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На основу члана 18. став 1. тачка 3). и члана 50. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/2012,
116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.закон), члана
12в. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Дирекција за
изградњу општине Мало Црниће“ („Службени гласник
општине Мало Црниће“, број 4/2002, 1/2005 и 1/2013), члана
19. и члана 40 Статута општине Мало Црниће („Службени
гласник општине Мало Црниће“, број 12/2008 и 6/2011),
Скупштина општине Мало Црниће на седници одржаној
30. 11. 2015. године, разматрајући Програм пословања Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу општине Мало Црниће“
за 2016. годину,  доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине
Мало Црниће“ за 2016. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања   Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу општине Мало Црниће“
за 2016. годину, који је донет на седници Надзорног одбора
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Мало
Црниће“,  одржаној дана 24. 11. 2015. године, број акта 415590/15.

30.11.2015.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић,с.р.
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На основу члана 18. став 1. тачка 3). и члана 50.
Закона о јавним предузећима (‘’Службени гласник РС’’,
број 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.
закон), члана 13в. Одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа ‘’Чистоћа-Мало Црниће’’ (‘’Службени гласник
општине Мало Црниће’’, број 1/2005, 2/2005, 6/2005, 6/2011
и 1/2013), члана 19 и члана 40 Статута општине Мало Црниће
(‘’Службени гласник општине Мало Црниће’’, број 12/2008
и 6/2011),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној 30. 11. 2015. године,   разматрајући Програм
пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа-Мало
Црниће“ за 2016. годину, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа ‘’Чистоћа-Мало Црниће’’
за 2016. годину

II
Саставни део Решења  је Програм  пословања  Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу општине Мало Црниће“  
за 2016. годину.
III
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Мало Црниће“.
I/01 Број: 020-170/2015
У Малом Црнићу, 30. 11. 2015. године

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног
комуналног предузећа ‘’Чистоћа-Мало Црниће’’ за 2016.
годину, који је донет на седници Надзорног  одбора  Јавног  
комуналног предузећа ‘’Чистоћа-Мало Црниће’’ одржаној
дана 19. 11. 2015. године, број акта 352-631.
II
Саставни део Решења је Програм пословања Јавног
комуналног предузећа ‘’Чистоћа-Мало Црниће’’ за 2016.
годину.
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III
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у
‘’Службеном гласнику општине Мало Црниће’’.

Предшколске установе „14. октобар“ Мало Црниће, дана 14.
09. 2015. године.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику општине Мало Црниће“.

I/01 Број: 020-173/2015
У Малом Црнићу, 30. 11. 2015. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

I/01 Број: 020 – 174 /2015
У Малом Црнићу, 30. 11. 2015. године  

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић,с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК
Горанка Стевић,с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 21.
и члана 40. став 1. тачка 22. Статута општине Мало Црниће
(„Службени гласник општине Мало Црниће“, број 12/08 и
6/11) и члана 89. Пословника о раду Скупштине општине
Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“,
број 9/12),
Скупштина општине Мало Црниће, разматрајући
Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске
установе „14. октобар“ Мало Црниће за 2014/2015 годину,  
на седници одржаној  30. 11. 2015. године, доноси
ОДЛУКУ
о усвајању Извештаја о остваривању Годишњег
плана рада Предшколске установе „14. октобар“
Мало Црниће за 2014/2015 годину
I
УСВАЈА СЕ  Извештај о остваривању Годишњег плана
рада Предшколске установе „14. октобар“ Мало Црниће за
2014/2015 годину, број 022-383/15, од 14. 09. 2015. године.
II
Саставни део Одлуке је Извештај о остваривању
Годишњег члана рада Предшколске установе „14. октобар“
Мало Црниће за 2014/2015 годину, број 022-383/15, од 14.
09. 2015. године, који је усвојен на седници Управног одбора
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На основу члана  32. став 1. тачка 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 19.
и члана 40. став 1. тачка 22. Статута општине Мало Црниће
(„Службени гласник општине Мало Црниће“, број 12/08 и
6/11) и члана 89. Пословника о раду Скупштине општине
Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“,
број 9/12),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној 30. 11. 2015. године, разматрајући Предшколски
програм Предшколске установе „14. октобар“ Мало Црниће,
доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Предшколски програм
Предшколске установе „14. октобар“ Мало Црниће
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Предшколски програм
Предшколске установе „14. октобар“ Мало Црниће, број
022-379/15, од 14. 09. 2015. године.
Члан 2.
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Саставни део Одлуке је Предшколски програм
Предшколске установе „14. октобар“ Мало Црниће, број
022-379/15, од 14. 09. 2015. године, који је донет на седници
Управног одбора Предшколске установе „14. октобар“ Мало
Црниће, дана 14. 09. 2015. године.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику општине Мало Црниће“.
I/01 Број: 020-161/2015
У Малом Црнићу, 30. 11. 2015.  године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Члан 2.
Саставни део Одлуке је Годишњи план рада
Предшколске установе „14. октобар“ Мало Црниће за
школску 2015/2016 годину, број 022-381/15, од 14. 11.
2015. године, који је донет на седници Управног одбора
Предшколске установе „14. октобар“ Мало Црниће, дана 14.
09. 2015. године.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику општине Мало Црниће“.
I/01 Број: 020-175/2015
У Малом Црнићу, 30. 11. 2015.  године

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р.

