 динара уместо износа од 2.000.000,00 динара. 

- позиција 63 конто 511 – Зграде и грађевински објекти – утврђује се износ од 1.000.000,00 

динара уместо износа 300.000,00 динара. 

- позиција 64 конто 512 – Машине и опрема – утврђује се износ од 3.250.000,00 динара уместо 

износа од 2.000.000,00 динара. 

- позиција 64/1 конто 513 – Остале некретнине и опрема – утврђује се износ од 120.000,00 

динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

- позиција 64/2 конто 515 – Нематеријална имовина – утврђује се износ од 1.200.000,00 

динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

- позиција 65 конто 541 – Продаја нефинансијске имовине –куповина земљишта – утврђује 

се износ од 1.000,00 динара уместо износа од 200.000,00 динара. 

 

 

8. Функционална класификација 170 

 

- позиција 66 конто 441 – Отплата домаћих камата – утврђује се износ од 850.000,00 динара 

уместо износа од 300.000,00 динара. 

- позиција 68 конто 611 – Отплата главнице домаћим кредиторима – утврђује се износ од 

13.000.000,00 динара уместо износа од 3.000.000,00 динара. 

 

9. Функционална класификација 070 

 

- позиција 71 конто 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета – утврђује се износ од 

7.305.600,00 динара уместо износа од 10.000.000,00 динара 
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- позиција 71/1 конто 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета утврђује се износ од 

4.694.400,00 динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. 

годину. 

- позиција 72 конто 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета – утврђује се износ од 

1.500.000,00 динара уместо износа 2.000.000,00 динара. 

- позиција 74 конто 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета – утврђује се износ од 

20.750.000,00 динара уместо износа 18.500.000,00 динара. 

- позиција 75 конто 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета – утврђује се износ од 

300.000,00 динара уместо износа 200.000,00 динара. 

- позиција 76 конто 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета  – утврђује се износ од 

1.110.000,00 динара уместо износа 400.000,00 динара. 

- позиција 76/1 конто 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета - утврђује се износ од 

100.000,00 динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. 

годину. 

- позиција 77 конто 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета – утврђује се износ од 

2.900.000,00 динара уместо износа 300.000,00 динара. 

- позиција 77/1 конто 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета - утврђује се износ од 

300.000,00 динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. 

годину. 

 

10. Функционална класификација 810 

 

- позиција 79 конто 481 – Дотације невладиним организацијама – утврђује се износ од 

7.242.550,00 динара уместо износа 6.000.000,00 динара. 

- позиција 80 конто 423 – Услуге по уговору – утврђује се износ од 300.000,00 динара уместо 

износа 900.000,00 динара. 

- позиција 80/1 конто 426 – Материјал - утврђује се износ од 600.000,00 динара, отвара се нова 

апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

 

11. Функционална класификација 620 

 

- позиција 82 конто 511 – Зграде и грађевински објекти – утврђује се износ од 1.000,00 динара 

уместо износа 1.000.000,00 динара. 

- позиција 83 конто 511 – Зграде и грађевински објекти – утврђује се износ од 1.000,00 динара 

уместо износа 20.000.000,00 динара. 

- позиција 84 конто 511 – Зграде и грађевински објекти – утврђује се износ од 1.000,00 динара 

уместо износа 5.817.600,00 динара. 

- позиција 85 конто 511 – Зграде и грађевински објекти – утврђује се износ од 1.000,00 динара 

уместо износа 4.840.000,00 динара. 

- позиција 87 конто 511 – Зграде и грађевински објекти – утврђује се износ од 1.000,00 динара 

уместо износа 6.000.000,00 динара. 

- позиција 88 конто 511 – Зграде и грађевински објекти – утврђује се износ од 20.349.152,00 

динара уместо износа 20.000.000,00 динара. 

- позиција 88/1 конто 426 – Материјал - утврђује се износ од 120.000,00 динара, отвара се нова 

апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

- позиција 89 конто 511 – Зграде и грађевински објекти – утврђује се износ од 1.000,00 динара 

уместо износа 5.000.000,00 динара. 

- позиција 90 конто 511 – Зграде и грађевински објекти – утврђује се износ од 1.000,00 динара 

уместо износа 2.000.000,00 динара. 
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- позиција 91 конто 511 – Зграде и грађевински објекти – утврђује се износ од 1.000,00 динара 

уместо износа 250.000,00 динара. 

- позиција 93 конто 511 – Зграде и грађевински објекти – утврђује се износ од 1.000,00 динара 

уместо износа 17.444.488,00 динара. 

- позиција 94 конто 511 – Зграде и грађевински објекти – утврђује се износ од 1.000,00 динара 

уместо износа 33.278.437,00 динара. 

- позиција 95 конто 511 – Зграде и грађевински објекти – утврђује се износ од 1.000,00 динара 

уместо износа 42.568.219,00 динара. 

- позиција 96 конто 511 – Зграде и грађевински објекти – утврђује се износ од 1.000,00 динара 

уместо износа 7.208.235,00 динара. 

- позиција 99 конто 511 – Зграде и грађевински објекти – утврђује се износ од 5.340.000,00 

динара уместо износа 2.940.000,00 динара. 

