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На основу члана 20. став 1. тачка 1. и члана 32. став 1.
тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07 и 83/14-др.закон), члана  192. став 5. Закона
о спорту („Службени гласник РС“, број 24/11 и 99/11-др.закон), а у вези Стратегије развоја спорта у Републици Србији
за период од 2014 - 2018. године („Службени гласник РС“,
број 1/15) и члана 15. став 1. тачка 1. и члана 40. став 1. тачка
5. Статута општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 12/08 и 6/11),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној дана 28. 12. 2015. године,  донела је
ОДЛУКУ
о доношењу програма развоја спорта општине
Мало Црниће за период 2016 - 2018. године
Члан 1.
ДОНОСИ СЕ Програм развоја спорта општине Мало
Црниће за период 2016 – 2018. године, број 66-4/2015 од 14.
12. 2015. године.
Члан 2.
Саставни део Одлуке је Програм развоја спорта општине Мало Црниће за период 2016 – 2018  године, број 664/2015, од 14. 12. 2015. године.
Члан 3.
Ову одлуку и Програм развоја спорта објавити у
„Службеном гласнику општине Мало Црниће“.
I/01 Број: 020 - 196/2015
У Малом Црнићу, 28. 12. 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК
Горанка Стевић,с.р.

29.12.2015.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ
МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА ПЕРИОД 2016 - 2018. ГОДИНЕ
УВОД
У савременим друштвима спорт се сматра саставним
делом интегрално развијене личности. Разноврсне
активности у области спорта почеле су да служе човеку,
његовој личној срећи, благостању, заштити и унапређењу
здравља, хуманизацији и социјализацији личности,
испољавању стваралачких и одржавању радно - одбрамбених
способности.
Спорт је и једна од покретачких снага за достизање
миленијумских циљева развоја људског друштва,
дефинисаних од стране Уједињених нација. Посебно је
вредан за савремени свет који се брзо мења и који карактерише
тежња да се створе здрави и квалитетни услови живота.
Активности спроведене од стране Уједињених нација током
Међународне године спорта и физичког образовања 2005,
показале су да се спорт може назвати „школом за живот”,
јер може допринети развоју личности и стицању основних
друштвених вештина.
Бављење спортом и физичко образовање су основна
људска права свих грађана општине. Посебне могућности
се морају пружити младима, старима и особама са
инвалидитетом, са циљем да развију, у потпуности, своје
личности кроз физичко образовање и спортске програме
прилагођене њиховим захтевима.
Спорт обухвата сваки облик физичке активности која
доприноси физичкој спремности, добром стању менталног
здравља и социјалном повезивању (организована или
неформална рекреација, такмичарски спорт, традиционалне
и друге спортске игре).
Не само Законом о спорту Републике Србије него и
сви релевантни међународни документи у области спорта
истичу да свако има право да се бави спортом, с тим да такво
oбављање мора бити хумано, слободно и добровољно, здраво
и безбедно, у складу са природном средином и друштвеним
окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво,
одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су
супротни спортском духу и доступно свим грађанима под
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једнаким условима без обзира на узраст, ниво физичке
способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго
лично својство.
1. ЗНАЧАЈ СПОРТА
•
Највећу здравствену корист од редовних
физичких активности има цела популација становништва,
али то је могуће постићи уколико се укаже на важност
бављења физичким активностима свих старосних категорија
на свакодневном нивоу;
•
Свакодневне вежбе умереног интензитета од пола
сата су потребне сваком;
•
Вежбе и активности усмерене на одржавање
здравља треба да буду осмишљене и конципиране на основу
њихове ефикасности, безбедности, једнаких могућности и
исплативости;
•
Посебан приоритет треба да има развој
могућности за изузетно мотивисане и натпросечно активне
људе. Такве људе треба искористити за постизање дугорочног
циља, мотивисања младих који немају жељу да се баве
спортом, а посебно оних са ограничењима у могућностима,
независности и слободи избора;
•
Треба дефинисати посебне мере усмерене
на смањење ризика од повреда, у оквиру којих треба
утврдити правила и праксу за сваки од појединачних
спортова, побољшати капацитете окружења и унапредити
индивидуално образовање и ширење информација на тему
превенције повреда или предузимања неопходних мера за
брзи опоравак од повреда.
Значи да су, спорт и физичка активност основна
оперативна јединка на редовној активности у одређеним
спортским објектима за физичко вежбање. Зато су спорт
и физичка активност као систем остали главни облик
реализације и задовољства, затo што се њима могу постићи
системска и планска решења одређених задатака.
По европском кодексу спортске етике и европској
спортској повељи спорт мора бити:
- доступан свима под једнаким условима;
- хуман;
- слободан и добровољан;
- здрав и сигуран (безбедан);
- фер, толерантан, етички прихватљив и усмерен ка
пуном остваривању личности;
- у   складу са природном средином и друштвеним
окружењем;
- независан од злоупотреба у политичке, комерцијалне
и финансијске сврхе, односно циљева који су супротни
спортском духу.
Савремени спорт је, међутим, оптерећен и различитим
злоупотребама. Озбиљне претње са којима се сусреће
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врхунски и рекреативни спорт, као што су допинг, насиље
и комерцијалне злоупотребе, прете моралним вредностима,
слици и угледу спорта и деформишу његову природу, као
и улогу у промоцији здравља и образовања. Јавне власти
свих нивоа, невладине спортске организације,  наставници,
родитељи, навијачи, тренери, спортски менаџери, као и
сами спортисти, морају удружити своје напоре са циљем да
се елиминишу ова зла. Посебну улогу у том правцу имају
медији. Такође је важно и да све спортске власти и спортисти
буду свесни ризика за спортисте, посебно децу, од претераног
и неприкладног тренинга и психолошких притисака сваке
врсте.
2. ПРАВНИ ОКВИР
У Републици Србији основни правни акт којим се
регулише област спорта јестe Закон о спорту („Службени
гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. закон), који је Народна
скупштина Републике Србије  донела 31. марта 2011. године.
Законом о спорту је уређена област спорта у складу
са европским стандардима и прописима чији је развој био
изузетно динамичан у протеклом периоду, уз усаглашавање
са националним прописима и консензус свих релевантних
субјеката спорта да се област спорта уреди на системски
целовит и свеобухватан начин.
Чланом 192. Закона о спорту јединица локалне
самоуправе донеће и   ускладити са Стратегијом развоја
спорта у Републици Србији програме развоја спорта на
својим територијама.
Законом о спорту су уређена права и обавезе спортиста
и осталих физичких лица у систему спорта, питања везана за
правни положај,  организацију и регистрацију правних лица у
систему спорта; детаљно су разрађени општи  интереси; као и
потребе и интереси грађана у области спорта; успостављено
је јасно и  транспарентно финансирање; дат је основ за нужне
категоризације у области спорта;  опредељено је доношење
стратегије развоја спорта у Републици Србији; прецизиран
и   унапређен режим школског спорта; успостављен је
свеобухватан режим у погледу статуса,   функционисања
и одржавања спортских објеката; прецизиран је режим
организовања   спортских приредби; утврђено је право на
национална признања и награде за посебан допринос  развоју
и афирмацији спорта; прописано је вођење евиденција
ради поседовања релевантних   података из ове области;  
успостављен је надзор над радом организација у области
спорта и   уређена су питања у вези са евидентирањем и
приватизацијом у области спорта.
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3. ЗНАЧАЈ ДОНОШЕЊА ПРОГРАМА РАЗВОЈА
СПОРТА У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ
Планирање спортског развоја дефинише се као
континуирани процес у коме се на oснoву анализе постојећег
стања кроз учешће заинтересовних лица долази до спознаје
кључних претпоставки за развој спорта, формулишу циљеви
и предлажу мере за њихово постизање. Програм развоја
спорта у општини је документ који треба да укаже на
приоритете, опште и посебне циљеве у области спорта, који
ће свим актерима у спорту и свим органима и телима, који
доносе политичке одлуке указати на простор и могућности
за деловање, како би се спорт развио у локалној заједници.
Интеграција спорта, игре и кретања у концепте развоја
општине представља у савременом свету нужну потребу.
О њој, међутим, до сада скоро да се и није водило рачуна.  
Разлога за то је више. Ту није реч о недостатку добре воље
одговорних лица за развој општине. Суштина проблема
лежи, првенствено, у недостатку концепта, визије, нејасним
надлежностима, одсуству притиска јавности (спортске и
друге), нејасним потребама грађана доминантности других
потреба. Циљеви који се постављају у Програму развоја
спорта треба да буду усмерени на опште добро.
Формирана је радна група за израду Програма развоја
спорта. Задатак Радне групе је да изради програм развоја
спорта у општини Мало Црниће у складу са Стратегијом
развоја спорта Републике Србије за период од 2014. до 2018.
године и Акционим планом за спровођење Стратегије развоја
спорта за период од 2014. до 2018. године и   дефинише
правце развоја спорта у општини Мало Црниће.
4. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ВРЕДНОСТИ
ВИЗИЈА
Визија  Програма развоја спорта општине Мало Црниће
је омогућити свим грађанима општине да се баве спортом
и унапређују квалитет живота кроз бављење спортом, као
елемента који је од суштинског значаја за развој њихове
личности и здравог начина живота.
МИСИЈА

СИСТЕМ ВРЕДНОСТИ
Путем спорта грађани општине могу овладати
следећим вештинама и вредностима: сарадња, комуникативност, поштовање правила, поштовање других,
способност решавања проблема, поштење (фер-плеј),
заједничко коришћење, самопоуздање, смелост, искреност,
самопоштовање, толеранција, тимска игра, дисциплина,
поверење, способност прилагођавања, способност
руковођења, како победити/изгубити, како прихватити
конкуренцију, вредновање труда, самосвест, постављање
сопствених циљева, социјализација, солидарност. Активности спроведене од стране Уједињених нација током
Међународне године спорта и физичког образовања 2005,
показале су да се спорт може назвати „школом за живот”,
јер може допринети развоју личности и стицању основних
друштвених вештина.
5. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ
Општина Мало Црниће се налази у североисточном
делу централне Србије и припада Браничевском округу.
Општина Мало Црниће према броју становника и
површини на којој се простире спада у ред мањих општина
Браничевског округа, са средњом густином насељености од
50 ст/km2. Општина Мало Црниће има 19 насеља у којима
стално живи 11.422 становника, око 6.000 је на привременом
раду у иностранству претежно у земљама западне Европе.
Средиште општине је у Малом Црнићу, које је у
близини суседних општинских центара Пожаревац (13 км),
Петровац (25 км), Кучево 50 км), Велико Градиште (40 км)
и Жабари (41км). Треба истаћи да општина Мало Црниће
заузима централни део Браничевског округа и има веома
повољан стратешко-географски положај јер лежи на транзиту
централне и источне Србије. Дужина путне мреже је 142 км
од тога дужина магистралних путева је 17 км, регионалних
63 км, и 62 км чине локални путеви са савременом подлогом.
Највећи значај у оквиру путне мреже има магистрални пут
М-24, државни пут I реда, који прелази северним делом
општине и остварује везу између Пожаревца са једне стране
и Петровца и Кучева са друге.

Мисија је стварање система спорта у општини у којој
ће свако имати право да се бави спортом, са циљем развоја
своје личности, одржавања доброг здравља, побољшања
физичких способности, бољег и сврсисходнијег коришћења
слободног времена, унапређења квалитета живота кроз
пружање одговарајућих услова и програма свих врста.
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Број становника у периоду од 1948. до 2011. године у општини Мало Црниће:
Година
1948
1953
1961
1971
1981
Број
24400
24808
24347
23169
21953
становника
Извор: Републички завод за статистику

1991
19940

2002
13853

2011
11458

Демографски подаци општине Мало Црниће показују
да се број становнка у периоду од 1948. до 2011. године
смањује. Демографска структура и трендови везани за овај
проблем су итекако важни у сагледавању стања у којем се
општина налази као и правци у којима приоритете Програма
треба усмерити.

сусрети, у којима је сваки клуб по једном био домаћин
и гост. Без обзира на карактер тих спортских сусрета
сви су они носили ознаку ривалства и праве борбе
за престиж. Исте мотиве су гајили и малоцрнићки
фудбалери.

6. ИСТОРИЈА СПОРТА У ОПШТИНИ
МАЛО ЦРНИЋЕ

У сваки сусрет су улазили са жељом да победе и то им
је најчешће полазило за руком. Њихови највећи ривали били
су фудбалери Топонице, Божевца и Смољинца, мада су и у
сваки други сусрет уносили исто расположење.
На фудбалске утакмице путовало се запрежним
колима, а превозници су били симпатизери клуба. Због
тешких услова путовања фудбалски сусрети су се најчешће
организовали са суседним селима. Највеће тешкоће
односиле су се на немаштину и сиромаштво, које је владало
у тадашњем друштву, па су самим тим утицале и на живот
клуба. Као пример може да послужи податак да су фудбалери
Спортског клуба „Стиг“ добили спортску опрему, дресове
и фудбалске ципеле тек 1939. године, девет година након
оснивања клуба. У то време, ни један сеоски клуб у ближој
и даљој околини није поседовао фудбалску опрему. Овај
податак, такође говори о тешким условима у којима је живео
фудбалски спорт.
У једном периоду у Малом Црнићу је било толико
играча и заинтересованих за фудбал да је између 3. и
4. деценије двадесетог века, покренута иницијатива за
оснивање још једног фудбалског клуба. Иницијатори су
били они млади Малоцрнићани који су тражили место
у првом тиму Спортског клуба „Стиг“, али га вероватно
из објективних разлога нису могли да добију. Долази до
оснивања још једног фудбалског клуба који је добио име
„Рекорд“, али новоосновани фудбалски клуб неће имати
дужи „спортски век“, односно брзо ће нестати. Међутим,
важно је да је постојао, јер сама идеја о новом клубу говори о
великом интересовању тадашњих Малоцрнићана за фудбал
и спортски живот.