94

На основу члана  32. став 1. тачка 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 19.
и члана 40. став 1. тачка 22. Статута општине Мало Црниће
(„Службени гласник општине Мало Црниће“, број 12/08 и
6/11) и члана 89. Пословника о раду Скупштине општине
Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“,
број 9/12),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној 30. 11. 2015. године, разматрајући Годишњи план
рада Предшколске установе „14. октобар“ Мало Црниће за
школску 2015/2016 годину, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Годишњи план рада
Предшколске установе „14. октобар“ Мало Црниће
за школску 2015/2016 годину
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада
Предшколске установе „14. октобар“ Мало Црниће за
школску 2015/2016 годину, број 022-381/15, од 14. 09. 2015.
године.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 19.
и члана 40. став 1. тачка 22. Статута општине Мало Црниће
(„Службени гласник општине Мало Црниће“, број 12/08 и
6/11) и члана 89. Пословника о раду Скупштине општине
Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“,
број 9/12),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној 30. 11. 2015. године, разматрајући План рада Дома
здравља Мало Црниће за 2016. годину, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на План рада Дома здравља
Мало Црниће за 2016. годину
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада Дома здравља
Мало Црниће за 2016. годину, број 1324/4, од 28. 09. 2015.
године.
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Члан 2.

Члан 2.
Саставни део Решења  је План рада Дома здравља Мало
Црниће за 2016. годину, број 1324/4, од 28. 09. 2015. године.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Мало Црниће“.
I/01 Број: 020-154/2015
У Малом Црнићу, 30. 11. 2015.  године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић,с.р.
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На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској
подршци породици са децом (‘’Службени гласник РС“, број
16/2002, 115/2005 и 107/2009) и члана 40. Статута општине
Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће’’,
број 12/2008 и 6/2011),    
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној дана 30. 11. 2015. године, доноси
ОДЛУКУ
о изменама и допунама одлуке о финансијској
подршци породици са децом на територији општине
Мало Црниће
Члан 1.
    У Одлуци о финансијској подршци породици са децом
на територији општине Мало Црниће (‘’Службени гласник
општине Мало Црниће’’, број 1/2014), став 4. члана 14. мења
се и гласи:
‘’Начин остваривања права из ове одлуке за лица из
тачке 4. став 1. овог члана ближе су прописане одредбама
члана 17, 18, 19, 20, 21. и 22а. ове Одлуке.  
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У ставу 1, 2. и 3. члана 22. брише се број 14.
Члан 3.
После члана 22. додаје се члан 22а. који гласи:
‘’Члан 22а.
Право из члана 14. ове Одлуке остварују породице које
својим радом, приходима од имовине или из других извора
остварују просечан приход по члану домаћинства у износу
до 50% минималне нето зараде у Републици по последњем
званично објављеном податку.
Породица која испуњава услове из става 1. овог члана
право из члана 14. остварује ако испуњава и друге услове, и
то:
1) ако нема других непокретности, осим стамбеног
простора који одговара потребама појединца, односно
породице и земљиште у површини до 3 хектара;
2) ако појединац, односно члан породице није продао или
поклонио непокретну имовину или се одрекао права на
наслеђивање непокретне имовине или ако је протекао
период у којем би, од тржишне вредности непокретне
имовине коју је продао, поклонио или се одрекао права
на наслеђивање, могао обезбеђивати помоћ у смислу
ове Одлуке;
3) ако појединац, односно члан породице не поседује
покретну имовину чијим коришћењем или отуђењем,
без угрожавања основних животних потреба, може да
обезбеди средства за остваривање тражених права из
ове Одлуке;
4) ако појединац, односно члан породице није закључио
уговор о доживотном издржавању.
Право из члана 14. ове Одлуке може остварити породица
које остварује само приходе по основу пољопривреде под
условом да поседују земљиште у површини до пет хектара.
Право из члана 14. ове Одлуке може остварити
самохрани родитељ који својим радом, приходом од имовине
или из других извора остварује просечан приход у висини
минималне нето зараде у Републици по последњем званично
објављеном податку и под условом да поседује земљиште у
површини до десет хектара.
Одговарајућим стамбеним простором, у смислу ове
Одлуке сматра се соба по члану породице.
Члан 4.
Захтеви који се односе на остваривање права на
регресирање трошкова превоза ученика средњих школа
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поднети пре ступања на снагу ове Одлуке, уколико нису
решени, решаваће се по одредбама ове Одлуке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Мало
Црниће”.
Број: 020-176/2015
У Малом Црнићу, 30. 11. 2015. године