 

12. Функционална класификација 510 

 

 

- позиција 101 конто 421 – Стални трошкови – утврђује се износ од 8.400.000,00 динара уместо 

износа 5.000.000,00 динара. 

- позиција 102 конто 423 – Услуге по уговору – утврђује се износ од 8.024.290,00 динара уместо 

износа 3.000.000,00 динара. 

- позиција 103 конто 421 – Стални трошкови – утврђује се износ од 2.500.000,00 динара уместо 

износа 4.000.000,00 динара. 

- позиција 104 конто 423 – Услуге по уговору – утврђује се износ од 1.400.000,00 динара уместо 

износа 600.000,00 динара. 

- позиција 105 конто 423 – Услуге по уговору – утврђује се износ од 1.050.000,00 динара уместо 

износа 500.000,00 динара. 

- позиција 106 конто 423 – Услуге по уговору – утврђује се износ од 10.520.000,00 динара 

уместо износа 3.000.000,00 динара. 

 

13. Функционална класификација 411 

 

- позиција 107 конто 423 – Услуге по уговору – утврђује се износ од 1.000,00 динара уместо 

износа 1.000.000,00 динара. 

 

14. Функционална класификација 421 

 

- позиција 108 конто 423 – Услуге по уговору – утврђује се износ од 22.500.000,00 динара 

уместо износа 15.000.000,00 динара. 

- позиција 108/1 конто 423 – Услуге по уговору - утврђује се износ од 1.500.000,00 динара, 

отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

- позиција 108/2 конто 424 – Специјализоване услуге - утврђује се износ од 15.000.000,00 

динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

- позиција 108/3 конто 424 – Специјализоване услуге - утврђује се износ од 400.000,00 динара, 

отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

- позиција 108/4 конто 424 – Специјализоване услуге - утврђује се износ од 11.000.000,00 

динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

- позиција 108/5 конто 424 – Специјализоване услуге - утврђује се износ од 2.000.000,00 

динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

- позиција 108/6 конто 424 – Специјализоване услуге - утврђује се износ од 2.500.000,00 

динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 
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- позиција 108/7 конто 424 – Специјализоване услуге - утврђује се износ од 1.368.618,00 

динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

- позиција 108/8 конто 426 – Материјал - утврђује се износ од 3.500.000,00 динара, отвара се 

нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

 

- позиција 108/9 конто 512 – Машине и опрема - утврђује се износ од 700.000,00 динара, отвара 

се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

- позиција 108/10 конто 512 – Машине и опрема - утврђује се износ од 1.500.000,00 динара, 

отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

- позиција 109 конто 451 – Текуће субвенције за пољопривреду – утврђује се износ од 1.000,00 

динара уместо износа 3.000.000,00 динара. 

 

15. Функционална класификација 160 

 

- позиција 110 конто 481 – Дотације невладиним организацијама – утврђује се износ од 

2.768.614,00 динара уместо износа 2.000.000,00 динара. 

 

16. Функционална класификација 840 

 

- позиција 111 конто 481 – Дотације невладиним организацијама – утврђује се износ од 

995.012,00 динара уместо износа 800.000,00 динара. 

 

17. Функционална класификација 160 

 

- позиција 114 конто 421 – Стални трошкови – утврђује се износ од 2.711.000,00 динара уместо 

износа 1.675.000,00 динара. 

- позиција 115 конто 423 – Услуге по уговору – утврђује се износ од 2.690.000,00 динара уместо 

износа 2.200.000,00 динара. 

- позиција 117 конто 425 – Текуће поправке и одржавање – утврђује се износ од 710.000,00 

динара уместо износа 510.000,00 динара. 

- позиција 118 конто 426 – Материјал – утврђује се износ од 770.000,00 динара уместо износа 

1.370.000,00 динара. 

- позиција 119 конто 465 – Остале текуће дотације по закону – утврђује се износ од 89.437,00 

динара уместо износа 79.437,00 динара. 

- позиција 120 конто 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали – утврђује се износ од 

40.000,00 динара уместо износа 50.000,00 динара. 

- позиција 121 конто 511 – Зграде и грађевински објекти – утврђује се износ од 10.000,00 

динара уместо износа 100.000,00 динара. 

- позиција 122 конто 512 – Машине и опрема – утврђује се износ од 20.150,00 динара уместо 

износа 120.150,00 динара. 

- позиција 125 конто 421 – Стални трошкови – утврђује се износ од 679.000,00 динара уместо 

износа 600.000,00 динара. 

- позиција 126 конто 423 – Услуге по уговору – утврђује се износ од 1.490.000,00 динара уместо 

износа 600.000,00 динара. 

- позиција 127 конто 425 – Текуће поправке и одржавање – утврђује се износ од 746.000,00 

динара уместо износа 620.000,00 динара. 

- позиција 128 конто 426 – Материјал – утврђује се износ од 650.000,00 динара уместо износа 

900.000,00 динара 

- позиција 130 конто 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали – утврђује се износ од 

1.000,00 динара уместо износа 30.000,00 динара. 
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- позиција 131 конто 511 – Зграде и грађевински објекти – утврђује се износ од 10.000,00 

динара уместо износа 300.000,00 динара. 

- позиција 132 конто 512 – Машине и опрема – утврђује се износ од 100.000,00 динара уместо 

износа 300.000,00 динара. 