Први фудбалски клуб, уједно и спортски, основан је у
Малом Црнићу 1930. године. Међутим, сећања најстаријих
мештана су говорила да је фудбалска лопта овде знатно раније
позната. Својевремено у Малом Црнићу било је радника из
Чешке, Словачке и Мађарске и претпоставља се да су они
донели фудбалску игру и да су заједно са њима фудбал
играли и млади из Малог Црнића. Такође, претпоставља се
да се фудбалска лопта пре појавила у Малом Црнићу, него у
Пожаревцу. Тај податак се везује, такође, за боравак страних
радника у малоцрнићком млину.
Сигурно је да се у Малом Црнићу пре званичног
формирања фудбалског клуба, у селу играо фудбал, али када
се појавила фудбалска игра и ко је донео фудбалску лопту, не
постоје тачни подаци.

Обзиром да у то време фудбалска игра није била
позната у селима стишког краја, до оснивања и почетка
рада фудбалског клуба није раније дошло. Тек касније у
селима овог подручја фудбал стиче „право грађанства“
и убрзо постаје „најважнија, споредна ствар на свету“.
Са оснивањем фудбалских клубова у непосредном
суседству и даље, долази до првих фудбалских
утакмица   и спортских надметања. Ти сусрети ће из
године у годину привлачити све већу пажњу гледалаца.

У почетку на фудбалске утакмице долазиће само мушкарци,
а касније, после неколико година од првих утакмица, све
чешћи посетиоци биће женска омладина и жене уопште.
На првом окупљању заинтересовани за фудбал, клуб добија
име. Једнодушно и једногласно је прихваћен предлог да се
први спортски фудбалски колектив у Малом Црнићу зове
Спортски клуб „Стиг“.

У време оснивања сеоских фудбалских клубова
у пожаревачком крају нису организована лигашка
фудбалска такмичења. Зато су клубови сами уговарали
спортске сусрете. То су у ствари били пријатељски
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Извор: Часопис за књижевност, уметност и културу „Стиг“,
година XXXII, број 86

7. НОСИОЦИ СПОРТА У ОПШТИНИ
Институционални механизми који постоје у општини
Мало Црниће а задужени су за одржавање система спорта
су: лице одређено за спровођење Стратегије развоја спорта
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Републике Србије, Савет за здравство, образовање, омладину
и спорт, Комисија за одабир програма и пројеката из области
спорта, Фудбалски савез општине Мало Црниће.
Општина Мало Црниће је у јуну 2015. години је
одредила лице које је одговорно за спровођење Стратегије
развоја спорта Републике Србије и заменика одговорног
лица. Ово лице је задужено да извештава Министарство
омладине и спорта о спровођењу Стратегије и Акционог
плана, комуницира са Министарством и учествују на
састанцима које Министарство организује у погледу
испуњавања обавеза из Акционог плана.
Савет за здравство, образовање, омладину и спорт
је образован на седници   Скупштине општине Мало
Црниће одржане дана 17. 12. 2012. године. Савет обавља
следеће послове: разматра питања која се односе на систем
здравствене заштите, очување и унапређење здравља грађана
и праћење здравственог стања становништва, разматра
предлоге аката који се односе на спорт, физичку културу,
остваривање права спортских организација и других питања
из ове области.
Комисија за одабир програма и пројеката из области
спорта је образована на седници Скупштине општине дана
31. јануара 2014. године. Комисија спроводи конкурс за
оцену програма у области спорта на основу Правилника о
начину и поступку остваривања права на доделу средства
путем дотација из буџета општине за програме и пројекте у
области спорта.
Општински фудбалски савез општине Мало Црниће
је образован 1973. године. Задатак фудбалског савеза је
да окупља фудбалске клубове са територије општине и да
организује такмичења у општинској лиги Мало Црниће.
У току је оснивање  Спортског савеза у општини Мало
Црниће.
8. ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ, ОПШТИ И
ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
Програмом   су дефинисане четири приоритетне
области, а акционим планом су дефинисани како општи тако
и посебни циљеви.
Полазећи од тога да спорт обухвата сваки облик
физичке активности која доприноси физичкој спремности,
добром стању менталног здравља и социјалном повезивању
(организована или неформална рекреација, такмичарски
спорт, традиционалне и друге спортске игре), Програм ће
своје деловање посебно усмерити на следеће приоритете:
1. развој спорта деце и омладине, укључујући и школски
спорт;
2. повећање обухвата бављења грађана спортом кроз
развој и унапређење спортске рекреације;
3. развој и унапређење врхунског спорта;
4. развој и унапређење спортске инфраструктуре;

5. спортски туризам и партнерство између спорта и
животне средине;
8.1 РАЗВОЈ СПОРТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ И ШКОЛСКИ СПОРТ
За децу и младе физичка активност је природна форма
кретања која подразумева изазов и уживање засновано на
игри. Спорт у свим облицима треба да буде појединачно
доступан свим младима без дискриминације, чиме се
омогућују једнаке могућности дечацима и девојчицама,
уз уважавање посебних потреба сваког старосног узраста.
Улога физичких активности у образовању деце, стицању
моторичких способности, стицању друштвених способности
и очувању здравља је изузетно битна. При том, добробит
детета, без обзира на узраст, увек мора бити најважнији циљ.
Школе треба да учине младима привлачним да своје
слободно време проведу на отвореном простору играјући
различите игре, као и да одговоре на прихватљиве нове
трендове у спорту. Квалитет физичког образовања и
спортске обуке треба да буде обезбеђен и унапређен
кроз квалификоване наставнике физичког образовања, уз
одговарајуће мере за надзор квалитета. Све школе треба да
имају неопходну и одговарајућу опрему и објекте за бављење
младих физичким активностима и спортом.
Школски спорт представља незаобилазну карику
у промоцији активног начина живота, развоју спорта и
врхунског спортског резултата.У оквиру школског спорта,
школе имају централну улогу. Нужно је обезбедити да се
настава физичког васпитања у потпуности реализује по
усвојеним плановима и програмима и да се спортске секције
реализују како је прописано. Циљ треба да буде да се деца
анимирају да се баве физичким вежбањем, кроз забаву и
игру, и да се задовоље основни приоритети школског спорта:
свеобухватност, препознавање талената и здравствени
аспект. Главни циљ школског спорта мора бити физички,
интелектуални, морални, социјални и културни развој свих
ученика. Када су у питању школска спортска такмичења,
приоритет су такмичења унутар школа и на нивоу јединица
локалне самоуправе. Потребно је, такође, организовати
спортске активности деце за време распуста, посебно путем
спортских кампова.
Циљ Општине Мало Црниће је да деца и млади усвоје
потребна знања о здравим облицима физичке активности и
о здравим стиловима живота и изграде правилне креативне
навике. Применом овог Програма треба да се обезбеди:
−
да млади у Општини Мало Црниће развију љубав
према спорту која ће их водити ка њиховом доживотном
учешћу у перманентним физичким активностима;
−
да се побољша, нормативно унапреди, свеобухватније
и редовније контролише и прати и стално унапређује
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стручни рад у спорту деце и омладине;
да јачају везе између школа и организација у области
спорта;
−
да се подстичу спортови и манифестације које привлаче
децу и омладину и да се обезбеди одговарајућа спортска
инфраструктура, како би деца и омладина имали бољи
приступ и услове за бављење спортом;
−
да школски спорт буде значајно унапређен;
−
да се врхунским спортистима обезбеде посебни услови
при упису на студије на високошколским установама и
посебни услови студирања, у складу са законом.
У оквиру општег циља развоја спорта деце и омладине,
посебни циљеви су:
−
побољшани материјално - технички услови за
реализацију активности школског и универзитетског
спорта;
−
повећан број спортских секција и других ваннаставних
спортских активности у оквиру школског спорта;
−
повећано учешће ученика на школским спортским
приредбама (спортским манифестацијама и спортским
такмичењима);
−
унапређење медијског праћења и промоција школског
спорта с циљем неговања културе спортског понашања,
фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања
различитости на спортским теренима и поред њих;
−
унапређене везе између школа и организација у
области спорта и подстакнути програми у спортовима
који привлаче децу и омладину.
−

8.2 ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА БАВЉЕЊА ГРАЂАНА
СПОРТОМ КРОЗ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ
СПОРТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ
Не само Законом о спорту Републике Србије него и
свих релевантни међународни документи у области спорта
истичу да свако има право да се бави спортом, с тим да такво
бављење мора бити хумано, слободно и добровољно, здраво
и безбедно, у складу са природном средином и друштвеним
окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво,
одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су
супротни спортском духу и доступно свим грађанима под
једнаким условима без обзира на узраст, ниво физичке
способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго
лично својство.
Циљ овог Програма је да се креира, очува и унапреди
способан, одржив и координиран рекреативни спорт који
може да обезбеди квалитетне могућности за учешће у
својим програмима за што већи броја грађана Општине
Мало Црниће. У том погледу треба подстицати све облике
спортске рекреације и коришћења свих потенцијала светског
покрета „спорта за све”.
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Кроз реализовање рекреативних програма грађани
Општине Мало Црниће остварили би бројне користи:
унапређење индивидуалне здравствене заштите, посебно
борбе против растућег проблема гојазности; унапређење
здравља, превенције болести и рехабилитације; допринос
кохерентнијем и одрживијем развоју друштва; очување
животне средине; спречавање антисоцијалног понашања;
омогућавања младим људима најбоље могуће стартне
позиције за даљи живот; омогућавање што дуже радне
ангажованости и развоја радних способности; повећање
индивидуалних и колективних способности, посебно жена;
обезбеђење једнакости полова; борба против дискриминације
и маргинализације; спречавање полне дискриминације,
дискриминације особа са инвалидитетом, старих и
сиромашних; спречавање дискриминације припадника
других етничких група и предупређење сукоба; подстицање
друштвене интеграције; стварање повољнијих услова за
рехабилитацију и реинтеграцију избеглица; подстицање
сарадње и друштвене покретљивости; заштита људских
права; подизање образовних критеријума.
Применом овог Програма у области рекреације
постигло би се да се:
−
створи способан, одржив и координисани сектор који
ће се бавити организацијом рекреације свих грађана
Општине Мало Црниће и који ће омогућити грађанима
повећање обухвата бављењем спортом;
−
подстакне осмишљавање и реализација програма
и пројеката у области спортске рекреације и да се
организују рекреативне спортске манифестације;
−
младима да прилика и створи мотивациони амбијент да
се баве рекреативним вежбањем и да стекну навику и
потребу која ће трајати целог живота;
Општи циљ: повећан обухват бављења спортом у
свим сегментима становништва, посебно жена, особа са
инвалидитетом и старих.
Посебни циљеви:
−
подстакнута и ојачана свест о важности редовне
физичке активности;
−
побољшани материјално-технички услови у циљу
доступности свим грађанима да се баве спортом;
−
подстакнуто значајније укључивање јединице локане
самоуправе у финансирању програмских активности
из области спортске рекреације и спорта особа са
инвалидитетом
−
унапређена сарадња са удружењима и савезима
пензионера, спортским покретима трећег доба,
невладиним организацијама и гранским спортским
савезима ради повећања обухвата и развоја нових
облика и садржаја који су намењени старим особама у
функцији одржавања здравља, виталности и дигнитета;
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8.3 РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ВРХУНСКОГ СПОРТА
Бављење спортом на највишем нивоу биће подржано
и подстакнуто на одговарајуће начине, у сарадњи са
релевантним спортским организацијама. Подршка треба
да покрива подручја као што су: препознавање талента
и саветовање; пружање одговарајућих услова; помоћ
клубовима у обезбеђивању постојања одговарајућих
структура и такмичарских екипа са циљем да се препознају
најталентованији спортисти Општине Мало Црниће,
Методи пружања одговарајуће непосредне или
посредне подршке спортистима и спортисткињама који
показују изузетне спортске квалитете треба да буде
развијено у сарадњи са спортским организацијама, како би
се спортистима омогућио пун развој њихових спортских
и људских капацитета, уз поштовање њихове личности и
физичког и моралног интегритета.
Организација и управљање професионалним спортом
треба да буде промовисано преко одговарајућих надлежних
тела.
Партнерство између јавних власти, спортских
организација и привреде је неопходно да би се обезбедио
хармоничан и интегрисан развој спорта и обезбедило
постизање врхунских спортских резултата.
Применом овог Програма у области врхунског спорта
циљ је да се :
−
обезбеди већи број финансијских извора и већи обим
финансијских средстава за оне спортске организације
и спортисте које су способни да постигну врхунске
резултате на светској сцени;
−
спортистима обезбеде услови, ресурси и могућности у
циљу максималног испољавања њихових потенцијала,
као и услови за тренинг како би били спремни за
постизање најбољих резултата на међународним
такмичењима;
−
подржава развој истраживања и технологије у овој
области.
Општи циљ: наставак обезбеђивања услова за развој
врхунског спорта и стварање услова за развој професионалног
спорта.
Посебни циљеви:
−
подизање капацитета и даље унапређење стручног рада
у области врхунског спорта;
−
стварање услова за одржавање и даље постизање
врхунског спортског резултата;
8.4 РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ
ИНФРАСТРУКТУРE
Ниво бављења спортом у сваком друштву значајно

зависи од броја, разноврсности и доступности потребних
спортских објеката.
Циљ Општине Мало Црниће је да се развије и
унапреди спортска инфраструктура у на територији целе
Општине. У свим досадашњим анализама потврђено је
да је спортска инфраструктура девастирана и изражена
је потреба да се значајна пажња усмери ка изградњи
нових мултифункционални спортски објеката. Подизање
капацитета спортске инфраструктуре је заједничка обавеза
свих чиниоца власти од Републике до јединица локалне
самоуправе.
Имајући у виду да се недовољном динамиком уписују
спортски објекти у матичну евиденцију утврђену Законом
о спорту, потребно је спровести мере подизања свести и
одговорности власника и корисника спортских објеката
у погледу испуњавања обавеза евидентирања спортских
објеката и промене података о спортским објектима у
матичној евиденцији спортских објеката.
Програм има за циљ да се кроз његову примену развије
и изгради спортска инфраструктура у Општини Мало
Црниће.
Применом овог програма у области спортске
инфраструктуре циљ је да се:
−
успостави свеобухватна база података, односно
евидентира постојеће стање спортске инфраструктуре,
унапреди систем матичне евиденције спортских
објеката, категоришу спортски објекти и утврде
спортски објекти од националног значаја;
−
утврде потребе у погледу броја и структуре спортских
објеката и унапреди регулатива у области планирања и
пројектовања са аспекта спортске инфраструктуре;
−
приоритетно изгради бар један спортски објекат попут
хале спортова на територији Општине Мало Црниће;
−
унапреди систем матичних евиденција спортских
објеката.
Општи циљ: развијена спортска инфраструктура.
Посебни циљеви:
−
успостављена потпуна база података, односно
евидентирано и евалуирано постојеће стање спортске
инфраструктуре;
−
системски планирана, и изграђена спортска
инфраструктура.
8.5 СПОРТСКИ ТУРИЗАМ И ПАРТНЕРСТВО
ИЗМЕЂУ СПОРТА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Данас су спорт и туризам неодвојиви феномени и
њихов синергијски учинак даје врхунске резултате. Туризам
и спорт се све више преплићу, што нарочито долази до
изражаја током великих спортских догађања. Осим тога,
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рекреација као вид спортске активности управо почива на
туризму. Заједничко деловање туризма и спорта у наредном
периоду значи деловање у складу са модерним европским
начином пословања у ове две области. Туризам и спорт,
представљају добар пут и за интегрисање у европске
туристичке токове. Спој туризма и спорта, оба у функцији
спајања људи, чине пут ка стварању једне хармоничне
планете, без граница и предрасуда, планете која се кроз
здрав спортски дух и обогаћивање знања, окреће ка бољем
уважавању и разумевању различитости које постоје међу
људима. Активности спортског туризма могу се одвијати
у урбаним или руралним срединама, на отвореном или у
затвореним просторијама, у свим сезонама и климама.
Општи циљ: унапређен однос спорта и туризма и
животне средине.