опремљености јавним објектима и саобраћајној повезаности
са централним деловима општине  Мало Црниће.
Зоне  одређене овом одлуком су:
Прва зона обухвата насеља: Мало Црниће, Велико
Црниће, Божевац,  Смољинац  и Салаковац.
Друга зона обухвата насеља: Аљудово, Батуша, Велико
Село, Врбница, Забрега, Калиште, Кобиље, Крављи До, Кула,
Мало Градиште, Топоница, Црљенац, Шапине и  Шљивовац.
Трећа зона обухвата непокретности у зонама изван
сеоских насеља.
Прва зона је најопремљенија зона у општини Мало
Црниће према критеријумима из става 1. овог члана.
Члан 3.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић,с.р.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука
о утврђивању зона за обрачун пореза на имовину физичких
лица на подручју општине Мало Црниће, број 020-173/2013
од 28. 11. 2013. године („Службени гласник општине Мало
Црниће , број 7/13), осим за утврђивање пореза на имовину
за 2015. годину.
Члан 4.
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На основу члана  6. и 7а. и члана 38б. Закона о порезима
на имовину („Службени гласник РС“, број 26/2001, 45/2002,
80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011,
78/2011, 57/2012-УС и 47/2013) и члана 40. Статута општине
Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“,
број 12/08 и 6/11),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној дана 30. 11. 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
о одређивању зона и најопремљеније зоне
на територији општине Мало Црниће
Члан 1.

Ова Одлука ступа на снагу у року од осам дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Мало Црниће
а примењује се од 01. јануара 2016. године.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Мало Црниће“ и на интернет страни општине Мало Црниће
www.opstinamalocrnice.org.
I/01 Број: 020-177/2015
У Малом Црнићу, 30. 11. 2015. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК
Горанка Стевић,с.р.

Овом Одлуком утврђују се зоне и најопремљенија зона
на територији општине Мало Црниће, за утврђивање пореза
на имовину.
Члан 2.
На територији општине Мало Црниће одређују
се три зоне у зависности од комуналне опремљености,
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На основу члана   7а. и члана 38б. Закона о порезима
на имовину („Службени гласник РС“, број 26/2001, 45/2002,
80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011,
78/2011, 57/2012-УС и 47/2013) и члана 40. Статута општине
Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“,
број 12/08 и 6/11)
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној дана 30.11.2015.године,  донела је
ОДЛУКУ
о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину
за непокретности обвезника који воде пословне књиге
у општини Мало Црниће
Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се коефицијенти за утврђивање
пореза на имовину за непокретности обвезника који води
пословне књиге, које се налазе на територији општине Мало
Црниће.
Члан 2.
На територији општине Мало Црниће одређене су три
зоне за утврђивање пореза на имовину и то: прва, друга и
трећа зона, а прва зона је одређена за најопремљенију зону.
Коефицијенти на територији општине Мало Црниће износе:
1) за прву зону 0,80
2) за другу зону - 0,40
3) за трећу зону - 0,30
Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука
о утврђивању зона за обрачун пореза на имовину физичких
лица на подручју општине Мало Црниће („Службени гласник
општине Мало Црниће , број 7/13), осим за утврђивање
пореза на имовину за 2015.годину.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу у року од осам дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Мало Црниће
а примењује се од 01.јануара 2016.године.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Мало Црниће“ и на интернет страни општине Мало Црниће
www.opstinamalocrnice.org
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I/01 Број : 020-178/2015
У Малом Црнићу, 30. 11. 2015. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК
Горанка Стевић,с.р.
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На основу члана 6.став 5. до 7. и члана 7а став
Закона о порезима на имовину („Службени гласник
РС“, број 26/01,45/02,80/02,135/04 ,61/07,5/09,101/2010
,24/2011,78/2011,57/2012-УС и 47/2013) и члана 40 Статута
Општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало
Црниће“, бр. 12/08  и 6/2011),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној дана 30.11.2015.године,  донела је
ОДЛУКУ
о утврђивању просечних цена квадратног метра
одговарајућих непокретности за утврђивање пореза
на имовину за 2016. годину на територији
општине Мало Црниће
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног
метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза
на имовину за 2016. годину на територији општине Мало
Црниће.
Члан 2.
На територији општине Мало Црниће одређене су
3 зоне за утврђивање пореза на имовину, у зависности
од комуналне опремљености и опремљености јавним
објектима, саобраћајне повезаности са централним деловима
општине Мало Црниће, односно са радним зонама и другим
садржајима у насељу, и то: права зона, друга зона и трећа
зона и права зона утврђена је  за најопремљенију зону.
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Просечне цене квадратног метра непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2016.годину на територији
општине Мало Црниће по зонама износе:
Групе непокретности

Прва зона

Друга зона

Трећа зона

678,00 динара

555,00 динара

200,00 динара

2. Пољопривредно земљиште

46,00 динара

40,00 динара

25,17 динара

3. Шумско земљиште

17,81 динара

28,00 динара

17,81 динара

4. Станови

16.100,00 динара

16.100,00 динара

16.100,00 динара

5. Куће за становање
6. Пословне зграде и други (надземни и
    подземни) грађевински објекти који
    служе за обављање делатности

13.728,00 динара

11.950,00 динара

16.100,00 динара

25.600,00 динара

25.600,00 динара

25.600,00 динара

8.800,00 динара

8.750,00 динара

7.200,00 динара

1. Грађевинско земљиште                                    

7. Гараже и гаражна места
Члан 3.

Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику општине
Mало Црниће и на интернет страни оштине www.opstinamalocrnice.org
Члaн 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана у
Службеном гласнику општине Мало Црниће а примењује се
од 01.јануара 2016.године.
I/01 Број: 020-179/2015
У Малом Црнићу, 30. 11. 2015.године   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК
Горанка Стевић,с.р.
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На основу члана 8. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/2006, 47/2011
и 93/2012), члана 11. и 38 б. Закона о порезима на имовину
(„Службени гласник РС“, број 26/2001, 45/2002, 80/2002,
135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011,
57/2012-УС  и 47/2013) и члана 40. Статута општине Мало
Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број
12/08 и 6/11),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној дана 30.11.2015. године, доноси
ОДЛУКУ
о висини стопе пореза на имовину

Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине
Мало Црниће и на интернет страни општине Мало Црниће
www.opstinamalocrnice.org.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Мало
Црниће“, а примењује се од 01. јануара  2016.године.
I/01 Број: 020-180/2015
У Малом Црнићу, 30.11.2015.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Члан 1.

ПРЕДСЕДНИК
Горанка Стевић,с.р.

Овом Одлуком утврђује се висина стопе пореза на
имовину на права на непокретностима на   територији
општине Мало Црниће.
Члан 2.
Стопе пореза на имовину износе:
1. на права на непокретности пореског обвезника који
води пословне књиге  0,40%
2. на права на земљишту обвезника који не води
пословне књиге   0 %
3. на права на непокретности пореског обвезника који
не води пословне књиге:
На пореску основицу

Плаћа се на име пореза

1) до 10.000.000 динара

0,25 %

2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара

Порез из тачке 1 + 0,6% на износ преко 10.000.000 динара

3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара

Порез из тачке 2 + 1,0% на износ преко 25.000.000 динара

4) преко 50.000.000 динара

Порез из тачке 3 + 2,0% на износ преко 50.000.000 динара

Члан 3.
Утврђивање, контрола и наплата пореза на имовину
врши се у складу са Законом о порезима на имовину.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
о висини стопе пореза на имовину („Службени гласник
општине Мало Црниће, број 2/2015) осим за утврђивање
пореза на имовину за 2015.годину.
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На основу члана 12. став 12. Закона о инспекцијском
надзору („Службени гласник РС“, број 36/15), члана 32.
тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07 и 83/14 – др.закон) и члана 44. Статута
општине Мало Црниће (‘’Службени гласник општине Мало
Црниће’’, број 12/2008 и 6/2011),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној 30.11.2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за координацију инспекцијског
надзора над пословима из изворне надлежности
ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
1. Овим решењем образује се Комисија за координацију
инспекцијског надзора над пословима из изворне
надлежности   Општине Мало Црниће (у даљем тексту:
Комисија).
2. Утврђује се да инспекцијски надзор над пословима
из изворне надлежности  општине Мало Црниће врше:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Грађевинска инспекција у оквиру Општинске управе,
Одсек за урбанизам, пољопривреду и инспекцијске
послове;
Комунално/саобраћајна инспекција у оквиру Општинске управе, Одсек за урбанизам, пољоприведу и
инспекцијске послове;
Буџетска инспекција у оквиру Општинске управесамостални извршилац;
Инспектор наплате у оквиру Општинске управе, Одсек
локалне пореске администрације и
Инспектор канцеларијске контроле у оквиру Општинске
управе, Одсек локалне пореске администрације
Просветни инспектор у оквиру Општинске управесамостални извршилац.
3. Послови и задаци Комисије јесу:

1)
2)

да разматра и даје мишљење на предлоге планова
инспекцијског надзора, које достављају инспекције;
да прати постигнути ниво координације инспекција,
иницира мере, утврђује делотворности инспекцијског
надзора, и прати њихову реализацију, а нарочито:
(1) за усклађивање планова инспекцијског надзора и
рада инспекција,
(2) за размену информација у вршењу инспекцијског
надзора,
(3) за унапређење инспекцијског надзора на основу
информација из годишњег извештаја о раду инспекција,

3)
4)

5)

6)
7)
8)

9)
10)

11)
12)
13)