- позиција 135 конто 421 – Стални трошкови – утврђује се износ од 2.330.512,00 динара уместо 

износа 2.230.000,00 динара. 

- позиција 136 конто 422 – Трошкови путовања – утврђује се износ од 1.000,00 динара уместо 

износа 100.000,00 динара. 

- позиција 137 конто 423 – Услуге по уговору – утврђује се износ од 1.879.000,00 динара уместо 

износа 980.000,00 динара. 

- позиција 138 конто 425 – Текуће поправке и одржавање – утврђује се износ од 1.180.000,00 

динара уместо износа 920.000,00 динара. 

- позиција 139 конто 426 – Материјал – утврђује се износ од 1.261.000,00 динара уместо износа 

1.005.000,00 динара 

- позиција 142 конто 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали – утврђује се износ од 

10.000,00 динара уместо износа 50.000,00 динара. 

- позиција 142/1 конто 511 – Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од 10.000,00 

динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

- позиција 142/2 конто 512 – Машине и опрема - утврђује се износ од 60.000,00 динара, отвара 

се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

- позиција 143 конто 511 – Зграде и грађевински објекти – утврђује се износ од 1.000,00 

динара уместо износа 8.213.946,00 динара. 

- позиција 144 конто 424 – Специјализоване услуге – утврђује се износ од 1.000,00 динара 

уместо износа од 800.000,00 динара. 

- позиција 147 конто 421 – Стални трошкови – утврђује се износ од 2.190.000,00 динара уместо 

износа 1.530.000,00 динара. 

- позиција 148/1 конто 424 – Специјализоване услуге - утврђује се износ од 14.400,00 динара, 

отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

- позиција 149 конто 425 – Текуће поправке и одржавање – утврђује се износ од 1.895.000,00 

динара уместо износа 3.300.000,00 динара. 

- позиција 150 конто 426 – Материјал – утврђује се износ од 1.085.600,00 динара уместо износа 

900.000,00 динара 

- позиција 151 конто 465 – Остале текуће дотације по закону – утврђује се износ од 72.870,00 

динара уместо износа 42.870,00 динара. 

- позиција 152 конто 481 – Дотације невладиним организацијама – утврђује се износ од 

1.950.000,00 динара уместо износа 1.100.000,00 динара. 

- позиција 153/1 конто 512 – Машине и опрема - утврђује се износ од 380.000,00 динара, отвара 

се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

- позиција 153/2 конто 513 – Нематеријална имовина - утврђује се износ од 55.000,00 динара, 

отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

- позиција 156 конто 421 – Стални трошкови – утврђује се износ од 4.856.084,00 динара уместо 

износа 2.950.000,00 динара. 

- позиција 161/1 конто 483 – Новчане казне и пенали по решењима - утврђује се износ од 

20.000,00 динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. 

годину. 

- позиција 162 конто 511 – Зграде и грађевински објекти – утврђује се износ од 82.547,00 

динара уместо износа 1.982.547,00 динара. 

- позиција 165 конто 424 – Специјализоване услуге – утврђује се износ од 280.000,00 динара 

уместо износа од 300.000,00 динара. 
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- позиција 171 конто 421 – Стални трошкови – утврђује се износ од 1.424.000,00 динара уместо 

износа 910.000,00 динара. 

- позиција 172 конто 423 – Услуге по уговору – утврђује се износ од 1.194.000,00 динара уместо 

износа 1.100.000,00 динара. 

- позиција 177 конто 511 – Зграде и грађевински објекти – утврђује се износ од 1.000,00 

динара уместо износа 609.000,00 динара. 

 

18. Функционална класификација 912 

 

- позиција 179 конто 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти – утврђује се износ 

од 5.090.055,00 динара уместо износа 5.000.000,00 динара. 

- позиција 180 конто 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти – утврђује се износ 

од 5.600.000,00 динара уместо износа 5.000.000,00 динара. 

- позиција 181 конто 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти – утврђује се износ 

од 4.261.977,00 динара уместо износа 4.200.000,00 динара. 

- позиција 183/1 конто 511 – Зграде и грађевински објекти-пројектно техничка 

документација - утврђује се износ од 2.211.500,00 динара, отвара се нова апропријација која није била 

планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

 

19. Функционална класификација 820 

 

- позиција 191 конто 423 – Услуге по уговору – утврђује се износ од 920.000,00 динара уместо 

износа 820.000,00 динара. 

- позиција 196 конто 515 – Нематеријална имовина – утврђује се износ од 320.530,00 динара 

уместо износа 300.000,00 динара. 

- позиција 198 конто 424 – Специјализоване услуге – утврђује се износ од 1.120.000,00 динара 

уместо износа од 1.220.000,00 динара. 

- позиција 204 конто 423 – Услуге по уговору – утврђује се износ од 183.000,00 динара уместо 

износа 220.000,00 динара. 

- позиција 204/1 конто 425 – Текуће поправке и одржавање - утврђује се износ од 3.000,00 

динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

- позиција 205 конто 426 – Материјал – утврђује се износ од 200.000,00 динара уместо износа 

220.000,00 динара 

- позиција 205/1 конто 444 – Пратећи трошкови задуживања - утврђује се износ од 4.000,00 

динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

- позиција 206/1 конто 512 – Машине и опрема - утврђује се износ од 50.000,00 динара, отвара 

се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

- позиција 207 конто 424 – Специјализоване услуге – утврђује се износ од 1.000,00 динара 

уместо износа од 30.000,00 динара. 