Посебан циљ: подстакнуте и ојачане везе спорта и
туризма и животне средине.
9. АНАЛИЗА СТАЊА СПОРТА У ОПШТИНИ
МАЛО ЦРНИЋЕ
9.1. Спортски клубови и удружења
У општини Малом Црнићу постоји спортски клубови и
спортска удружења грађана која се баве спортом или неким
другим обликом физичке активности.

Спортски клубови и удружења у општини Мало Црниће су:
Редни
број
1.

Назив

Место

Грана спорта

Општински фудбалски савез

Мало Црниће

фудбал

2.

ФК „ Стиг“

Мало Црниће

фудбал

3.

ФК „Шапине“

Шапине

фудбал

4.

ФК„Напредак 1936“

Велико Црниће

фудбал

5.

ФК „Радник“

Салаковац

фудбал

6.

ФК „БСК 1924“

Божевац

фудбал

7.

ФК „Напредак 1927“

Топоница

фудбал

8.

ФК„Стиг“

Црљенац

фудбал

9.

ФК „Слога 1945“

Велико Село

фудбал

10.

ФК „Интеграл“

Батуша

фудбал

11.

ФК „Јединство“

Смољинац

фудбал

12.

ФК „Кобиље“

Кобиље

фудбал

13.

ФК „Будућност“

Аљудово

фудбал

14.

ФК „ Синђелић 1931“

Велико Црниће

фудбал

15.

Стрељачки клуб Гроф

Калиште

стрељаштво

16.

Мало Црниће

риболов

Смољинац

риболов

18.

Општинско удружење спорских
риболоваца „Лињак“
Организација спортских
риболоваца  „Језеро“
Карате клуб „Пантери-Жагубица“

Топоница

карате

19.

Мото клуб „Heroes“

Кобиље

спортски
мотоциклизам

17.
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У насељима Смољинац, Кобиље и Аљудово фудбалски
клубови постоје али не учествују на такмичењима.
У насељима Мало Градиште, Калиште, Кула, Врбница,
Забрега, Шљивовац, Крављи До постојали су фудбалски
клубови али 2012. године нису извршили пререгистрацију
код надлежног органа за упис привредних субјеката и
удружења тако да фудбалски клубови у овим насељима више
не постоје.
9.2. Врсте спортова
На територији општине Мало Црниће најзаступљенији
спорт је фудбал. Турнир у малом фудбалу се одржава у
Малом Црнићу, Божевцу, Смољинцу, Салаковцу, Шапину и
Врбници. Турнир се одржава у другој половини јула и првој
половини августа.
У насељу Аљудово се организовало такмичење у
параглајдингу од стране параглајдинг клуба „Бели орлови“
из Пожаревца у 2014. години под називом „Куп орлова
2014“ и 2015. године под називом „Куп орлова 2015“. Ово
такмичење има тенденције да се одржава и наредних година.

места у оквиру које ће запослени   обављати послове из
области спорта, спроводити и извештавати о Програму
развоја спорта.
Потребно је основати Спортски савез који ће се бавити
унапређењем спорта у општини Мало Црниће. Спортски
савез има за циљ да удружи спортска удружења, обезбеђује
услове за развој школског, рекреативног и врхунског спорта,
промовише спортске активности.
10. АНАЛИЗА СТАЊА У СПОРТУ: АНАЛИЗА ПО
ПРИОРИТЕТНИМ ОБЛАСТИМА И SWOT АНАЛИЗА
10.1. Опис стања у области: спорт за децу и омладину и
школски спорт

На територији општине Мало Црниће постоје четири
основне школе са издвојеним одељењима и Предшколска  
установа са издвојеним васпитним групама. Ове установе
немају адекватне услове за развој школског спорта. На
основу прикупљених података  дато је следеће стање:
Број деце у школској години 2015/2016 години смањио
се у односу на претходну годину,
9.3. Анализа финансирања спорта
У школама „Милисав Николић“ у Божевцу и „Дража
Марковић Рођа“ у Смољинцу у адаптираним
Финансирање спорта у општини Мало Црниће из
просторијама се  одвија настава физичког васпитања,
буџета општине врши се на основу Правилника о начину и
У школама „Моша Пијаде“ у Малом Црнићу и „Ђура
поступку остваривања права на доделу дотација из буџета за Јакшић“ у Топоници нема сале или просторије за
програме и пројекте у области спорта. Финансирање програм
физичко васпитање,
и пројеката се врши путем конкурса на који се пријављују
Школама недостаје спортска опрема и реквизити,
спортске организације и удружења. Правилник је донет на У школама се одржавају ванчасовне спортске
седници Скупштине општине 21. јануара 2014. године.
активности – спортске секције, међуодељенска
Средства из буџета општине Мало Црниће која су  
такмичења у спортовима, спортске манифестације по
издвојена за финансирање спорта су:
програму школског спорта,
У 2014. години из средстава буџета је одобрено  
У издвојеним одељењима школа наставе се у зимском
3.695.382,00 динара за дотације спортским организацијама. периоду одвија у учионицама,
Спортске организације су добиле средства за трошкове
У школама се организују редовни систематски прегледи
редовног такмичења.
ђака,
У 2015. години из буџета општине је одобрено
У школама се одржају недељно два часа физичког
3.456.000,00 динара за дотације спортским организацијама. васпитања и један час изабраног спорта,
Средства су одобрена за трошкове редовног такмичења.
У школама има спортских талената али немају
адекватне просторне и финансијске услове за бављење
9.4. Анализа стања људских ресурса у области
спортом,
спорта у општини
Недостатак финансијских средстава за превоз ученика
на општинска, окружна и регионална такмичења,
Постојање   органа задуженог за спорт у јединици
Нема промотивних активности о спорту.
локалне самоуправе подразумева постојање функционалних структура које гарантују спровођење Програма развоја
спорта и залажу се за решавање најважнијих проблема из 10.2. Опис стања у области: рекреација и спорт за све
области спорта. У Општинској управи нема систематизовано
На територији општине Мало Црниће не постоји  
радно место у оквиру кога су послови из области спорта.
Како би се у општини унапредио систем спорта потребно спортска хала у којој би сви грађани општине могли да се
је да се у Општинској управи уради систематизација радних баве спортом а посебно треба улагати у инфраструктуру
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прилагођену деци, особама с инвалидитетом и старим
лицима.
Недостају едукације и кампање о значају бављења
физичком активношћу
Неопходно je повећати обухват бављења рекреацијом
свих категорија становништва с посебним освртом на
женску популацију, особе с инвалидитетом и старија
лица
10.3. Опис стања у области: развој врхунског спорта
У општини нема услова за бављење врхунским
спортом.
У појединим школама има ученика који су
талентовани спортисти али због недостатка спортске
инфраструктуре и спортске опреме немају адекватне
услове за тренирање
Није довољно организовано задржавање талентованих
спортиста у нашој локалној средини, па је они
напуштају, настављајући да се баве спортом у другим
срединама или напуштају спорт.
Опис стања: спортска инфраструктура
Спортски терени у насељима
У насељима Мало Црниће, Салаковац, Велико Црниће,
Велико Село, Шапине, Црљенац, Божевац, Смољинац,
Кобиље постоје фудбалски терени.   Терени се користе за
играње фудбала и редовно се одржавају.
У насељима Калиште, Врбница, Забрега, Крављи До,
Шљивовац, Смољинац, Мало Градиште и Аљудово постоје
фудбалски терени али се не користе  јер су у лошем стању.
У насељима Мало Црниће, Кобиље, Кула, Шапине
и Мало Градиште постоје терени за мале спортове који се
користе.
Иако у свим насељима постоје фудбалски терени не
користе се сви терени јер су у лошем стању пошто се не
одржавају. Фудбалскке терене одржава фудбалски  клуб из
својих средстава или из средстава општине. У насељима
у којима постоје фудбалски терени   у лошем су стању и
не користе се јер су у тим насељима   престали да постоје
фудбалски клубови.
Спортски терени у школама
На територији општине постоје четири основне школе
и свака школа има спортски терен који се користи.
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Фискултурне сале
Ниједна школа нема изграђену фискултурну салу која
је предвиђена за одвијање наставе физичког васпитања.
Спортске хале
На територији општине нема спортске хале у којој би
сви грађани општине могли да се баве спортом.
Остали терени
У насељу Аљудово постоји терен „Бубањ“ који је
погодан терен за летење параглајдингом. Терен омогућава
летење при ветровима из северног квадрантна, за пилоте
нивоа парапро 3 до нивоа 5. Параглајдинг клуб Бели орлови“
из Пожаревца имају дозволу за коришћење овог терена
издату од Директората цивилног ваздухопловства Републике
Србије.
На територији општине Мало Црниће и општине
Петровац на Млави простире се пешачка стаза у дужини од
14,2 км. Стаза се простире од Манастирице до Куле преко
Великог Бубња и споменика на Врањевцу до манастира
Брадача. Стаза се користи за пешачење, приступачна је и
обележена планинарским симболима. Ова стаза је погодна
за  пешачење и представља потенцијал за  развој спортског
туризма.
10.5. Опис стања: спортски туризам и партнерство
између спорта и животне средине
Општина Мало Црниће има   природне потенцијале
за спортски туризам али ти потенцијали нису до сада
на одговарајући начин искоришћени. Развој спортског
туризма у Општини Мало Црниће првенствено подразумева
промоцију здравог начина живота и редовних физичких
активности, али он мора бити подстакнут и изградњом
одговарајуће  инфраструктуре као и обезбеђењем адекватног
стручног кадра.
10.6. СВОТ АНАЛИЗА
Ради унапређена система спорта у општини Мало
Црниће потребно је кроз SWOT анализу дефинисати све
снаге, предности, слабости и претње нашег система, како би
се на тачан и прецизан начин установили општи и посебни
циљеви који ће бити разрађени акционим планом за примену
Програма.
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Снаге

Слабости

Спортски фудбалски терени
Пешачка стаза
Параглајдинг стаза
Потенцијал деце и младих
Добра повезаност са већим центрима
Заинтересованост деце за спорт

Недостатак финансијских средства
Одлив становништва
Недостатак фискултурних сала
Недостатак спортске опреме
Непостојање услова за развој врхунског спорта и
подршка талентима
Не постоји промоција спорта

Прилике

Претње

Боље разумевање локалне самоуправе за потребе и
важност развоја спорта
Промоција физичке активности и здравих стилова
живота
Успоставити сарадњу између школа и установа у циљу
унапређења спорта
Стратегија одрживог развоја општине
ИПА фондови
Национална стратегија развоја спорта

Недостатак кадрова на нивоу локалне самоуправе за
развој области спорта
Одлив спортиста
Беспарица-немају средстава родитељи, клубови,
спортисти
Нерационално искоришћено слободно време младих