(4) за развој информационог система у циљу
ефикасног вршења инспекцијског надзора,
да разматра и даје мишљење на нацрте одлука и
предлоге других прописа којима се уређују питања
инспекцијског надзора;
да разматра мишљења, директиве, методолошке
материјале и приручнике за рад инспекције, анализира
праксу инспекцијског надзора и заузима ставове у
циљу уједначавања поступања инспекције у истим
или сличним ситуацијама према свим надзираним
субјектима, и објављује те ставове;
да учествује у анализи потреба за финансирањем,
техничком опремљеношћу и стручним усавршавањем
инспектора, као и утврђивању програма стручног
усавршавања инспектора, и подноси иницијативе
надлежним органима који се односе на финансирање,
техничку опремљеност и програме обука и других
облика стручног усавршавања инспектора;
да даје стручно мишљење о предлозима контролних
листа, као и њихова измена и допуна;
да се стара да се на службеној интернет страници
Општине Мало Црниће објављују прописи, акти и
документи који се односе на инспекцијски надзор;
да, на упит заинтересованих лица, пружа обавештења
која се односе на делокруг инспекција у надлежности
Општине Мало Црниће, најкасније у року од седам
радних дана;
да, у складу са потребом, подноси извештаје
Општинском већу и Скупштини и даје предлоге за
предузимање мера из њихове надлежности;
да се стара да се на службеној интернет страници
Општине Мало Црниће објављују информације о
свим носиоцима послова инспекцијског надзора, а
нарочито подаци о њиховим надлежностима, адресама,
телефонима и адресама електронске поште, као и о
њиховим руководиоцима;
да предузима одговарајуће активности у вези са
обраћањем подносиоца притужбе на рад инспекције
који је незадовољан одлуком о притужби;
да разматра извештај о раду унутрашње контроле
инспекције;
да обавља друге послове и задатке утврђене овим
решењем.

4. Комисију чине 3 члана, и то председник, заменик
председника и 2 остала члана и заменика, из реда руководилаца организационих јединица Општинске управе Мало
Црниће.
Председник Комисије руководи њеним радом,
усклађује рад чланова и сазива и води седнице Комисије.
Председника Комисије за време његове одсутности или
спречености замењује заменик председника Комисије.
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5. У Комисију се именују:
-

за Председника:
Драган Митић, дипломирани правник,   председник
Општине Мало Црниће,
за Заменика председника:
Горанка Стевић, председник Скупштине општине
Мало Црниће
за чланове:
1. Данијела Дачић, дипломирани правник Начелник
Општинске управе,
2. Снежана Милошевић, шеф Одсека за урбанизам,
пољопривреду и инспекцијске послове
за заменике чланова:
1. Сандра Добросављевић, шеф Одсека за локалну
пореску администрацију
2. Синиша Радић, шеф Одсека за буџет и трезор.
6. Инспекције су дужне да се придржавају смерница и
упутстава из тачке 3. став 2) овог решења.
Члан Комисије који није сагласан са овим смерницама
и упутствима може да поднесе предлог Општинском већу,
односно Скупштини да заузму став поводом овог питања,
односно предузму мере и радње из свог делокруга.
Послове из тачке 3. став 2) подстав (4) овог решења
Комисија обавља у сарадњи са органом Општинске управе
надлежним за послове информатике и електронске управе,
који обавља стручне послове и послове Општинске управе
који се односе на успостављање и одржавање информационог
система у циљу ефикаснијег вршења инспекцијског надзора.
7. Стручно – техничке и административне послове за
Комисију обавља Општинска управа Мало Црниће, Одсек за
општу управу, скупштинске и заједничке послове.
8. У оквиру Комисије могу да се образују  радне групе
и стручни тимови за одређену област, односно одређена
питања инспекцијског надзора.
Радном групом, односно стручним тимом руководи
члан комисије, а у раду радне групе, односно стручног
тима могу учествовати представници инспекција које
немају чланове у саставу Комисије, комуналне полиције,
јавних предузећа и установа чији је оснивач општина Мало
Црниће, удружења, коморе и других асоцијација, научних и
образовних установа, као и других организација чији је рад
повезан са системом и пословима инспекцијског надзора у
Општини Мало Црниће.
9. Комисија је овлашћена да захтева податке,
обавештења, исправе и извештаје који су јој потребни за
обављање њених послова и задатака од надлежних органа и
ималаца јавних овлашћења.
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10. Комисија доноси пословник о свом раду.
11. Комисија усклађује инспекцијски надзор   над
пословима из изворне надлежности са повереним
пословима инспекцијског надзора из надлежности општине
Мало Црниће, обезбеђивањем координације и међусобне
сарадње инспекција  Општине Мало Црниће и Репзубличке
инспекцију,  у утврђивању планова инспекцијског надзора и
рада инспекција и сарадње у поступку вршења самосталног
или заједничког инспекцијског надзора.
Сарадња између инспекција из става 1. ове тачке
остварује су складу са облицима сарадње уврђеним законом
и другим прописима којима се уређује државна управа и
локална самоуправа, Законом о инспекцијском надзору
и посебним законима, и нарочито обухвата међусобно
обавештавање, размену информација, пружање помоћи и
заједничке мере и радње од значаја за инспекцијски надзор,
као и друге начине унапређења делотворности инспекцијског
надзора у надлежности општине Мало Црниће.
У оквиру свог делокруга, у складу са одлуком којом се
уређује  Општинска управа, усклађује инспекцијски надзор
над пословима из изворна надлежности са повереним
пословима инспекцијског надзора из надлежности општине
Мало Црниће.
12. Комисија подноси Скупштини редовни извештај о
раду најмање сваких 90 дана, као и ванредне извештаје по
потреби, и редовно их објављује на интернет страници.
13. Комисија подноси Скупштини и годишњи извештај
најкасније до 31. јануара текуће године за претходну годину.
14. Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Мало Црниће“ и на интернет страници Општине
Мало Црниће.
I/01 Број:020-181/2015
У Малом Црнићу, 30. 11.  2015. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић,с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка  9. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број 129/2007),
члана 38. тачка 4. Закона о јавним предузећима (‘’Службени
гласник РС’’, број 119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење
и 44/2014 – др.закон)  и члана 40. став 1. тачка 10). Статута
општине Мало Црниће (‘’Службени гласник општине Мало
Црниће’’, број 12/2008 и 6/2011),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној 30. 11. 2015. године, доноси