- позиција 208 конто 424 – Специјализоване услуге – утврђује се износ од 1.000,00 динара 

уместо износа од 20.000,00 динара. 

- позиција 209 конто 424 – Специјализоване услуге – утврђује се износ од 15.000,00 динара 

уместо износа од 30.000,00 динара. 

- позиција 210 конто 424 – Специјализоване услуге – утврђује се износ од 1.000,00 динара 

уместо износа од 15.000,00 динара. 

- позиција 211 конто 424 – Специјализоване услуге – утврђује се износ од 1.000,00 динара 

уместо износа од 100.000,00 динара. 

- позиција 212 конто 424 – Специјализоване услуге – утврђује се износ од 40.000,00 динара 

уместо износа од 70.000,00 динара. 
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- позиција 214 конто 424 – Специјализоване услуге – утврђује се износ од 20.000,00 динара 

уместо износа од 40.000,00 динара. 

- позиција 215 конто 424 – Специјализоване услуге – утврђује се износ од 1.000,00 динара 

уместо износа од 30.000,00 динара 

- позиција 216 конто 424 – Специјализоване услуге – утврђује се износ од 20.000,00 динара 

уместо износа од 62.000,00 динара. 

- позиција 217 конто 424 – Специјализоване услуге – утврђује се износ од 10.000,00 динара 

уместо износа од 1.200.000,00 динара. 

- позиција 218 конто 424 – Специјализоване услуге – утврђује се износ од 90.000,00 динара 

уместо износа од 300.000,00 динара. 

 

20. Функционална класификација 860 

 

- позиција 220 конто 481 – Дотације невладиним организацијама – утврђује се износ од 

2.087.997,00 динара уместо износа 1.850.000,00 динара. 

 

21. Функционална класификација 090 

 

- позиција 221 конто 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти – утврђује се износ 

од 2.075.300,00 динара уместо износа 1.878.000,00 динара. 

- позиција 222 конто 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти – утврђује се износ 

од 632.700,00 динара уместо износа 750.000,00 динара. 

- позиција 223 конто 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти – утврђује се износ 

од 80.000,00 динара уместо износа 100.000,00 динара. 

- позиција 225 конто 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти – утврђује се износ 

од 3.250.764,00 динара уместо износа 3.248.990,00 динара. 

- позиција 226 конто 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти – утврђује се износ 

од 1.000,00 динара уместо износа 120.000,00 динара. 

 

22. Функционална класификација 740 

 

- позиција 230 конто 464 – Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања – 

утврђује се износ од 330.000,00 динара уместо износа 180.000,00 динара. 

- позиција 231 конто 464 – Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања – 

утврђује се износ од 3.010.000,00 динара уместо износа 3.160.000,00 динара. 

- позиција 232/1 конто 464 – Зграде и грађевински објекти-израда пројекта - утврђује се 

износ од 70.000,00 динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 

2016. годину. 

 

23. Функционална класификација 550 

 

- позиција 234 конто 423 – Услуге по уговору – утврђује се износ од 2.000.000,00 динара уместо 

износа 3.500.000,00 динара. 

- позиција 234/1 конто 423 – Услуге по уговору - утврђује се износ од 100.000,00 динара, отвара 

се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

- позиција 234/2 конто Услуге по уговору - утврђује се износ од 51.583,00 динара, отвара се 

нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

- позиција 235 конто 424 – Специјализоване услуге – утврђује се износ од 600.000,00 динара 

уместо износа од 500.000,00 динара. 
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- позиција 235/1 конто 424 – Специјализоване услуге - утврђује се износ од 600.000,00 динара, 

отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

- позиција 235/2 конто 424 – Специјализоване услуге - утврђује се износ од 200.000,00 динара, 

отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

- позиција 235/3 конто 424 – Специјализоване услуге - утврђује се износ од 400.000,00 динара, 

отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

- позиција 235/4 конто 424 – Специјализоване услуге - утврђује се износ од 400.000,00 динара, 

отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

- позиција 235/5 конто 426 – Материјал - утврђује се износ од 600.000,00 динара, отвара се нова 

апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

- позиција 235/6 конто 511 – Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од 400.000,00 

динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

- позиција 235/7 конто 511 – Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од 1.500.000,00 

динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

 

24. Функционална класификација 451 

 

- позиција 239 конто 511 – Зграде и грађевински објекти – утврђује се износ од 3.350.000,00 

динара уместо износа 1.200.000,00 динара. 

 

 

25. Функционална класификација 451 

 

- позиција 240 конто 411 – Плате, додаци и накнаде запослених - утврђује се износ од 

205.000,00 динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. 

годину. 

- позиција 241 конто 412 – Социјални доприноси на терет послодавца - утврђује се износ од 

38.000,00 динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. 

годину. 

- позиција 242 конто 421 – Стални трошкови-накнада УТ - утврђује се износ од 2.000,00 

динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

- позиција 243 конто 444 – Трошкови камата - утврђује се износ од 85.000,00 динара, отвара се 

нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

- позиција 244 конто 483 – Новчане казне по решењу судова - утврђује се износ од 80.000,00 

динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2016. годину. 