11. ПРОЦЕС ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОГРАМА
РАЗВОЈА СПОРТА
Програм развоја спорта и акциони план подразумевају
стални мониторинг и вредновање реализације мера и
индикатора успешности.
У Општинској управи нема запосленог коме су
систематизовани послови из области спорта и које би
вршило имплементацију Програма развоја спорта. Док се
не одреди ово лице извештавање о реализацији Програма
развоја спорта вршиће лица која   задужена за праћење  
развоја Стратегије развоја спорта Републике Србије.
У процес мониторинга и евалуације укључује се
Савет за здравство, образовање, омладину и спорт, у циљу
квалитетнијег, независног, непристрасног оцењивања.
На годишњем нивоу јединица локалне самоуправе
објављује извештаје о спровођењу програма развоја спорта
на својој интернет страници, степену спровођења циљева
и активности, проблемима и изазовима. Општина ће
Министарству омладине и спорта доставити извештаје о
спровођењу Стратегије и Акционог плана.
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АКЦИОНИ ПЛАН
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА
У OПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ
за период 2016–2018. ГОДИНЕ
7.1. РАЗВОЈ СПОРТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ И ШКОЛСКИ СПОРТ
7.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређен школски и универзитетски
спорт
7.1.1.1.ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшани материјалнотехнички услови за реализацију активности школског и
универзитетског спорта
7.1.1.2.ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећан број спортских секција и
других ваннаставних спортских и рекреативних активности
у оквиру школског и универзитетског спорта
7.1.1.3.ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећано учешће ученика и
студената на школским и универзитетским спортским
приредбама (спортским манифестацијама и спортским
такмичењима)
7.1.1.6.ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење медијског праћења
и промоција школског и универзитетског спорта у циљу
неговања културе спортског понашања, фер плеја, сарадње,
толеранције и поштовања различитости на спортским
теренима и поред њих
7.1.1.7.ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређене везе између школа и
организација у области спорта и подстакнути програми у
спортовима који привлаче децу и омладину
7.2. ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА БАВЉЕЊА ГРАЂАНА
СПОРТОМ КРОЗ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ
СПОРТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ
7.2.1. ОПШТИ ЦИЉ: Повећан обухват бављења спортом у
свим сегментима становништва посебно деце, младих, жена,
особа са и инвалидитетом и старих
7.2.1.1.   ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнута и ојачана свест о
важности редовне физичке активности
7.2.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшани материјалнотехнички услови у циљу доступности свим грађанима да се
баве спортом за све
7.2.1.3.    ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнуто значајније укључење
јединица локалне самоуправе у финансирање програмских
активности из области спортске рекреације и спорта особа
са инвалидитетом
7.2.1.5. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређена сарадња спортске
рекреације са школским и универзитетским спортом,
врхунским спортом, спортом у војсци и полицији, радничким
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спортом и спортом на селу, у циљу повећања обухвата
бављења спортом у свим сегментима становништва посебно
деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих
7.3. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ВРХУНСКОГ
СПОРТА

7.3.1. ОПШТИ ЦИЉ: Наставак обезбеђивања услова
за развој врхунског спорта и стварање услова за развој
професионалног спорта
7.3.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подизање капацитета стручног
рада у области врхунског спорта
7.3.1.2.  ПОСЕБАН ЦИЉ: Стварање услова за одржавање и
даље постизање врхунског спортског резултата
7.4. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
7.4.1. ОПШТИ ЦИЉ: Развијена спортска инфраструктура
7.4.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављена потпуна база
података, односно евидентирано постојећег стања спортске
инфраструктуре
7.4.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Системски планирана,
реконструисана и изграђена спортска инфраструктура
8.6. СПОРТСКИ ТУРИЗАМ И ПАРТНЕРСТВО
ИЗМЕЂУ СПОРТА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
8.6.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређен однос спорта и туризма и
животне средине
8.6.1.1.   ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнуте и ојачане веза спорта
и туризма и животне средине
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7.1. РАЗВОЈ СПОРТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ШКОЛСКИ СПОРТ
ОПШТИ ЦИЉ 7.1.1. УНАПРЕЂЕН ШКОЛСКИ И УНИВЕРЗИТЕТСКИ СПОРТ
ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.1.1.1. Побољшани материјално-технички услови за реализацију школског и универзитетског спорта
АКТИВНОСТИ
МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ ОДГОВОРНА
РОКОВИ
РЕСУРСИ
АКТИВНОСТИ ИНСТИТУЦИЈА АКТИВНОСТИ
И ПАРТНЕРИ
Oпремање школа,
Израда
Урађена анализа јлс
2016
Буџет општине
функционалним
анализе стања
стања справа и
школа
донатори
справама и
опремљености
реквизита
реквизитима према
спортских
претходно утврђеним
објеката при
приоритетима
школи, справама
и реквизитима
Израда плана
Израђен план
јлс
2016
Буџет општине
континуираног
за опремање
школа
донатори
опремања
спортских
спортских
објеката
објеката при
реквизитима и
школи, справама справама
и спортским
реквизитима
2018
Буџет општине
Изградња
Изграђене
Локална
спортске сале
самоуправа
донатори
спортских сала
школа
при школама
ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.1.1.2. Повећан број спортских секција и других ваннаставних спортских и рекреативних активности
у оквиру школског и универзитетског спорта
АКТИВНОСТИ
МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ ОДГОВОРНА
РОКОВИ
РЕСУРСИ
АКТИВНОСТИ ИНСТИТУЦИЈА АКТИВНОСТИ
И ПАРТНЕРИ
Стварање услова за
Проширење
Повећана понуда Локална
2017
Буџет општине
испуњење критеријума понуде спортских спортских
самоуправа
да за свако дете/
секција у школи секција у
школа
ученику буде обезбеђена
школама
минимум једна спортска
секција
Проширење
Повећана понуда Локална
2017
Буџет општине
понуде
ваннаставних
самоуправа
ваннаставних
спортских
школа
спортских
активности у
активности у
школама и на
оквиру школе
универзитетима
Проширење
Повећана понуда Локална
2017
Буџет општине
понуде спортских спортских
самоуправа
активности у
активности у
школа
предшколским
предшколским
установама
установама
Јачање сарадње Повећан број
Локална
2017
Буџет општине
школе и
реализованих
самоуправа
спортских
програма  у
школа
организација
сарадњи спортских организација
и школа
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ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.1.1.3. Повећано учешће ученика и студената на школским и универзитетским спортским
приредбама (спортским манифестацијама и спортским такмичењима)
АКТИВНОСТИ
МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ ОДГОВОРНА
РОКОВИ
РЕСУРСИ
АКТИВНОСТИ ИНСТИТУЦИЈА АКТИВНОСТИ
И ПАРТНЕРИ
Стварање услова за
Квалитетнијим
Израђен систем школа
2017
Буџет општине
испуњење основних
праћењем
за спровођење,
приоритета школског
система школских праћење и
спорта: свеобухватност, спортских и
координацију
здравствени аспект и
универзитетских школских
препознавање талената такмичења
спортских
обезбедити
такмичења
неопходност
унутар школа
организовања
међуодељенских,
међуразредних и
унутаршколских
такмичења
Унапређење
Израђени
школа
2017
Буџет општине
система школских савременији и
такмичења кроз функционалнији
школска спортска системи
такмичења
спортских
организована по школских и
моделу лигашких универзитетских
такмичења,
такмичења
мењања спортских дисциплина,
полне заступљености и
равномерности
Системом
Обезбеђени
школа
2017
Буџет општине
школског спорта услови за
обезбедити
интеграцију
социјалну
ученика са
интеграцију
инвалидитетом
ученика
у системе
спортских
такмичења
Проширење
Унапређен
Локална
2017
Буџет општине
обима и садржаја систем обавезног самоуправа
здравствених
здравственог
услуга обухваосигурања
ћених обавезним
здравственим
осигурањем
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Повећање учешћа
студената на спортским
студентским
такмичењима

Унапређење
система
такмичења
у оквиру
студентског
спорта, кроз
финансирање
спортиста

Повећан број
средстава за
финансирање
студената који
се организовано
баве спортом

Локална
самоуправа

2017

Буџет општине

ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.1.1.6. Побољшано медиjског праћење и промоција школског и универзитетског спорта у циљу
неговања културе спортског понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости на спортским
теренима и поред њих
АКТИВНОСТИ
МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ ОДГОВОРНА
РОКОВИ
РЕСУРСИ
АКТИВНОСТИ ИНСТИТУЦИЈА АКТИВНОСТИ
И ПАРТНЕРИ
Популарисање
Израда медијског Израђен медијски Локална
2016
Буџет општине
предшколског, школског плана у циљу
план праћења
самоуправа
и универзитетског
популаризације
и извештавања
школа
спорта кроз већу
предшколског,
предшколског,
медијску присутност и школског и
школског и
истицања јавног значаја универзитетског универзитетског
школског спорта
спорта
спорта
Реализовање
Број
2016
Буџет општине
програма и
Локална
реализованих
пројеката у
самоуправа
програма и
циљу промоције пројеката
школа
фер плеја,
толеранције
и поштовања
различитости
ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.1.1.7. Унапређене везе између школа и организација у области спорта и подстакнути програми у
спортовима који привлаче децу и омладину
АКТИВНОСТИ
МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ ОДГОВОРНА
РОКОВИ
РЕСУРСИ
АКТИВНОСТИ ИНСТИТУЦИЈА АКТИВНОСТИ
И ПАРТНЕРИ
Подизање нивоа
Успостављање
Број деце и
Локална
2016
Нису потребна
сарадње између школа и сарадње и
младих који су
самоуправа
средства
организација у области партнерских
се укључили
спорта у циљу повећања односа између
у спортске
обухвата бављења деце школа и
активности у
и младих спортским
организација
организацијама
активностима
у области
у области спорта
спорта ради
кроз сарадњу тих
популарисања
организација и
спортских
школа
активности
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Реализовање
програма и
пројеката
унапређења
спортских
активности
деце и младих у
спортовима који
их привлаче

Број
реализованих
програма и
пројеката

Локална
самоуправа

2016

Нису потребна
средства

2. ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА БАВЉЕЊА ГРАЂАНА СПОРТОМ КРОЗ РАЗВОЈ И
УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ
ОПШТИ ЦИЉ 7.2.1. ПОВЕЋАН ОБУХВАТ БАВЉЕЊА СПОРТОМ У СВИМ СЕГМЕНТИМА СТАНОВНИШТВА ПОСЕБНО ДЕЦЕ, МЛАДИХ, ЖЕНА, ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И СТАРИХ
ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.2.1.1. Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физичке активности
АКТИВНОСТИ
МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ ОДГОВОРНА
РОКОВИ
РЕСУРСИ
АКТИВНОСТИ ИНСТИТУЦИЈА АКТИВНОСТИ
И ПАРТНЕРИ
Промоција здравих
Медијска
Израђен
Локална
2016
Буџет општине
стилова живота и
кампања о
медијски план
самоуправа
бављења спортом
потреби физичке за промоцију
активности
физичке
активности
Сарадња са
Број одржаних
Локална
2016
Нису потребна
установама које догађаја
самоуправа
средстава
промовишу спорт
установе
и здраве стилове
живота
ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.2.1.2. Побољшани материјално-технички услови у циљу доступности свим грађанима да се баве
спортом
АКТИВНОСТИ
МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ ОДГОВОРНА
РОКОВИ
РЕСУРСИ
АКТИВНОСТИ ИНСТИТУЦИЈА АКТИВНОСТИ
И ПАРТНЕРИ
Изградња,
Санација  
Број
Локална
2016,2017,2018
Буџет општине
реконструкција,
фудбалских
припремљених
самоуправа
Министарство
адаптација и санација
терена
пројеката и
Спортски савез
омладине и
отворених и затворених
реализованих
спорта
објеката за спорт и
пројеката
донатори
рекреацију грађана
Изградња,
Број
Локална
2018
Буџет општине
обележавање и
припремљених
самоуправа
донатори
одржавање стаза и реализованих
Спортски савез
за параглајдинг и пројеката
шетњу
Број
Изградња и
Локална
2018
Буџет општине
опремање
припремљених
самоуправа
донатори
пројеката и
спортских сала
Спортски савез
реализованих
пројеката
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Опремање спортских
објеката и израда плана
коришћења спортске
инфраструктуре

Континуирано
опремање
справама,
реквизитима
и ситним
спортским
реквизитима
Обезбеђивање
прилаза
спортским
објектима
за особе са
инвалидитетом

Израђен план и
јлс
број опремљених Спортски савез
спортских
објеката

2017

Буџет општине
донатори

Изграђени
прилази

2018

Буџет општине
донатори

Локална
самоуправа
Спортски савез

ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.2.1.3. Подстакнуто значајније укључивање јединица локалне самоуправе у финансирању
програмских активности из области спортске рекреације и спорта особа са инвалидитетом
АКТИВНОСТИ
МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ ОДГОВОРНА
РОКОВИ
РЕСУРСИ
АКТИВНОСТИ ИНСТИТУЦИЈА АКТИВНОСТИ
И ПАРТНЕРИ
Позиционирање
Израда анализи Урађена анализа јлс
2016
Нису потребна
рекреативног спорта
стања спортске
стања
средстава
и спорта особа са
рекреације и
инвалидитетом
спорта особа са
инвалидитетом на
нивоу ЈЛС
израда пројеката Извештај о
јлс
2016
Нису потребна
и праћење
израђеном
средства
развоја спортске пројекту
рекреације
Развој неопходних
Обезбеђивање
Број лица
јлс
2016
Нису потребна
механизама за
кадровског
средства
реализацију планова
капацитета у јлс
и програма у области
за реализацију
спортске рекреације
програма у
и спорта особа са
области  спорта
инвалидитетом
особа са инвалидитетом  
ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.2.1.5. Унапређена сарадња спортске рекреације са школским и универзитетским спортом,
врхунским спортом, у циљу повећања обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва посебно деце,
младих, жена, особа са инвалидитетом и старих
АКТИВНОСТИ
МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ ОДГОВОРНА
РОКОВИ
РЕСУРСИ
АКТИВНОСТИ ИНСТИТУЦИЈА АКТИВНОСТИ
И ПАРТНЕРИ
Спровођење  активности Подстицање деце, Број особа
јлс
2016
Буџет општине
спортске рекреације, у младих, жена
укључених у
Спортски савез
циљу повећања обухвата и инвалида на
програме
бављења спортом у
редовну физичку
свим сегментима
становништва посебно
деце, младих, жена,
особа са инвалидитетом
и старих
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7.3. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ВРХУНСКОГ СПОРТА
7.3.1. ОПШТИ ЦИЉ: НАСТАВАК ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ВРХУНСКОГ СПОРТА И
СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРОФЕСИОНАЛНОГ СПОРТА
7.3.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подизање капацитета и даље унапређење стручног рада у области врхунског спорта
АКТИВНОСТИ
МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ ОДГОВОРНА
РОКОВИ
РЕСУРСИ
АКТИВНОСТИ ИНСТИТУЦИЈА АКТИВНОСТИ
И ПАРТНЕРИ
Унапређење  спортских Ниво обучености Број обучених
2017
Буџет општине
јлс
стручњака
спортских
спортских
Спортски савез
стручњака
стручњака
7.3.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење услова за развој спортисте до врхунског резултата
АКТИВНОСТИ
МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ ОДГОВОРНА
РОКОВИ
АКТИВНОСТИ ИНСТИТУЦИЈА АКТИВНОСТИ
И ПАРТНЕРИ
Програми спортске
Организовање
Број
Јлс
2017
припреме
припрема у
организованих
школе
складу са
припрема
динамиком
очекиваних
резултата