решења о именовању у ‘’Службеном гласнику Републике
Србије’’ и ступања на рад.
На основу напред наведеног, а на предлог овлашћеног
предлагача, донето је решење као у диспозитиву.
I/01 Број: 020-182/2015
У Малом Црнићу, 30. 11. 2015. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности директора
Јавног предузећа ‘’Дирекција за изградњу
општине Мало Црниће’’

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р.

I
Разрешава се Зоран Несторовић, дипломирани
економиста из Пожаревца, функције вршиоца дужности
директора Јавног предузећа ‘’Дирекција за изградњу општине Мало Црниће’’, и то даном ступања на рад директора
Јавног предузећа ‘’Дирекција за изградњу општине Мало
Црниће’’.
II
Ово решење објавити у ‘’Службеном гласнику општине
Мало Црниће’’.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о разрешењу
вршиоца дужности директора Јавног предузећа ‘’Дирекција
за изградњу општине Мало Црниће’’ садржан је у одредбама
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број 129/07) и члана   40. став
1. тачка 10). Статута општине Мало Црниће (‘’Службени
гласник општине Мало Црниће’’, број 12/2008 и 6/2011),
којим је утврђено да Скупштина општине именује и
разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава
директоре јавних предузећа, установа, организација и
служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте,
у складу са законом.
Обзиром да се Зоран Несторовић, именује за директора
Јавног предузећа ‘’Дирекција за изградњу општине Мало
Црниће’’ престаје му функција вршиоца дужности директора
ЈП ‘’Дирекција за изградњу општине Мало Црниће’’, односно
функцију вршиоца дужности ће вршити до објављивања
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На основу члана 32. став 1. тачка  9. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број 129/2007), члана
21. став 2. и члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима
(‘’Службени гласник РС’’, број 119/2012, 116/2013 –
аутентично тумачење и 44/2014 – др.закон)  и члана 40. став
1. тачка 10). Статута општине Мало Црниће (‘’Службени
гласник општине Мало Црниће’’, број 12/2008 и 6/2011),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној 30. 11. 2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавног предузећа
‘’Дирекција за изградњу општине Мало Црниће’’
I