 

 

Опис 
Економска 

класификација 

Буџет за 

2016.годину 

1 2 3 

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ     

Текући расходи: 4 327.926.701,00 

1. Расходи за запослене 41 45.711.898,00 

- Плате и додаци запослених 411 36.369.480,00 

- Социјални доприноси на терет послодавца 412 6.511.730,00 

- Накнаде у натури 413 82.000,00 

- Социјална давања запосленима 414 520.688,00 

- Накнаде трошкова за запослене 415 2.053.000,00 

- Награде запосленима и остали посебни расходи 416 175.000,00 

2. Коришћење услуга и роба 42 173.398.708,00 
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- Стални трошкови 421 38.579.500,00 

- Трошкови путовања 422 261.000,00 

- Услуге по уговору 423 84.980.973,00 

- Одборнички додатак 423591 12.403.743,00 

- Специјализоване услуге 424 22.463.435,00 

- Текуће поправке и одржавање 425 12.237.000,00 

- Материјал 426 14.876.800,00 

3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 44 1.159.000,00 

- Отплата домаћих камата 441 850.000,00 

-Пратећи трошкови задужења 444 309.000,00 

4. Субвенције 45 1.000,00 

- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 451 1.000,00 

- Капиталне субвенције 452  

- Текуће субвенције приватним предузећима 454  

5. Дотације и трансфери 46 46.480.525,00 

- Текући трансфери осталим нивоима власти 4631 34.241.032,00 

- Капитални трансфери осталим нивоима власти 4632   

- Дотације огранизацијама обавезног социјалног осигурања 464 7.270.000,00 

- Остале дотације и трансфери 465  4.969.493,00 

6. Социјално осигурање и социјална заштита 47 34.311.000,00 

- Накнада за социјалну заштиту из буџета и подст. Запош. 472 34.311.000,00 

7. Остали расходи 48 22.765.855,00 

- Дотације невладиним организацијама 481 21.228.855,00 

- Порези, обавезне таксе и казне 482 316.000,00 

- Новчане казне и пенали по решењу судова 483 1.100.000,00 

- Накнаде штете настале услед елементарних непогода 484 1.000,00 

-Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних 

органа 

 485 120.000,00 

8. Резерве 49 4.098.715,00 

- Средства резерве 499 4.098.715,00 

Издаци за нефинансијску имовину 5 36.208.378,00 

9. Основна средства 51 36.208.378,00 

- Зграде и грађевински објекти 511 29.202.320,00 

- Машине и опрема 512 5.330.058,00 

- Остале некретнине и опрема 513 175.000,00 

- Нематеријална имовина 515 1.500.000,00 

10. Залихе 52   

- Робне резерве 521   

11. Природна имовина 54 1.000,00 

- Земљиште 541 1.000,00 

 

 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 
Економска 

класификација 
Износ 

1 2 4 

Нето финансирање     

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 9  24.000.000,00 

Примања од задуживања 91  24.000.000,00 
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Примања од домаћих задуживања (примљени кредити од домаћих 

банака) 
911 

 24.000.000,00 

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 13.000.000,00 

Отплата главнице 61 13.000.000,00 

Отплата главнице домаћим кредиторима 611 13.000.000,00 

Набавка финансијске имовине 62   

Набавка домаће финансијске имовине 621   

Промена стања на рачуну     

(позитивна – повећање готовинских средстава     

Негативна – смањење готовинских средстава)     

 

Укупни расходи за 2016. годину износе 467.157.694,00 динара. 

 

 

Члан 4. 

 

Буџет за 2016. годину састоји се од: 

- приходи и примања у износу од              467.157.694,00 динара 

- расходи и издаци у износу од                  467.157.694,00 динара 

- буџетски суфицит/дефицит у износу од                   0,00 динара 

 

Члан 5. 

 

Све остале непоменуте одредбе Одлуке о буџету општине Нова Црња за 2016. годину остају и 

даље на снази. 

Члан 6. 

 

Ову Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нова Црња за 2016. годину 

доставити Министарству финансија Републике Србије и исту објавити у службеном листу општине 

Нова Црња. 

         Председник СО 

Даница Стричевић  
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Република Србија                                                                                                                               

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Нова Црња 

Општинско веће 

Број: I-06-27/16-1 

Дана: 06.12.2016. 

Н О В А  Ц Р Њ А 

 

139.На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - 

испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 

УС, 132/2014 и 145/2014), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 

број 129/07, 83/14), члана 5. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката 

привременог карактера на јавним и другим површинама на територији Општине Нова Црња (“Сл.лист 

Општине Нова Црња”, бр. 16/2016) и члана 61. став 1. тачка 13. Статута општине Нова Црња ( “Сл.лист 

Општине Нова Црња”, бр. 09/2008, 16/2012 и 16/2015), Општинско веће општине Нова Црња на седници 

одржаној дана  06.12.2016. године, донело је: 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Програм постављања привремених објеката на јавним и другим површинама на територији Општине 

Нова Црња ( у даљем тексту: Програм)  дефинише услове за постављање привремених објеката – киоска и 

других мањих монтажних објеката. 

Програм садржи опис јавне и друге површине, површину локације, услове и начин постављања 

привременог објекта, намену привременог објекта, величину и тип привременог објекта, почетни износ 

закупнине локације и др. 