РЕСУРСИ
Буџет општине

7.4. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ОПШТИ ЦИЉ 7.4.1. РАЗВИЈЕНА СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
7.4.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављена потпуна база података, односно евидентирано и евалуирано постојеће стања
спортске инфраструктуре
АКТИВНОСТИ
МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ ОДГОВОРНА
РОКОВИ
РЕСУРСИ
АКТИВНОСТИ ИНСТИТУЦИЈА АКТИВНОСТИ
И ПАРТНЕРИ
Анализа о
Извршити
Сачињен
јлс
2016
Нису потребна
стању спортске
анализу стања о извештај
средства
инфраструктуре у
свим спортским
општини
објектима
Урадити базу
Сачињена база
јлс
2016
Нису потребна
података спорт- података
средства
ских објеката
7.4.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура
АКТИВНОСТИ
МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ ОДГОВОРНА
РОКОВИ
АКТИВНОСТИ ИНСТИТУЦИЈА АКТИВНОСТИ
И ПАРТНЕРИ
Планирање потребних Израдити
Усвојени
јлс
2017
финансијских средстава финансијске
финансијски
Спортски савез
за унапређење спортске планове
планови
инфраструктуре
Спровођење програма
Реализовати
Реализован
јлс
2018
изградње спортских
програм изградње програм
Спортски савез
објеката
спортских
објеката
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РЕСУРСИ
Буџет
општине
донатори
Буџет
општине
донатори
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8.6. СПОРТКИ ТУРИЗАМ И ПАРТНЕРСТВО ИЗМЕЂУ СПОРТА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
8.6.1. ОПШТИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕН ОДНОС СПОРТА И ТУРИЗМА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
8.6.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнуте и ојачане веза спорта и туризма и животне средине
АКТИВНОСТИ
МЕРЕ/ЗАДАЦИ ИНДИКАТОРИ ОДГОВОРНА
РОКОВИ
АКТИВНОСТИ ИНСТИТУЦИЈА АКТИВНОСТИ
И ПАРТНЕРИ
Промоција општине
Успостављање
Извештај о
јлс
2016
кроз спој спорта и
сарадње између одржаним
Туристичка
туризма
општине и
састанцима
организација
туристичке
организације
у циљу јачања
спорта и туризма
у општини
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14др.закон), члана 40. став 1. тачка 32. 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 дана 28. 12. 2015. године,  донела је
ОДЛУКУ
о усвајању Информације о стању поверених послова
сакупљања комуналног отпада, његовог одвожења и
одлагања на територији општине Мало Црниће
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Информација о стању поверених послова сакупљања комуналног отпада, његовог одвожења и
одлагања на територији општине Мало Црниће број, 35249/2015, од 24. децембра 2015. године, са Закључком о
одлагању раскида Уговора о поверавању послова обављања
комуналне делатности – одржавање чистоће и одржавање
депонија у насељима на територији општине Мало Црниће,
између Општине Мало Црниће и Предузећа „ТРОЈОН И
ФИШЕР-ЕКО“, до завршетка спора пред Основним и Привредним судом у Пожаревцу и изналажења другог решења за
обављање комуналне делатности сакупљања смећа, његовог
транспорта и складиштења на територији општине Мало
Црниће, а како не би дошло до прекида у обављању ове комуналне делатности.

РЕСУРСИ
Нису потребна
средства

Члан 2.
Саставни део Одлуке је Информација о стању поверених послова сакупљања комуналног отпада, његовог
одвожења и одлагања на територији општине Мало Црниће
број, 352-49/2015, од 24. децембра 2015. године и Закључак
Општинског већа општине Мало Црниће, III/01 Број: 0656/2015, од 09. 11. 2015. године.
Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Мало Црниће“.

I/01 Број: 020- 197/2015
У Малом Црнићу, 28. 12. 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК
Горанка Стевић,с.р.
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На основу чланова 6. и 7. Закона о финансирању  локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/2006,
47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 усклађени дин. изн. и 95/2015 - усклађени дин. изн.), члана
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32. став 1. тачка 3. Закона локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 40.
став 1. тачка 3. Статута општине Мало Црниће („Службени
гласник општине Мало Црниће“, број 12/2008 и 6/2011),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној дана 28. 12. 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама одлуке о локалним
комуналним таксама
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама („Службени гласник општине Мало Црниће, број 2/15) члан 7. мења се
и гласи:
„Обвезник локалне комуналне таксе из члана 5. став 1.
тачка 1. ове Одлуке, дужан је да сваке године поднесе пријаву
за комуналну таксу Одсеку локалне пореске администрације
до 31. марта текуће године. Уз пријаву подноси и извештај
о оствареним приходима у претходној години и податке о
разврставању обвезника према закону којим се уређује рачуноводство.
Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу
промену пријави надлежном органу   у року од 15 дана од
дана настанка промене.
У случају да обвезник комуналне таксе не поднесе
пријаву за коришћење права, предмета или услуге у наведеним роковима таксена обавеза утврдиће се решењем на основу података органа надлежног за упис у регистар привредних субјеката и података којима располаже Одсек локалне
пореске администрације.“
Члан 2.
Мења се  тарифни број 1. у напомени, тачка 1. став 2.
тако да гласи:
„Висина таксе   из овог тарифног броја утврђује се
на основу просечне зараде по запосленом остварене на
територији општине Мало Црниће у периоду јануар-август
године која претходи години за коју се утврђује фирмарина,
према подацима републичког органа надлежног за послове
статистике.
Члан 3.
Мења се тарифни број 3 тако да гласи:
Износ локалне комуналне таксе за држање моторних
друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, која се плаћа приликом регистрације возила
218

утврђује се у следећим износима на годишњем нивоу:
1) за теретна возила:
- за камионе до 2 т носивости..............................1.620 динара,
- за камионе од 2 т до 5 т носивости...................2.170 динара,
- за камионе од 5 т до 12 т носивости................. 3.800 динара,
- за камионе преко 12 т носивости..................... 5.420 динара;
2) за теретне и радне приколице
(за путничке аутомобиле).................540 динара;
3) за путничка возила:
- до 1.150 цм3............................................................ 540 динара,
- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3..............................1.080 динара,
- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3..............................1.620 динара,
- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3............................. 2.170 динара,
- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3............................. 3.270 динара,
- преко 3.000 цм3 ................................................. 5.420 динара;
4) за мотоцикле:
- до 125 цм3 ..............................................................440 динара,
- преко 125 цм3 до 250 цм3 ......................................650 динара,
- преко 250 цм3 до 500 цм3 ...................................1.080 динара,
- преко 500 цм3 до 1.200 цм3 ................................1.310 динара,
- преко 1.200 цм3 ...................................................1.620 динара;
5) за аутобусе и комби бусеве по
регистрованом седишту ……….........................…. 50 динара;
6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице
    и специјалне теретне приколице за превоз одређених врста
терета:
- 1 т носивости .........................................................440 динара,
- од 1 т до 5 т носивости .........................................760 динара,
- од 5 т до 10 т носивости ....................................1.030 динара,
- од 10 т до 12 т носивости ..................................1.410 динара,
- носивости преко 12 т .........................................2.170 динара;
7) за вучна возила (тегљаче):
- чија је снага мотора до 66 киловата ................ 1.620 динара,
- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата ..........2.170 динара,
- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата .........2.720 динара,
- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата ......3.270 динара,
- чија је снага мотора преко 177 киловата ..........4.350 динара;
8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана
специјализована возила за превоз пчела ..........1.080 динара.“
Износи комуналне таксе из става 1 овог тарифног броја
усклађују се годишње, са годишњим индексом потрошачких
цена, који објављује Рапублички завод за статистику, при
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чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара
не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује се на
десет динара.
Приликом усклађивања највиших износа комуналне
таксе, у складу са ставом 3 овог тарифног броја, основице
за усклађивање су последњи објављени усклађени највиши
износи комуналне таксе.
Влада на предлог министарства надлежног за послове
финансија објављује усклађене највише износе из става 1
овог тарифног броја.
Објављени усклађени највиши износи комуналне таксе
из става 1 овог тарифног броја примењују се од првог дана
наредног месеца од дана објављивања у „ Службеном гласнику Републике Србије“.
Члан 4.
Ова Oдлука ступа на снагу у року од осам дана од
дана објављивања у «Службеном гласнику општине Мало
Црниће», а примењује се од 01.01.2016. године.

I/01 Број: 020 - 198/2015
У Малом Црнићу, 28. 12. 2015. године

Скупштина општине Мало Црниће, на седници
одржаној дана  28. 11. 2015. године донела  је
ОДЛУКУ
о јавним путевима на територији
општине Мало Црниће
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређења
Члан 1.
Одлуком о јавним путевима на територији Општине
Мало Црниће (у даљем тексту: Одлука) уређује се начин
управљања, заштита, одржавање и финансирање општинских путева и улица, одржавање некатегорисаних путева,
техничко регулисање саобраћаја, раскопавање општинских путева и улица и других површина јавне намене,
инспекцијски надзор, као и друга питања од значаја за јавне
путеве и улице на територији Општине Мало Црниће (у
даљем тексту: Општина).
Општински пут

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК
Горанка Стевић,с.р.
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На основу члана 20. став 1. тачка 12. и члана 32. став 1.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/2007 и 83/2014 - др. закон),  члана 2. став 1. и
став 3. тачка 10. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011), члана 14., 17., 46., 48., 49.,
53., 61., 62., и члана 91. Закона о јавним путевима („Службени гласник РС“, број 101/2005, 123/2007, 101/2011,  93/2012
и 104/13), члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на
путевима („Службени гласник РС“, број 41/2009, 53/2010 и
101/2011) и члана 15. став 1. тачка 13. и члана 40. став 1.
тачка 7. Статута општине Мало Црниће („Службени гласник
општине Мало Црниће“, број 12/2008 и 6/2011),

Члан 2.
Општински пут, у смислу ове Одлуке, је јавни пут који
саобраћајно повезује насељена места на територији Општине, као и територију Општине  са мрежом државних путева.
Категоризација општинских путева, на основу Одлуке о
критеријума за категоризацију општинских и некатегорисаних путева и улица на територији општине Мало Црниће,
извршиће  се  посебном одлуком надлежног органа.
Некатегорисани пут
Члан 3.
Некатегорисани пут, у смислу ове Одлуке, је
саобраћајна површина која је доступна већем броју разних
корисника, коју надлежни орган прогласи некатегорисаним
путем и која је уписана у катастар непокретности као некатегорисани пут.
Категоризација некатегорисаних путева, на основу
Одлуке о критеријума за категоризацију општинских и некатегорисаних путева и улица на територији општине Мало
Црниће, извршиће се посебном одлуком надлежног органа.
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Улица и друге површине јавне намене

II УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПУТЕВИМА

Члан 4.

Члан 8.

Улица јесте јавни пут у насељу који саобраћајно
повезује делове насеља , који је   као   такав дефинисан
Просторним планом Општине Мало Црниће а чија је
категоризација утврђена на основу Одлуке о критеријума
за категоризацију општинских и некатегорисаних путева и
улица на територији општине Мало Црниће.
Друге површине јавне намене (у даљем тексту: јавне
површине), у смислу ове Одлуке, су постојеће и планиране јавне површине, које не представљају део јавног пута у
смислу Закона о јавним путевима (платои, тргови, зелене
површине и сл.).

Под управљањем јавним путевима подразумева се:
коришћење јавног пута; заштита јавног пута; вршење
инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији
јавног пута; организовање и обављање стручних послова
на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног
пута; организовање стручног надзора над изградњом,
реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута;
планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите
јавног пута; означавање и вођење евиденције о јавним путевим и о саобраћајно техничким подацима за те путеве.
Управљање јавним путевима је делатност од општег
интереса.