Зоран Несторовић, дипломирани економиста из
Пожаревца, именује се за директора Јавног предузећа
‘’Дирекција за изградњу општине Мало Црниће’’, на
мандатни период од 4 (четири) године.
II
Именовани из тачке I  овог решења заснива радни однос
на одређено време и исти је дужан да ступи на рад у року од
осам дана од дана објављивања овог решења у ‘’Службеном
гласнику Републике Србије’’,   и да о томе одмах обавести
Надзорни одбор предузећа.
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Надзорни одбор Јавног предузећа, дужан је да
посебним актом утврди дан ступања на рад новоименованог
директора, као и да са именованим закључи уговор о раду.
III
Ово решење је коначно.
IV
Ово решење објавити у ‘’Службеном гласнику
Републике Србије’’ и ‘’Службеном гласнику општине Мало
Црниће’’.
Образложење
Правни основ за доношење решења о именовању
директора ЈП ‘’Дирекција за изградњу општине Мало
Црниће’’ садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’,
број 129/2007), и члану 40. став 1. тачка 10). Статута општине
Мало Црниће (‘’Службени гласник општине Мало Црниће’’,
број 12/2008 и 6/2011) којим је утврђено да Скупштина
општине Мало Црниће именује и разрешава управни и
надзорни одбор, директоре јавних предузећа, установа,
организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на
њихове статуте, у складу са законом.
Чланом 31. став 3. тачка 1. и чланом 21. став 2. Закона о
јавним предузећима (‘’Службени гласник РС’’, број 119/2012,
116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 – др.закон)
утврђено је да орган надлежан за именовање директора
јавног предузећа, односно орган одређен статутом локалне
самоуправе, након разматрања достављене листе и предлога
акта одлучује о именовању директора јавног предузећа
доношењем решења о именовању предложеног кандидата
или другог кандидата са листе.
У складу са Законом о јавним предузећима (‘’Службени
гласник РС’’, број 119/2012, 116/2013 – аутентично
тумачење и 44/2014 – др.закон), Скупштина општине Мало
Црниће донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за
именовање директора ЈП ‘’Дирекција за изградњу општине
Мало Црниће’’ I/01 број: 020-122/15 од 04.09.2015. године
(‘’Службени гласник општине Мало Црниће’’, број 7/2015) и
расписала је Јавни конкурс који је објављен у  ‘’Службеном
гласнику РС’’, број 80/2015 и дневном листу ‘’Данас’’.
Јавни конкурс за именовање директора спровела је
Комисија за именовање директора јавних предузећа чији
је оснивач општина Мало Црниће образована од стране
Скупштине општине Мало Црниће решењем број: 0619/2013 и решењем број: 020-123/15 од 04.09.2015. године.
Комисија је по истеку рока за подношење пријава, на
седници одржаној 13.10.2015. године, констатовала да су на
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јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора
ЈП ‘’Дирекција за изградњу општине Мало Црниће’’
благовремено поднете 3 (три) пријаве, и то следећих
кандидата: Несторовић Зоран из Пожаревца, Стевић Дарко
из Београда и Јанковић Предраг из Пожаревца.   На истој
седници Комисија је, након прегледа пријава и доказа
достављених уз пријаву, закључком одбацила пријаве
Стевић Дарка из Београда и Јанковић Предрага из Пожаревца
као непотпуне, а из разлога што нису поднети сви докази
сходно условима конкурса. На истој седници Комисија је
саставила Списак од 1 кандидата који испуњава услове за
именовање и заказала за 23.10.2015. године спровођење
изборног поступка усменим испитивањем и разговором са
кандидатом, ради провере његове стручне оспособљености,
знања и вештина. Кандидат је писмено обавештен o дану,
месту и времену усменог испитивања, разговора и провере
знања.
Након спроведеног изборног поступка, у коме је
кандидат оцењиван сагласно одредбама члана 17. Пословника
о раду Комисије за именовање директора јавних предузећа
чији је оснивач општина Мало Црниће број: 06-50/2015-02
од 12.10.2015. године и Одлуке о мерилима прописаним за
именовање директора јавних предузећа број: 06-50/201503 од 12.10.2015. године, Комисија је саставила ранг листу
кандидата на основу бројчано исказане оцене, на којој се
налази један кандидат: Несторовић Зоран из Пожаревца,
укупан број бодова: 25, средња оцена: 5,оо.
На основу члана 18. став 2. Пословника и ранг листе,
Комисија је утврдила Листу за именовање са једним
кандидатом: Зоран Несторовић из Пожаревца, укупна број
бодова: 25, средња оцена: 5,оо.
Записник о изборном поступку и Листу за именовање,
Комисија је доставила Општинској управи општине
Мало Црниће, сходно члану 31. став 1. Закона о јавним
предузећима. Општинска управа је у складу са ставом 2.
истог члана Закона о јавним предузећима утврдила предлог
решења о именовању директора ЈП ‘’Дирекција за изградњу
општине Мало Црниће’’ и доставила Скупштини општине
на разматрање и усвајање.
Зоран Несторовић из Пожаревца, дипломирани
економиста, испуњава услове утврђене чланом 22. Закона
о јавним предузећима (‘’Службени гласник РС’’, број
119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 –
др.закон) који упућује на сходну примену одредаба Закона
о раду (‘’Службени гласник РС’’, број 24/2005, 61/2005 и
54/2009) и услове прописане Статутом ЈП Дирекција за
изградњу општине Мало Црниће.
У складу са чланом 33. став 1. Закона о јавним
предузећима (‘’Службени гласник РС’’, број 119/2012,
116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 – др.закон)  
именовани кандидат је дужан да ступи на рад у року од
осам дана од дана објављивања овог решења у ‘’Службеном
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гласнику РС’’ и да о томе одмах обавести Надзорни одбор
Предузећа. Надзорни одбор је дужан да у року од три дана
од дана ступања на рад директора, односно три дана од дана
истека рока за ступање на рад, писаним путем обавести
Скупштину општине о датуму ступања, односно неступања
на рад именованог директора, као и да донесе одговарајући
акт којим би се утврдио, односно констатовао дан почетка
обављања функције.
На основу члана 21. став 2. и члана 31. став 3. Закона
о јавним предузећима (‘’Службени гласник РС’’, број
119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 –
др.закон) Скупштина општине Мало Црниће, као надлежан
орган, након разматрања достављеног Записника о изборном
поступку, Листе за именовање и предлога акта, одлучује о
именовању директора ЈП ‘’Дирекције за изградњу општине
Мало Црниће’’.  
На основу свега напред наведеног,  одлучено је као у
диспозитиву овог решења.
Ово решење са образложењем доставити именованом,
а диспозитив решења објавити у ‘’Службеном гласник РС’’
и  ‘’Службеном гласнику општине Мало Црниће’’.
Поука о правном средству: Против овог решења није
дозвољена жалба, али се може поднети тужба Вишем суду у
Пожаревцу, у року од 30 дана од дана достављања решења.
I/01 Број: 020-183/2015
У Малом Црнићу, 30. 11. 2015. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић,с.р.
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На основу члана 120. став 3. Закона о социјалној
заштити (“Службени гласник РС“, број 24/2011), члана
75. Правилника о ближим условима и стандардима за
пружање услуга социјалне заштите (“Службени гласник
РС”, број 42/2013), Одлуке о проширеним правима и
облицима социјалне заштите грађана општине Мало Црниће
(„Службени гласник општине Мало Црниће,“ број 1/2009)  
и члана 67. Статута општине Мало Црниће („Службени
гласник општине Мало Црниће’’, број 12/2008 и 6/2011),    
Општинско веће општине Мало Црниће на седници
одржаној дана 21. септембра 2015. године, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
о изменама и допунама правилника о нормативима и
стандардима за обављање послова помоћи у кући за
одрасла и старија лица, критеријумима и мерилима за
утврђивање цене услуга и учешћу корисника и његових
сродника у трошковима помоћи и неге у кући
Члан 1.
У Правилнику о нормативима и стандардима за
обављање послова помоћи у кући за одрасла и старија лица,
критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга
и учешћу корисника и његових сродника у трошковима
помоћи и неге у кући (‘’Службени гласник општине Мало
Црниће’’, број 6/2014), члан 9. мења се и гласи:
‘’Члан 9.
Пружалац услуге
Услугу помоћ у кући ако не може обезбедити у
потребном обиму Центар за социјални рад општине Мало
Црниће, чији је оснивач Општина Мало Црниће, набавља
се од пружаоца услуга социјалне заштите који је за то
лиценциран кроз поступак јавне набавке услуга социјалне
заштите, у складу са законом који уређује јавне набавке,
Законом о социјалној заштити и прописима донетим за
њихово спровођење.
Наручилац услуге из става 1. овог члана је орган
локалне самоуправе надлежан за социјалну заштиту.
Позив за подношење понуда за пружање услуге помоћ
у кући објављује се у складу са законом који уређује јавне
набавке.
Уговор о јавној набавци услуге помоћ у кући закључује
се између наручиоца услуге и одабраног пружаоца услуге
и њиме се обавезно уређује начин плаћања, праћење, и
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трајање пружања услуге социјалне заштите, као и начин
извештавања и услови раскида уговора.’’
Члан 2.
Члан 24. мења се и гласи:
‘’Члан 24.
часу.