Програм из претходног става на предлог Одељења за привреду доноси Општинско веће, у року од 30 

дана од дана усвајања Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката привременог 

карактера на јавним и другим површинама на територији Општине Нова Црња (у даљем тексту: Одлука). 

Привремени објекти могу се постављати и на локацијама које нису обухваћене Програмом, које су у 

режиму јавног коришћења, у складу са планском документацијом и могућностима локације. 

Програм се заснива на решењима и условима садржаним у законима, одлукама и другим прописима 

којима се уређују односи у овој области. 

 

II ПОВРШИНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ  

 

Мањи монтажни објекат и други објекaт привременог карактера се може постављати на јавним и 

другим површинама, у складу са одредбама Одлуке.  

Јавне површине на којима се, у складу са одредбама Одлуке, могу постављати привремени објекти 

су: улице, тротоари, тргови, паркови, пијачни простори, паркинг простори, аутобуска и такси стајалишта, 

површине испред и око бензинских пумпи, аутобуских станица, простор испред улаза у гробља, јавне 

Програм постављања привремених објеката на јавним и другим 

површинама на територији Општине Нова Црња 
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зелене површине између или око стамбених и стамбено –пословних зграда,  улични травњаци, и друге 

површине јавне и друге намене у складу са Законом. 

Друге површине које су у јавној својини и у режиму јавног коришћења на којима се, у складу са 

одредбама ове одлуке, могу постављати привремени објекти су:  

1. слободне површине комплекса - грађевинске парцеле објеката јавне намене;  

2. слободне површине грађевинске парцеле објеката других намена;  

3. неизграђено грађевинско земљиште до привођења намени у складу са планским документом.  

 

III УСЛОВИ И НАЧИН ПОСТАВЉАЊА КИОСКА И ДРУГИХ МАЊИХ МОНТАЖНИХ 

ОБЈЕКАТА 

 

Давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ради постављања привремених 

објеката спроводи се јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом, по тржишним 

условима, у складу са Законом о планирању и изградњи бр.72/2009, 81/09, 24/2011, 121/2013, 132/2014 

и 145/2014 ) и Одлуком. 

Грађевинско земљиште у јавној својини се даје у закуп лицу које понуди највећу цену или 

највиши износ закупнине за то земљиште, која се накнадно не може умањивати. 

Грађевинско земљиште у јавној својини се може дати у закуп непосредном погодбом у случају: 

- када закупац локације коме истиче, или је истекао уговор о закупу, и који је измирио све обавезе 

по основу уговора о закупу, тражи продужење уговора о закупу, с тим да се ова могућност може 

користити највише два пута на период од по две године,  

- ако закупац престане да обавља своју делатност, услед смрти, тешке болести, односно одласка у 

пензију, а закључење уговора тражи брачни друг, дете или родитељ закупца (чланови 

породичног домаћинства, а до истека уговореног рока основног уговора), 

- приликом статусних и организационих промена закупца локације, као и породичног преузимања 

посла, а до истека уговореног рока основног уговора,  

- ако се уговор о закупу раскида под условом да будући закупац преузме запослене, односно 

дугове по основу закупа те локације, а ради заштите интереса закуподавца и запослених код 

дотадашњег закупца, и  

- када се локација не изда у закуп после спроведеног поступка јавног надметања или прикупљања 

понуда, али не испод висине закупнине из јавног конкурса за ту локацију. 

Киосци и други мањи монтажни објекати се могу постављати под следећим условима: 

1) да постављени објекат испуњава услове у погледу изгледа и карактеристика, у смислу 

одредбе члана 4. Одлуке; 

2) да се не омета прилаз и несметано коришћење постављених објеката; 

3) да се не омета несметано и безбедно кретање пешака, односно да се поставља  на тротоарима 

ширине преко 3,00 м, с тим да је обезбеђен пролаз за пешаке од најмање 1,60 м; 

4) да се не омета прегледност на раскрсницама и угловима улица и не угрожава безбедност 

саобраћаја; 

5) да се не нарушавају амбијенталне и друге вредности простора; 

6) да се не угрожавају заштићени споменици културе, као и заштићена околина око културних 

добара, у складу са законским прописима о заштити културних добара; 

7) да су испуњени минимални санитарно-хигијенски услови постављеног објекта, услови 

заштите животне средине и други, законом прописани услови, у зависности од намене 

постављеног објекта; 

8) да су испуњени други услови, прописани Програмом, односно урбанистичко-техничким 

условима и Решењем којим се одобрава њихово постављање. 
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Одобрење за постављање привременог објекта, по спроведеном конкурсу,  издаје Одељење за 

привреду у форми решења у складу са одредбама Одлуке. 

 

IV НАМЕНА, ВЕЛИЧИНА И ТИП КИОСКА И ДРУГИХ МАЊИХ МОНТАЖНИХ 

ОБЈЕКАТА 

 

Киосци и други мањи монтажни објекати могу се користити за следеће намене: продају робе на 

мало, пружање угоститељских, занатских услуга и других услуга. 

Киоск је типски објекат за шалтерску продају робе на мало, или пружање услуге, чија бруто 

површина не може бити већа од 10,5 м2 и који се поставља у финалном облику.  