Мрежа путева
Члан 5.
Општински и некатегорисани путеви и улице чине мрежу путева на територији Општине Мало Црниће.
Поверавање послова
Члан 6.
Послове управљања, заштите и развоја општинских
и некатегорисаних путева и улица на територији општине
(у даљем тексту: јавни путеви), обавља Јавно предузеће
„Дирекција за изградњу Општине Мало Црниће” (у даљем
тексту: Дирекција).
Дирекција има статус управљача пута у складу са законом.
Одржавање јавних путева и других јавних површина
Скупштина општине   поверава   управљачу пута, уколико
овом Одлуком поверавање није регулисано на други начин.
Члан 7.
Изузетно од одредбе члана 6. ове Одлуке, одржавање
некатегорисаних путева, улица без асфалтног застора и других   површина јавне намене, дефинисаних овом Одлуком,
поверава се Јавном комуналном предузећу „Чистоћа Мало
Црниће“.
Послови одржавања јавних путева и улица на
територији Општине Мало Црниће у зимском периоду
поверавају се ЈКП „Чистоћа Мало Црниће“.
Послове из става 1. овог члана извршавају се у складу
са Програмом зимског одржавања који најкасније до 15. новембра доноси Општински штаб за ванредне ситуације.
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Средњорочни план и годишњи програм
Члан 9.
Дирекција доноси средњорочни план изградње и
реконструкције, одржавања и заштите јавних путева и
годишњи програм радова на одржавању, заштити, изградњи
и реконструкцији јавних путева, на који сагласност даје
Скупштина општине.
Одржавање  некатегорисаних путева, улица без асфалтног застора и других јавних површина, у смислу члана 7.
став 1. ове Одлуке, Јавно комунално предузеће „Чистоћа
Мало Црниће“,  врше у складу са годишњим програмом радова, на који сагласност даје Скупштина општине.
Вршење јавних овлашћења
Члан 10.
Дирекцији, као управљачу пута, поверава се вршење
јавних овлашћења која се односе на издавање:
1) сагласности за изградњу, односно реконструкцију
прикључка на јавни пут;
2) сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других
сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. на јавном путу;
3) сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других
сличних објеката, као и телекомуникационих и електро
водова, инсталација, постројења и сл. у заштитном појасу
јавног пута;
4) сагласности за измену саобраћајних површина
пратећих садржаја јавног пута;
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5) сагласности за одржавање спортске или друге
манифестације на јавном путу;
6) посебне дозволе за обављање ванредног превоза на
јавном путу и
7) одобрења за постављање рекламних табли, рекламних
паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или
оглашавање на јавном путу, односно поред тог пута.
Акти из става 1. овог члана морају да садрже
саобраћајно-техничке услове.
Дирекција је дужна да одлучи по захтеву за издавање
сагласности, дозволе и одобрења из става 1. овог члана
решењем у року од осам дана од дана подношења захтева.
Против решења из става 3. овог члана, може се изјавити
жалба Општинском већу , у року од петнаест дана од дана
достављања решења.
Дирекција је дужна да о решењима донетим у вршењу
јавних овлашћења води евиденцију.
Члан 11.
Дирекција, као управљач јавног пута, одговара за штету која настане корисницима јавног пута због пропуштања
благовременог обављања појединих радова на редовном
одржавању јавног пута прописаних законом, односно због
извођења тих радова супротно прописаним техничким условима и начину њиховог извођења.
III ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА
Финансирање
Члан 12.
Финансирање изградње и реконструкције, одржавања
и заштите јавних путева обезбеђује се у складу са законом и
овом Одлуком.
Накнада за употребу јавног пута
Члан 13.
За употребу јавног пута плаћа се накнада, и то:
1) накнада за ванредни превоз;
2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних
паноа, уређaја за сликовно или звучно обавештавање или
оглашавање на јавном путу, односно на другом земљишту
које користи  Дирекција као управљач пута, у складу са прописима;
3) накнада за закуп делова земљишног појаса јавног пута;
4) накнада за закуп другог земљишта које користи

Дирекција као управљач пута;
5) накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на јавном
путу;
Члан 14.
Висину и начин плаћања накнаде из члана 13. ове Одлуке утврђује Дирекција у Годишњем програму пословања
уз сагласност Скупштине општине.
Члан 15.
Средства од наплаћене накнаде из члана 13. ове Одлуке
за употребу јавног пута, приход су буџета Општине.
Члан 16.
Средства од наплаћених накнада из члана 13. ове Одлуке користе се за изградњу, реконструкцију, одржавање и
заштиту јавних путева, као и за трошкове коришћења и отплату евентуалних кредита узетих за наведене намене.
Члан 17.
Ослобађање од плаћања накнаде из члана 13. ове Одлуке врши се у складу са Законом о јавним путевима.
IV ЗАШТИТА ЈАВНИХ ПУТЕВА
Радови на јавном путу
Члан 18.
Ради спречавања угрожавања стабилности јавног пута
и обезбеђивања услова за несметано одвијање саобраћаја и
режим саобраћаја на јавном путу, носилац права службености на јавном путу, као и других права у складу са законом,
може да изводи радове на јавном путу (грађење, односно
постављање водовода, канализације, топловода,   и других
сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл.), само ако је за извођење
тих радова прибавио сагласност Дирекције.
Изградња у заштитном појасу
Члан 19.
У заштитном појасу, поред јавног пута ван насеља,
забрањена је изградња грађевинских или других објеката,
као и постављање постројења, уређаја и инсталација, осим
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изградње саобраћајних површина пратећих садржаја јавног
пута, као и постројења, уређаја и инсталација који служе
потребама јавног пута и саобраћаја на јавном путу, уколико
није другачије одређено просторним и урбанистичким плановима.
У заштитном појасу из става 1. овог члана може да
се гради, односно, поставља водовод, канализација, топловод,   и други сличан објекат, као и телекомуникациони и
електро водови, инсталације постројења и сл. по претходно
прибављеној сагласности из члана 10. став 1. тачка 3 ове Одлуке.
Дирекција је дужна да обезбеди контролу извођења радова из става 2. овог члана.  
Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева
Члан 20.
Ограде, дрвеће и засади поред јавног пута подижу
се тако да не ометају прегледност пута, не угрожавају безбедност саобраћаја и не ометају или спречавају радове на
одржавању јавног пута.

истовремено о предузетим радовима без одлагања обавести
Дирекцију у складу са овом Одлуком.
Лице из става 1. овог члана, отклањању оштећења, односно квара, којим се не оштећује јавни пут или не угрожава
безбедност саобраћаја, приступа по претходно прибављеној
саглсности Дирекције.
Лице из става 1. овог члана, дужно је да у року од 3
дана по завршетку радова врати јавни пут у првобитно стање
према условима Дирекције.
Трошкове извођења радова из става 2. и 3. Овог члана,
као и трошкове извођења радова на враћању јавног пута у
првобитно стање сноси лице из става 1. овог члана.
Остављање грађевинског и другог материјала
Члан 23.
Забрањено је остављање грађевинског и другог
материјала поред јавног пута ако се тиме умањује прегледност.
Прикључак прилазног пута на јавни пут

Зона потребне прегледности
Члан 21.
На раскрсници јавног пута са другим путем, морају се
обезбедити зоне потребне прегледности у складу са прописима.
У зонама потребне прегледности забрањено је подизати засаде, ограде и дрвеће, остављати предмете и материјале,
постављати постројења и уређаје и градити објекте, односно
вршити друге радње које ометају прегледност јавног пута.
Власник, односно, непосредни држалац земљишта,
које се налази у зони потребне прегледности, дужан је да, на
захтев Дирекције, уклони засаде, ограде, дрвеће, предмете,
материјале, постројења, уређаје и објекте из става 2. овог
члана, у циљу обезбеђења прегледности јавног пута.
Одржавање уграђених уређаја, инсталација и сл.
Члан 22.
Лице које управља објектом, постројењем, уређајем,
инсталацијом и водовима уграђеним у јавни пут дужно је да
одржава тај објекат, постројење, уређај, инсталацију и вод,
на начин којим се не оштећује, односно не угрожава безбедност саобраћаја или не омета одржавање јавног пута.
У случају оштећења, односно, квара објеката,
постројења, уређаја, инсталација или водова из става 1. овог
члана, лице које управља тим објектима дужно је да без
одлагања приступи отклањању оштећења, односно квара и
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Члан 24.
Прикључак прилазног пута на јавни пут може се градити уз сагласност Дирекције.  
Сусед јавног пута
Члан 25.
Сусед јавног пута дужан је да омогући слободно
отицање воде и одлагање снега са јавног пута на његово
земљиште.
Сусед јавног пута дужан је да омогући прилаз јавном
путу или путном објекту ради извођења радова на одржавању
јавног пута или путног објекта, уз накнаду проузроковане
штете.
Дирекција је дужна да закључи уговор са суседом
јавног пута да на суседовом земљишту изгради одводне
канале и друге уређаје за одвођење воде од трупа пута, као
и да постави привремене или сталне уређаје и регулације,
односно подигне засаде за заштиту јавног пута и саобраћаја
на њему од снежних наноса, сметова, буке, заслепљујућих
ефеката и других штетних утицаја, ако се исти не могу изградити, поставити, односно подићи на јавном путу.
Одредбе става 1. до 3. овог члана сходно се примењују
и на власнике, односно непосредне држаоце земљишта, у
случају када се њихово земљиште користи у исте сврхе.
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Члан 26.
Ради заштите јавног пута од спирања и одроњавања,
Дирекција је дужна, ако природа земљишта допушта, да косине усека, засека и насипа, као и земљишни појас. озелени
травом, украсним шибљем и другим растињем, тако да се не
омета прегледност на јавном путу.
Засади из става 1. овог члана морају се уредно одржавати и обнављати.
Постављање рекламних натписа
Члан 27.
Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за сликовно
или звучно обавештавање или оглашавање (у даљем тексту:
натписи), могу се постављати на општинском путу и поред
тог пута, ван насељеног места, на удаљености од пет метара,
мерено са спољне стране од ивице коловоза.
Постављање натписа врши се на основу решења о
одобрењу из члана 10. став 1. тачка 7. ове Одлуке.
Тип, изглед, величина, потребна документација, рок на
који се постављање натписа одобрава, као и ближи услови
за постављање, утврђују се у складу са посебном одлуком
којом се уређује постављање мањих монтажних и других
објекта.
Дирекција је дужна да о издатим одобрењима обавештава надлежног инспектора.
Натписе је дужно да одржава лице које је тражило
њихово постављање.
По истеку рока важења одобрења за постављање натписа, лице које је поставило натпис је дужно да га уклони и
врати заузету површину у првобитно стање у складу са овом
Одлуком.
Забране
Члан 28.
На јавном путу забрањено је нарочито:
1) привремено или трајно заузимање пута;
2) извођење радова на путу који нису у вези са изградњом,
реконструкцијом, одржавањем и заштитом пута;
3) извођење радова носилаца права службености и других права установљених на путу, којима се оштећује пут или
угрожава несметано и безбедно одвијање саобраћаја;
4) испуштање вода, отпадних вода и других течности на
пут;
5) спречавање отицања вода са пута, а посебно из путног јарка и из пропуста кроз труп пута и спречавање даљег
отицања вода ка њиховим реципиентима;
6) просипање, остављање или бацање материјала, пред-

мета и смећа на пут;
7) замашћивање пута мазивима или другим сличним
материјама;
8) постављање и коришћење светла или других светлосних уређаја на путу и поред пута, којима се омета одвијање
саобраћаја на путу;
9) орање и извођење других пољопривредних радова на
банкинама, косинама и земљишном појасу;
10) вучење предмета, материјала, оруђа и других врста терета по путу (греде, балвани, гране, камени блокови, плугови дрљаче и сл.);
11) спуштање низ косине засека, усека и насипа пута, дрвене грађе, дрва за огрев, камења и другог материјала;
12) паљење траве и другог растиња на путу, као и отпадних
предмета и материјала;
13) наношење блата са прилазног пута на пут;
14) пуштање стоке на пут без надзора, напасање и напајање
стоке на путу;
15) окретање запреге, трактора, плуга и других
пољопривредних машина и оруђа на путу;
16) кочење запрежних возила спречавањем окретања точкова;
17) укључивање возила на пут и искључивање са пута ван
прикључка или укрштаја и наношење блата на пут;
18) заустављање или остављање возила којим се омета
коришћење пута;
19) свако чињење којим се оштећује или би се могао оштетити пут или ометати одвијање саобраћаја на путу.
Члан 29.
На јавном путу и његовом заштитном појасу није
дозвољено подизати споменике, постављати крајпуташе
и друге спомен-знакове, продавати производе, односно
предузимати друге радње којима се угрожава безбедност
саобраћаја.
Захтев инспектору
Члан 30.
Дирекција је дужна да у обављању послова заштите
јавног пута, свакодневно спроводи активности на утврђивању
заузећа јавног пута, бесправног извођења радова на јавном
путу и у заштитном појасу и свих других чињења којима се
битно оштећује, или би се могао оштетити јавни пут или
ометати одвијање саобраћај на јавном путу.
У случајевима из члана 1. овог члана, Дирекција је
дужна да, без одлагања, поднесе писмени захтев који се заснива на тачном, потпуном и одређеном чињеничном стању
надлежном инспектору, ради предузимања инспекцијских
мера, уз који је дужна да достави ситуациони план издат од
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надлежног органа, односно овлашћеног лица, у случајевима
када је тај план подесно доказно средство за утврђивање
чињеничног стања.

Контрола ванредног превоза

Ванредни превоз

Контролу ванредног превоза, као и контролу највећих
дозвољених осовинских оптерећења, укупне масе и
димензије возила, која саобраћају на јавном путу, врши
саобраћајни инспектор.
Возило којим се обавља ванредни превоз без посебне
дозволе из члана 31. ове Одлуке, искључује из саобраћаја
на јавном путу саобраћајни инспектор и одређује место
паркирања возила до прибављања посебне дозволе.
За време трајања искључења из саобраћаја, забрањено
је коришћење возила које је у вршењу контроле искључено
из саобраћаја.

Члан 31.
Превоз возилом које само или са теретом премашује
прописима дозвољено осовинско оптерећење, укупну масу,
ширину, дужину или висину, сматра се ванредним превозом
у смислу закона и ове Одлуке.
Ванредни превоз у превозу у друмском саобраћају
на територији Општине, може се обављати на јавном путу
на основу посебне дозволе коју издаје Дирекција за сваки
појединачни превоз, на захтев превозника.
Дозволом за ванредни превоз одређује се начин и услови превоза, као и износ накнаде за ванредни превоз.
О издатим дозволама Дирекција писмено обавештава Општинску   управу , као и лице које врши послове на
одржавању јавних путева на којима ће се обавити ванредни
превоз.
Захтев за издавање дозволе
Члан 32.
Уз захтев за издавање дозволе за ванредни превоз, подносилац захтева прилаже:
фотокопију саобраћајне дозволе,
време превоза,
трасу кретања,
тежину и димензије возила и осовински притисак,
дозвољена носивост у кг,
врста терета који се превози,
по потреби и друга документа.
Ванредни превоз без издате дозволе
Члан 33.
Ванредни превоз може да се обавља на јавном путу
без издате дозволе из члана 31. ове Одлуке, ако се тај превоз
обавља ради интервенције приликом елементарних и других
непогода, као и за потребе одбране земље.
Лице које обавља ванредни превоз из става 1. овог члана, дужно је да пре почетка обављања ванредног превоза,
обављање тог превоза усклади са Дирекцијом.
Лице из става 2. овог члана које обавља ванредни превоз из става 1. овог члана, дужно је да о обављању тог превоза обавести орган надлежан за унутрашње послове.
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Члан 34.