Цена услуге помоћи и неге у кући утврђује се по радном

Цену услуге помоћи и неге у кући одређује на основу
елемената за формирање цена дефинисаних у члану 25.
овог Правилника и формира је Општинско веће општине
Мало Црниће, на образложени предлог Општинске управе
општине Мало Црниће.
Цена часа услуге помоћи и неге у кући може се мењати
уколико се промене елементи цене, а на начин описан у ставу
1. члана 25. овог Правилника.’’
Члан 3.
         Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Мало Црниће”.
Број: 55-12/2015
У Малом Црнићу, 21. септембра 2015. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Митић, дипл.правник,с.р.
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број 129/07) а у складу са чланом
210. став 2. Закона о социјалној заштити (‘’Службени гласник
РС’’, број 24/2011), члана 8. став 3. Одлуке о проширеним
правима и облицима социјалне заштите грађана општине
Мало Црниће (‘’Службени гласник општине Мало Црниће’’,
број 1/2009) и члана 67. Статута општине Мало Црниће
(‘’Службени гласник општине Мало Црниће’’, број 12/2008
и 6/2011),
Општинско веће општине Мало Црниће на седници
одржаној дана 12. октобра 2015. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о утврђивању економске цене
услуге помоћ у кући
Члан 1.
Утврђује се економска цена услуге социјалне заштите
‘’Помоћ у кући’’ (у даљем тексту: ПУК).
Члан 2.
Економскa  цена услуге ПУК износи: 365,оо динара по
часу. Минимално време рада са једним корисником је један
час током дана када се услуга пружа.
Члан 3.
Цену услуге плаћа корисник и његови сродници
обавезни на издржавање.
Члан 4.
Учешће корисника и њихових сродника у плаћању цене
услуге одређују се на основу критеријума за учешће које
доноси Општинско веће општине Мало Црниће.
Мерила и критеријуми за учешће у цени услуга у
цени услуге социјалне заштите помоћ у кући утврђени су
Правилником о нормативима и стандардима за обављање
послова помоћи у кући за одрасла и старија лица,
критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга
и учешћу корисника и његових сродника у трошковима
помоћи и неге у кући (‘’Службени гласник општине Мало
Црниће’’, број 6/2014).
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Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у ‘’Службеном гласнику општине Мало Црниће’’.
Број: 55-13/2015
У Малом Црнићу, 12. октобра 2015. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Митић, дипл.правник, с.р.
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