Други мањи монтажни објекат је типски монтажни објекат за продају робе на мало, за пружање 

угоститељских, занатских и других услуга, чија је бруто површина од 10,5 м2 до 30 м2 и који се формира 

од типских елемената. 

  

V ЗАКУПНИНА ЛОКАЦИЈЕ 

  

Висина закупнине зависи од површине која се издаје и зоне у којој се локација налази. 

Висина закупнине обрачунава се тако што се почетна цена квадратног метра локације у 

зависности од зоне помножи са укупном површином закупљене локације, израженом у м². 

 

Почетна цена по зонама је: 

 Прва зона .........................................................250,00 дин/m² месечно; 

 Друга зона ....................................................... 200,00 дин/m² месечно. 

 

Прва зона обухвата: 

 

А) Нова Црња 

Обухвата подручје насељеног места Нова Црња: 

- улицу Кошут Лајоша од улице Маршала Тита до улице Петефи Шандора; 

- улицу ЈНА од улице 1. Маја до улице Крива. 

Б) Српска Црња 

Обухвата подручје насељеног места Српска Црња: 

- улицу Краља Александра од  улице Кнез Михајлове до улице Петра Кочића; 

- улицу Партизанска од улице Кнез Михајлове до улице Петра Кочића; 

- улицу 5. октобар од улице Кнез Михајлове до улице Петра Кочића; 

- улицу Петра Кочића од  улице Партизанска до улице Краља Александра; 

- улицу Саве Ковачевића улице Партизанска до улице Краља Александра; 

- улицу Патријарха Арсенија Чарнојевића од  улице Партизанска до улице Краља Александра; 

- улицу Кнез Михајлова од улице Партизанска до улице Краља Александра. 

В) Радојево 

Обухвата подручје насељеног места Радојево: 

- улицу Карађорђева од улице Војводе Путника до улице Војводе Мишића. 

Г) Александрово 

Обухвата подручје насељеног места Александрово: 
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- улицу Николе Тесле од улице Ђуре Јакшића до улице 4. Октобра; 

- улицу Михајла Пупина од улице Војводе Мишића до улице Бранка Радичевића. 

Д) Војвода Степа 

Обухвата подручје насељеног места Војвода Степа: 

- улицу ЈНА од улице Николе Тесле до улице Змај Јовина. 

 

Друга зона обухвата: 

 

- насеље Тоба;  

- делови насеља који нису обухваћени првом зоном.  

 

VI ПЛАН ЛОКАЦИЈА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА РАДИ 

ПОСТАВЉАЊА КИОСКА И ДРУГИХ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА 

  

1. Локације за постављање киоска 

 

Нова Црња 

- Угао улице ЈНА и улице Кошут Лајоша                                                                                    3 

локације 

- Простор око фудбалског игралишта                                                                                          1 

локација 

- Простор око ловачког дома                                                                                                         1 

локација 

 

Српска Црња 

- Улица Краља Александра, уз регулациону линију, на парцели 396/1                                   1 

локација 

- Пијачни простор                                                                                                                          2 

локацијe 

- Простор око спортске хале и базена                                                                                          3 

локације 

- Трг Александра Зарина                                                                                                               2 

локације 

- Угао улице Краља Александра и Саве Ковачевића                                                                 1 

локација 

- Угао Партизанске и Патријарха Арсенија Чарнојевић                                                            1 

локација 

- Улица Партизанска, код млина                                                                                                  1 

локација 

 

Александрово 

- Улица Николе Тесле, од улице Жарка Зрењанина до улице Железничка                             4 

локације 

- Угао улице Николе Тесле и улице Михајла Пупина                                                                2 

локације 

                             

Тоба 

- Улица Кошут Лајоша, испред Месне заједнице и испред ДВД-а                                           2 

локације 
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Радојево 

- Угао улице Карађорђева и Маршала Тита                                                                                 3 

локације 

 

Војвода Степа 

- Угао улице Ј.Н.А. и улице Алексе Шантића, простор испред и око пијаце                          2 

локације 

- Простор између старе поште и ловачког дома                                                                         1 

локација 

- Угао улице Ј.Н.А. и Карађорђеве, испред амбуланте                                                              1 

локација 

- Простор око фудбалског игралишта                                                                                          1 

локација 

 

2. Локације за постављање других мањих монтажних објеката 

 

2.1.  Локација обухваћена Планом детаљне регулације туристички-спортско-рекреативног комплекса 

у ко Српска Црња („Службени лист Општине Нова Црња“, бр.8/12) – зона спорта, рекреације и 

туризма, к.о. Српска Црња 

 

 

Број 

парцеле 

Укупна 

површина  

( ha) 

Максимална површина објекта 

(m²) 

Број локација 

1700/1 1,2583 30 1 

 

Намена привременог објекта: Пружање услуга. 

 

2.2.  Локација обухваћена Планом генералне регулације насеља Српска Црња („Сл. лист општине 

Нова Црња“ бр.8/13) и Изменама и допунама Плана генералне регулације насеља Српска Црња („Сл. 

лист општине Нова Црња“ бр. 10/14) – радна зона, к.о. Српска Црња. 

 

Број 

парцеле 

Укупна 

површина  

( ha) 

Максимална површина објекта 

(m²) 

Број локација 

9362 3,6232 30 1 

9041 0,6843 30 1 

2167/3 1,0247 30 1 

2167/4 1,0664 30 1 

2167/6 2,4818 30 1 

 

Намена привременог објекта: Пружање услуга. 