Обављање ванредног превоза
Члан 35.
Лице које обавља ванредни превоз дужно је да тај превоз обавља у складу са дозволом из члана 31. ове Одлуке.
Лице које обавља ванредни превоз дужно је да надокнади Дирекцији штету причињену обављањем ванредног
превоза на јавном путу.
Прекомерно коришћење јавног пута
Члан 36.
Под прекомерним коришћењем јавног пута, односно
његовог дела, подразумева се:
учешће возила која одступају од утврђеног режима
саобраћаја на одређеном јавном путу, односно његовом делу;
привремено или трајно учешће теретних возила са више
од 50% у свим извршеним превозима терета на одређеном
јавном путу или његовом делу за потребе лица које изводи
радове на изградњи или реконструкцији или обавља привредну делатност чија природа захтева тако извршене превозе (експлоатација камена, минерала, угља, дрвета и сл.).
Учешће теретних возила лица које изводи радове, односно обавља привредну делатност, утврђује Дирекција на
основу просечног годишњег дневног саобраћаја теретних
возилампрописане носивости и то најмање четвероструким
бројањем саобраћаја на изворној – циљној локацији.
Лице из става 1. овог члана, дужно је да надокнади
штету Дирекцији као управљачу пута, причињену грубом
непажњом.
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Уклањање онеспособљеног возила и терета

Радови на редовном одржавању

Члан 37.

Члан 40.

Возило које се онеспособи за даљу вожњу, као и терет
који је пао са возила, ималац возила, односно терета, дужан
је да уклони са трупа јавног пута одмах, а најкасније у року
од два часа од тренутка онеспособљавања возила, односно
падања терета.
Ако ималац возила или терета не изврши уклањање у
року из става 1. овог члана, уклањање ће извршити Дирекција
најкасније у року од 12 часова од тренутка онеспособљавања
возила, односно падања терета, о трошку имаоца возила,
односно терета.
Возило које се онеспособи за даљу вожњу, као и терет
који је пао са возила, ималац возила, односно терета, дужан је да уклони са земљишног појаса јавног пута одмах, а
најкасније у року од 12 часова од тренутка онеспособљавања
возила, односно падања терета, о трошку имаоца возила,
односно терета.
Ако ималац возила или терета не изврши уклањање у
року из става 3. овог члана, уклањање ће извршити Дирекција
најкасније у року од 24 часа од тренутка онеспособљавања
возила, односно падања терета о трошку имаоца возила,
односно терета.
Уклањање возила, односно терета, са трупа или
земљишног појаса јавног пута из става 1. до 4. овог члана
мора се иозвршити тако да се не нанесе штета јавном путу.
Уклањање заустављеног или остављеног возила којим
се омета коришћење јавног пута, извршиће се на начин прописан одредбама става 1. до 5. овог члана.

Радови на редовном одржавању јавног пута јесу:
1) преглед, утврђивање и оцена стања пута и путног
објекта;
2) местимично поправљање коловозне конструкције и
осталих елемената трупа пута;
3) чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса;
4) уређење банкина;
5) уређење и очување косина насипа, усека и засека;
6) чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других
делова система за одводњавање пута;
7) поправка путних објеката;
8) постављање, замењивање, допуњавање и обнављање
саобраћајне сигнализације;
9) чишћење саобраћајне сигнализације;
10) постављање, замењивање, допуњавање и обнављање
опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, собраћаја
и околине;
11) чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту
пута, саобраћаја и околине;
12) кошење траве и уређивање зелених површина на путу и
земљишном појасу;
13) чишћење снега и леда са коловоза јавног пута и
саобраћајних површина аутобуских стајалишта, паркиралишта, банкина, ригола.

Члан 38.
Дирекција је, као управљач пута, дужна да благовремено и на погодан начин обавештава јавност и кориснике локалних путева о стању и проходности тих путева, а у случају
ограничења, обуставе и забране саобраћаја на јавном путу, у
року од 48 часова пре почетка примене наведених мера.  
V ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА
Одржавање јавног пута
Члан 39.
Под одржавањем јавног пута, у смислу ове Одлуке, сматрају се радови утврђени законом и овом Одлуком,
којима се обезбеђује несметан и безбедан саобраћај и чува
употребна вредност пута.
Одржавање јавног пута обухвата редовно, периодично
и ургентно одржавање у складу са законом и овом Одлуком.

Правилник о редовном, периодичном и ургентном
одржавању
Члан 41.
Општинска  управа  доноси Правилник о редовном, периодичном и ургентном одржавању јавног пута, на предлог
Дирекције.
Правилником из става 1. ове Одлуке ближе се уређују
врсте радова, технички услови и начин извођења радова.
Програм одржавања путева у зимском периоду доноси Општински штаб за ванредне ситуације.
Отклањање последица од елементарних непогода
Члан 42.
У случају прекида саобраћаја због елементарних непогода, Дирекција поступа на основу посебног плана и одлука
које доноси Штаб за ванредне ситуације у складу са Законом.
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VI ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА
Техничко регулисање саобраћаја
Члан 43.
Под техничким регулисањем саобраћаја подразумевају
се све мере и акције којима се утврђује режим саобраћаја
у редовним условима и у условима радова на путу, а нарочито: усмеравање и вођење саобраћаја, управљање брзинама у функцији густине саобраћајног тока, ограничење
брзине у функцији стања коловоза и временских услова,
одређивање једносмерних путева и улица, утврђивање путева и улица у којима се забрањује саобраћај или саобраћај
одређене врсте возила, ограничење брзине кретања за све
или поједине категорије возила, одређивање простора за
паркирање и заустављање возила, снабдевање, усмеравање и
преусмеравање корисника, одређивање безбедног и ефикасног начина регулисања саобраћаја на раскрсницама, локација
аутобуских стајалишта, дозвољена осовинска оптерећења,
ради заштите животне средине и сл.
Саобраћајно-техничким мерама у насељу уређује се
режим саобраћаја у редовним условима и у току радова на
путу, а нарочито: усмеравање транзитног, теретног, бициклистичког, пешачког саобраћаја, утврђивање путева и улица намењених јавном превозу путника, начин коришћења
саобраћајних трака за возила јавног превоза путника,
ограничење брзине за све или поједине категорије возила,
одређивање једносмерних улица, пешачких зона, зона
успореног саобраћаја, Зона 30, зона школе, зона заштите
животне средине, одређивање безбедног и ефикасног начина регулисања саобраћаја на раскрсницама, одређивање
простора за паркирање и заустављање возила, снабдевање,
усмеравање и преусмеравање корисника и слично.
За спровођење утврђеног режима саобраћаја мора
се израдити саобраћајни пројекат и на путу поставити
саобраћајна сигнализација према пројекту.
Саобраћајни пројекат израђује Дирекција у складу са
Законом.

Члан 45.
Комисију из члана 44. ове Одлуке образује Начелник
Општинске  управе.
Комисија се образује на период од четири године, а
чини је председник, пет чланова и секретар.
У Комисију се именују: два представника Дирекције
као управљача пута, један представник Општинске управе надлежне за послове саобраћаја, један представник
саобраћаjне полиције и један представник стручне јавности.
Задатак Комисије
Члан 46.
Задатак Комисије је да прегледа саобраћајни пројекат,
сачини записник са стручним мишљењем и исти достави
Општинској управи.
Уколико Комисија има примедби на урађен саобраћајни
пројекат, пре достављања записника са стручним мишљењем
из става 1. овог члана, примедбе доставља Дирекцији која је
дужна да поступи по истим.
Задатак Комисије је такође, да прати стање безбедности
саобраћаја на путевима и иницира и предлаже предузимање
одговарајућих мера у циљу побољшања безбедности
саобраћаја.
Постављање саобраћајне сигнализације
Члан 47.
Дирекција поставља, замењује, допуњује и обнавља
саобраћајну сигнализацију, опрему пута и објекте и опрему за заштиту пута, саобраћаја и околине, на основу
саобраћајног пројекта на који је дата сагласност у складу са
овом Одлуком.
Чување саобраћајног пројекта

Члан 44.

Члан 48.

Решење о давању сагласности на саобраћајни пројекат
из члана 43. ове Одлуке доноси Општинска управа на основу претходно прибављеног мишљења Комисије за техничко регулисање саобраћаја и безбедност (у даљем тексту:
Комисија).

Обавезу чувања саобраћајног пројекта из члана 43.
став 3. ове Одлуке има Дирекција и Општинска управа.

Комисија за техничко регулисање и безбедност
саобраћаја
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Забрана саобраћаја
Члан 49.
Општинска управа надлежна за послове саобраћаја,
забраниће решењем саобраћај или саобраћај одређене врсте
возила на јавном путу, његовом делу или путном објекту у
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складу са овом Одлуком (промена режима саобраћаја), на
предлог Дирекције, а по претходно прибављеном мишљењу
Комисије, у следећим случајевима:
1) ако се јавни пут налази у таквом стању да се на њему не
може одвијати саобраћај или се не може одвијати саобраћај
одређене врсте возила;
2) ако би учешће одређених врста возила у саобраћају наносило штету јавном путу, његовом делу или путном објекту;
3) ако то захтева извођење радова на реконструкцији и
одржавању јавног пута;
4) ако то захтевају други разлози заштите јавног пута и
безбедности саобраћаја на јавном путу;
5) као и у другим случајевима када је потребно извршити
промену режима саобраћаја;
Општа забрана саобраћаја на јавном путу, његовом
делу или путном објекту, може бити привремена, а забрана
саобраћаја за одређене врсте возила на јавном путу, његовом
делу или путном објекту, може бити привремена или стална.
Решење из става 1. овог члана извршава Дирекција.

Одобрење за раскопавање
Члан 52.
Уколико за планирану врсту радова на јавном путу
и другој јавној површини није потребно прибављање
грађевинске дозволе, раскопавање се врши на основу
прибављеног одобрења за раскопавање.
Одобрење за раскопавање из става 1. овог члана на захтев физичког и правног лица (у даљем тексту: инвеститор),
издаје решењем Општинска управа надлежна за комуналне
послове.
Решењем из претходног става, утврђује се нарочито:
подаци о инвеститору, разлог раскопавања, место, начин и
време раскопавања, рок и начин враћања раскопаног јавног
пута и друге јавне површине у првобитно стање.
На решење из става 2. овог члана може се уложити
жалба Општинском већу у року од 8 дана од дана пријема
решења.
Захтев за прибављање одобрења за раскопавање

VII РАСКОПАВАЊЕ ЈАВНОГ ПУТА И ДРУГЕ ЈАВНЕ
ПОВРШИНЕ
Раскопавање
Члан 50.
Под раскопавањем јавног пута и друге јавне површине, у смислу ове Одлуке, подразумева се извођење радова
на јавном путу и другој јавној површини, у циљу изградње
и поправке подземних и надземних инсталација, односно
комуналне инфраструктуре, као и прикључење правних и
физичких лица на поједине системе инфраструктуре.
Раскопавање на основу грађевинске дозволе
Члан 51.
Раскопавање јавног пута и друге јавне површине врши
се на основу прибављене грађевинске дозволе, уколико је за
такву врсту радова по прописима о планирању и изградњи
потребно прибављање грађевинске дозволе, а када је у
питању јавни пут и прибављене одговарајуће сагласности из
члана 10. ове Одлуке.
Пре почетка извођења радова инвеститор из члана 1. ове Одлуке је дужан да писмено обавести надлежну
инспекцију и Дирекцију о почетку извођења радова, као и
року завршетка изградње.

Члан 53.
У захтеву за прибављање одобрења за раскопавање инвеститор је дужан да наведе разлоге раскопавања и у зависности од тога приложи одговарајуће доказе.
Уз захтев за прибављање одобрења за раскопавање
јавног пута инвеститор обавезно прилаже одговарајућу сагласност из члана 10. ове Одлуке.
Уз захтев за прибављање одобрења за раскопавање друге јавне површине инвеститор обавезно прилаже услове за
раскопавање.
Члан 54.
Уколико раскопавање јавног пута и друге јавне површине захтева промену режима саобраћаја, инвеститор мора
да изради саобраћајни пројекат за постављање привремене
саобраћајне сигнализације и да прибави решење о давању
сагласности у складу са овом Одлуком и исто приложи уз
захтев из претходног члана.
Услови за раскопавање
Члан 55.
Услове за раскопавање из члана 53. став 3. ове Одлуке
израђује Дирекција и они садрже нарочито:
- место на коме се врши раскопавање;
- начин и време раскопавања и место депоновања
ископаног материјала;
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- начин обележавања градилишта;
- начин регулисања саобраћаја (одвијање саобраћаја
у време раскопавања, прилаз објекту и сл.), односно
потребу израде саобраћајног пројекта у складу са овом
Одлуком;
- начин и време довођења раскопане јавне површине
у првобитно стање и
- друге потребне услове у зависности од врсте радова
и јавне површине која се раскопава.
Постављање привремене сигнализације
Члан 56.
Пре отпочињања радова на раскопавању извођач радова
је дужан да постави привремену саобраћајну сигнализацију
и обезбеди место на коме се изводе радови и исту одржава
током извођења радова, а након завршетка радова, односно
враћања јавног пута, односно друге јавне површине у првобитно стање, исту уклони.
Хитне интервенције
Члан 57.
Изузетно од одредаба члана 52. ове Одлуке, у случају
потребе за хитним интервенцијама, ради отклањања квара на објектима комуналне инфраструктуре и другим
инсталацијама, које не траје дуже од 24 сата, инвеститор
може отпочети раскопавање и без прибављеног одобрења
за раскопавање, под условом да о томе обавести Комуналну
инспекцију и Дирекцију.
Инвеститор из става 1. овог члана, дужан је да у року
од 3 дана по завршетку радова врати јавни пут и другу јавну
површину у првобитно стање према условима Дирекције.
VIII ВРАЋАЊЕ У ПРВОБИТНО СТАЊЕ
Стручна контрола
Члан 58.
Стручну контролу над извођењем радова који захтевају
раскопавање јавног пута и друге јавне површине врши
Дирекција.
Ако Дирекција утврди да се инвеститор, односно
извођач радова не придржава саобраћајно-техничких услова
садржаних у одговарајућој сагласности из члана 10. Ове Одлуке, односно услова за раскопавање из члана 55. ове Одлуке,
обавестиће о томе надлежног инспектора ради предузимања
одговарајућих мера.
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Враћање у првобитно стање јавног пута и друге јавне
површине
Члан 59.
Враћање у првобитно стање јавног пута, саобраћајне
сигнализације и опреме, оштећених приликом извођења радова на јавном путу, врши инвеститор уз стручну контролу
Дирекције, с тим да враћање завршног слоја коловоза врши
искључиво Дирекција.
Враћање у првобитно стање друге јавне површине
врши инвеститор уколико посебном одлуком није другачије
уређено.
Трошкове из става 1. и 2. овог члана сноси инвеститор.
Члан 60.
При враћању јавног пута у првобитно стање, уколико
се ради о раскопаној једној саобраћајној траци, завршни слој
се поставља на целу ширину саобраћајне траке у дужини
раскопавања. Код раскопавања на тротоару, хабајући слој се
поставља на укупну ширину тротоара.
Код раскопавања у попречном профилу коловоза и
тротоара, завршни слој се поставља у нивоу постојећег завршног слоја, у ширини која обухвата ширину раскопавања и
по један метар лево и десно од ивице раскопавања.
Радови на новоизграђеним јавним путевима
Члан 61.
На новоизграђеним јавним путевима није дозвољено
раскопавање у гарантном року, изузев ако је у питању хитна
интервенција у смислу ове Одлуке.
Квалитет изведених радова
Члан 62.
Квалитет изведених радова на затрпавању и збијању
рова, као и на оправци коловозне и тротоарске конструкције
(завршни слој) мора да гарантује трајност у року од најмање
две године од дана завршетка радова.
У случају да у гарантном року дође до слегања рова,
наступе оштећења и деформације на коловозном и тротоарском застору, поправку насталих оштећења и деформација у
гарантном року ће извршити Дирекција о трошку инвеститора, чијом кривицом је због неквалитетног рада настала
деформација и оштећење.
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Обавештавање о завршетку радова
Члан 63.
Извођач радова је дужан да, у року од 24 часа од
завршетка радова, обавести Дирекцију, а постављену за
обезбеђење градилишта не сме да уклони пре завршетка радова на враћању јавног пута у првобино стање.
Депоновање средстава
Члан 64.
Пре издавања грађевинске дозволе, односно пре
издавања одобрења за раскопавање јавног пута из члана
52. ове Одлуке, инвеститор је дужан да на рачун Дирекције
депонује средства у висини предрачунске вредности трошкова потребних за довођење јавног пута у првобитно стање.
Грађевинска дозвола, односно одобрење за раскопавање
јавног пута из претходног става, издаће се када подносилац
захтева поднесе доказ да је на рачун Дирекције депоновао
средства у висини предрачунске вредности трошкова потребних за довођење јавног пута у првобитно стање.
Коначни обрачун

Члан 68.
Надзор над спровођењем ове Одлуке и других општих
аката донетих на основу ове Одлуке врши Општинска управа.
Инспекцијски надзор
Члан 69.
Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба
ове Одлуке врши Општинска управа преко саобраћајникомуналног инспектора.
У вршењу инспекцијског надзора над применом одредаба ове Одлуке које се односе на заштиту јавних путева,
надлежни инспектор има права, дужности и овлашћења републичког инспектора за државне путеве утврђене законом.
Члан 70.
Уколико инвеститор отпочне раскопавање јавног пута
или друге јавне површине супротно одредбама ове Одлуке,
надлежни инспектор ће решењем обуставити радове и наредити да се јавни пут, односно друга јавна површина доведе у
првобитно стање према условима Дирекције.

Члан 65.

Члан 71.

По завршетку радова на враћању јавног пута у првобитно стање, у смислу ове Одлуке, Дирекција са инвеститором
сачињава записник и након тога коначни обрачун трошкова
и доставља га инвеститору ради регулисања међусобних
потраживања.

Уколико инвеститор по завршетку раскопавања јавног
пута или друге јавне површине, исти не доведе у првобитно
стање у року и на начин утврђен у сагласности из члана 51.,
односно одобрењу за раскопавање из члана 52. ове Одлуке,
надлежни инспектор ће решењем наредити довођење јавног
пута или друге јавне површине у првобитно стање у примереном року под претњом принудног извршења о трошку
инвеститора.

Члан 66.
Одредбе ове Одлуке које се односе на враћање у првобитно стање, сходно се примењују и на враћање других
јавних површина, уколико другим прописима није другачије
уређено.
Члан 67.
Одредбе ове Одлуке које се односе на јавне путеве,
сходно се примењују и на некатегорисане путеве.
IX НАДЗОР
Надзор

Решење инспектора
Члан 72.
Против решења инспектора   може се изјавити жалба
Општинском већу у року од 15 дана од дана достављања.
Жалба изјављена против решења из става 1. Овог члана
не одлаже извршење решења.
X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 73.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара до
1.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
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1) подиже ограде, дрвеће и засаде поред јавног пута супротно члану 21. ове Одлуке;
2) објектом, постројењем, уређајем, инсталацијом и водовима којима управља, уграђеним у јавни пут, поступа супротно члану 22. ове Одлуке;
3) гради прикључак на јавни пут без сагласности
Дирекције (члан 24.);
4) привремено или трајно заузима јавни пут (члан 28. тачка 1.);
5) изводи радове на локалном путу који нису у вези са
изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом пута
(члан 28. тачка 2.);
6) као носилац права службености и других права
установљених на јавном путу изводи радове којима се
оштећује пут или угрожава несметано и безбедно одвијање
саобраћаја (члан 28. тачка 3.);
7) спречава отицање воде са пута, а посебно из путног
јарка и из пропуста кроз труп пута и спречава даље отицање
вода ка њиховим реципиентима (члан 28. тачка 5.);
8) поставља или користи светла или друге светлосне
уређаје на путу и поред јавног пута, којима се омета одвијање
саобраћаја на јавном путу (члан 28. тачка 8.);
9) оре и изводи друге пољопривредне радове на банкинама, косинама и земљишном појасу (члан 28. тачка 9.);
10) спушта низ косине засека, усека и насипа пута, дрвену
грађу, дрва за огрев, камење и други материјал (члан 28. тачка 11.);
11) друго чињење којим се оштећује или би се могао оштетити пут или ометати одвијање саобраћај на путу (члан 28.
тачка 19.);
12) на јавни пут или његов заштитни појас поставља споменике, крајпуташе и друге спомен знакове, односно предузима друге радње којима се угрожава безбедност саобраћаја
(члан 29);
13) обавља ванредни превоз без посебне дозволе (члан
31.);
14) поступи супротно члану 56. ове Одлуке;
15) ако у року од три дана по завршетку радова на хитној
интервенцији не врати јавни пут, односно другу јавну површину у првобитно стање у складу са овом Одлуком (члан
57.);
16) ако не врати раскопани јавни пут, односно другу јавну
површину у првобитно (исправно стање) у складу са овом
Одлуком (члан 59. и 60);
17) ако не поступи по налогу надлежног инспектора.
Новчаном казном у износу од 2.500,00 динара до
75.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана и одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара до
250.000,00 динара казниће се предузетник ако учини
прекршај из става 1. овог члана.
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Новчаном казном у износу од 2.500,00 динара до
75.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана физичко лице.
Члан 74.
Новчаном казном на лицу места у износу од 20.000,00
динара казниће се за прекршај правно лице или предузетник
ако:
1) оставља грађевински и други материјал поред јавног
пута тако да умањује прегледност на јавном путу (члан 23.);
2) поставља рекламне натписе на јавном путу или поред тог пута без решења о одобрењу или супротно издатом
одобрењу (члан 27.);
3) испушта воду, отпадне воде и друге течности на јавни
пут (члан 28. тачка 4);
4) просипа, оставља или баца материјал, предмете и
смеће на јавни пут (члан 28. тачка 6.);
5) замашћује локални пут мазивима или другим сличним
материјама (члан 28. тачка 7.);
6) вуче предмете, материјале, оруђа и друге врсте терета
по локалном путу (греде, балвани, гране, камени блокови,
плугови, дрљаче и сл.), (члан 28. тачка 10.);
7) пали траву и друго растиње на јавном путу, као и отпадне предмете и материјале (члан 28. тачка 12.);
8) наноси блато са прилазног пута и других површина на
јавни пут (члан 28. тачка 13.);
9) пушта стоку на локални пут без надзора, напаса и
напаја стоку на јавном путу (члан 28. тачка 14.);
10) окреће запрегу, трактор, плуг и друге пољопривредне
машине и оруђа на јавном путу (члан 28. тачка 15.);
11) кочи запрежна возила спречавањем окретања точкова
(члан 28. тачка 16.);
12) укључује возила на пут и искључује са јавног пута ван
прикључка или укрштаја и наноси блато на пут (члан 28. тачка 17.);
13) зауставља или оставља возила којима се омета
коришћење јавног пута (члан 28. тачка 18.);
14) отпочне раскопавање јавног пута, односно друге јавне
површине супротно члану 51. и 52. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се на лицу
места и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у
износу од 5.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се на лицу
места и физичко лице новчаном казном у износу од 5.000,00
динара.
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XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 75.
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе Одлука о локалним и некатегорисаним путевима и улицама у
насељима на територији општине Мало Црниће („Службени
гласник општине Мало Црниће“, број 1/2002 и 5/2002) и Одлука о уређивању и одржавању пољских путева („Службени
гласник општине Мало Црниће“, број 2/2008).

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се критеријуми за
категоризацију општинских и некатегорисаних путеви и
улица на територији општине Мало Црниће.
Члан 2.
Општински путеви се категоришу као Општински путеви I реда и Општински путеви II реда.

Члан 76.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Мало
Црниће“.

Општински путеви се категоришу као Општински путеви I реда, ако:
1. саобраћајно повезују насељена места на територији
Општине Мало Црниће као и насељена места на територији
Општине Мало Црниће са мрежом државних путева;
2. Имају могућност прихватања саобраћаја са државног
пута у ванредним ситуацијама;
3. имају изграђену коловозну конструкцију са асфалтним
коловозним застором;
4. имају коловоз за саобраћај возила у оба смера најмање
ширине 5 метра;

I/01 Број: 020 – 199/2015
У Малом Црнићу, 28. 12. 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Члан 4.
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић,с.р.
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На основу члана 5. ст. 4. Закона о јавним путевима (
„Службени гласник РС“, број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12,
104/13), члана 15. и члана 40. 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 28. 12.  2015. године, доноси
ОДЛУКУ
о критеријумима за категоризацију општинских и
некатегорисаних путева и улица на територији
општине Мало Црниће

Општински путеви се категоришу као Општински путеви II реда, ако:
1. Саобраћајно повезују насељена места на територији
Општине Мало Црниће;
2. Имају изграђену коловозну конструкцију са асфалтним
коловозним застором;
3. Имају коловоз за саобраћај возила у оба смера најмање
ширине 4 метра;
Члан 5.
Некатегорисани путеви се категоришу као Некатегорисани  путеви I реда и Некатегорисани путеви II реда.
Члан 6.
Некатегорисани путеви I реда се  категоришу као  Некатегорисани путеви I реда, ако:
1. саобраћајно повезују насељена места на територији
Општине Мало Црниће и налазе се у грађевинском подручју
дефинисаном у складу са Просторним планом Општине
Мало Црниће.
2. имају изграђену коловозну конструкцију без асфалтног
коловозног застора,
3. имају коловоз за саобраћај у оба смера најмање ширине
најмање 3,5 метра.
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Члан 7.
Некатегорисани путеви II реда се  категоришу као  Некатегорисани путеви II реда, ако:
1. саобраћајно повезују насељена места на територији
Општине Мало Црниће и налазе се ван грађевинског
подручја дефинисаног  у складу са Просторним планом Општине Мало Црниће;
2. повезују катастарске парцеле у катастарским општинама (атарски путеви, шумски путеви, путеви на насипима
за одбрану од поплава и сл.) и налазе се изван грађевинског
подручја дефинисаног Просторним планом Општине Мало
Црниће;
3. имају изграђену коловозну конструкцију без асфалтног
коловозног застора.
Члан 8.
Улица је јавни пут у насељу који саобраћајно повезује
делове насеља чије су карактеристике утврђене Просторним
планом Општине Мало Црниће.
Улице се категоришу као:
1. главне, које повезују поједине делове насеља са државним и општинским путевима;
2. сабирне, које повезују стамбене  улице са главним улицама;
3. стамбене улице, које обезбеђују непосредна прилаз
објектима за становање.
Члан 9.

На основу члана 3. став 2. Уредбе о начину и контроли
обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/2014) 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 28. 12. 2015. године,  донела је
ОДЛУКУ
о одређивању лица за контролу и оверу Образаца за
исплату зараде у јавним предузећима
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се одговорна лица за контролу и оверу прописаних Образаца за исплату зараде у јавним
предузећима у складу са Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 27/2014).
Члан 2.
Овлашћује се шеф Одсека за буџет и трезор за контролу образаца за исплату зарада у јавним предузећима.
Одређује се начелник Општинске управе за оверу образаца за исплату зарада у јавним предузећима
Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Мало
Црниће“.

Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Мало Црниће“.

I/01 Број: 020 – 200/2015
У Малом Црнићу, 28. 12. 2015. године

I/01 Број: 020 - 201 /2015
У Малом Црнићу, 28. 12. 2015. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић,с.р.
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ПРЕДСЕДНИК
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014-др.закон),
члана 40. Статута општине Мало Црниће  („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 12/08 и 6/11)) и члана 55.
Статута ЈП „Дирекција за изградњу општине Мало Црниће“
Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“,
број 2/13 и 5/13),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној 28. 12. 2015. године, доноси

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014-др.закон),
члана 40. Статута општине Мало Црниће  („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 12/08 и 6/11)) и члана 55.
Статута ЈП „Дирекција за изградњу општине Мало Црниће“
Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“,
број 2/13 и 5/13),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној 28. 12. 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о изменама
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић,с.р.
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ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић,с.р.
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