 

2.3.  Локација обухваћена Планом генералне регулације насеља Александрово ( „(„Сл. лист општине 

Нова Црња“ бр.5/06) 
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Број 

парцеле 

Укупна 

површина  

( ha) 

Максимална површина објекта 

(m²) 

Број локација 

1877/2  7,4626 30 3 

 

Намена привременог објекта: Пружање услуга. 

 

VII РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА  

 

Програм  се доноси на одређено време, са роком важења од пет година.  

Програм  се објављује у "Службеном листу Општине Нова Црња".  

Програм спроводи Општинска управа.  

Измена и допуна Програма врши се по потреби, по поступку предвиђеном за доношење 

Програма.  

 

Председник Општинског већа 

 

Пера Миланков 

 

 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

Председник општине 

Број: I-464-65/16 

Дана: 07.12.2016.године 

 

140.На основу члана 7. став 2. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других 

објеката привременог карактера на јавним и другим површинама на територији Општине Нова Црња 

(“Сл.лист Општине Нова Црња”, бр. 16/2016), Програма постављања привремених објеката на јавним и 

другим површинама на територији Општине Нова Црња (“Сл.лист Општине Нова Црња”, бр. 19/2016), 

члана 58. Статута Општине Нова Црња (“Сл.лист Општине Нова Црња”, бр. 09/2008, 16/2012 и 16/2015), 

Председник Општине Нова Црња, дана 07.12.2016.године  доноси:  

 

О Д Л У К У  

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА  

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ  

КИОСКА И ДРУГИХ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА 

 

Члан 1. 

 Покреће се поступак јавног надметања за избор корисника локација за постављање киоска и 

других мањих монтажних објеката на јавним и другим површинама на територији Општине Нова Црња 
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у складу са Програмом постављања привремених објеката на јавним и другим површинама на 

територији Општине Нова Црња (“Сл.лист Општине Нова Црња”, бр. 19/2016).  
 

Члан 2. 

Образује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за избор корисника локација 

планираних Програмом постављања привремених објеката на јавним и другим површинама на 

територији Општине Нова Црња, у следећем саставу: 

 

1. Ружица Богдановић Адамовић; 

2. Нада Шпириданов; 

3. Невенка Миланков; 

4. Јелена Николин. 

 

Задатак Комисије је да распише конкурс, спроведе конкурс и да предлог одлука, на основу којих 

Председник општине доноси одлуке о избору корисника локације. 

 

Члан 3. 

Јавни конкурс за јавно надметање за давање у закуп локација за постављање киоска и других 

мањих монтажних објеката објављује се у листу Зрењанин, на званичној интернет презентацији 

Општине Нова Црња, на огласној табли Општинске управе и на огласним таблама месних заједница.  
Рок за пријављивање на јавни конкурс је осам дана од дана објављивања. 

 

Члан 4. 

Право учешћа на конкурсу има правно лице и предузетник, регистровани за обављање 

одговарајуће делатности и физичко лице, које ће се регистровати за обављање делатности у складу са 

чланом 7. ове Одлуке. 

Члан 5. 

Локација за постављање киоска и других мањих монтажних објеката се даје у закуп лицу које 

понуди највећу цену или највиши износ закупнине за ту локацију, која се накнадно не може 

умањивати. 

Члан 6. 

Закупац је у обавези да пре потписивања уговора достави средство обезбеђења плаћања 

закупнине и то: Доказ о уплати депозита у висини од три месечне закупнине које ће се у случају 

редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последња три месеца закупа. 

 

Члан 7. 

У киосцима је дозвољено вршење следећих делатности: шалтерска продаја робе на мало и 

пружање услуга. 

У другим мањим монтажним објектима је дозвољено вршење следећих делатности: продаја робе 

на мало, пружање угоститељских, занатских и других услуга. 

  

Члан 8. 

Локација за постављање киоска и других мањих монтажних објеката даје се у закуп по тржишној 

вредности закупнине. 

Почетни  износ закупнине по зонама је: 

 Прва зона .........................................................250,00 дин/m² месечно; 
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 Друга зона ....................................................... 200,00 дин/m² месечно. 

 

Члан 9. 

Локација за постављање киоска и других мањих монтажних објеката даје се у закуп на период од 

5 (пет) година. 

 

Члан 10. 

У поступку давања у закуп локација у свему поступити у складу са Одлуком о постављању и 

уклањању мањих монтажних и других објеката привременог карактера на јавним и другим површинама 

на територији Општине Нова Црња (“Сл.лист Општине Нова Црња”, бр. 16/2016), Програмом 

постављања привремених објеката на јавним и другим површинама на територији Општине Нова Црња 

(“Сл.лист Општине Нова Црња”, бр. 19/2016) и овом Одлуком. 

 

Члан 11. 

По спроведеном поступку, Председник општине на предлог Комисије доноси Одлуке о избору 

корисника локација и закључује уговоре са изабраним корисницима локација. 

 

Члан 12. 

Oву Oдлуку објавити у  “Службeнoм листу општине Нова Црња”. 

 

 

 

 

Председник Општине 

 

         Пера Миланков 
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