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40. Статута општине Мало Црниће („Службени гласник
општине Мало Црниће”, број 12/2008, 6/2011 и 1/2016),
Скупштина општине Мало Црниће, на седници
одржаној 14. 06. 2017. године, донела је
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1. У В О Д
Стварање популација паса и мачака на улицама наших
насељених места, јавних површина и пољима, резултат је
напуштања кућних љубимаца од стране њихових власника.
Сада већ бивши кућни љубимци препуштени сами себи,
у борби за голи живот, а у недостатку хране и неге, плус
њихово удруживање и хордашење постају велики проблем
за животну средину где се крећу. Познато је такође, да је
њихово размножавање веома прогресивно, па се популација
паса луталица тиме стално увећава.
Због тога неопходно је:
1. применити важеће одредбе Закона

15.06.2017.

2. стимулисати мере за стерилизацију, вакцинацију и
обележавање животиња (паса и мачака)
3. формирати ЗОО хигијенску службу
4. изградити прихватилиште задовољавајућих
капацитета.
Закон о добробити животиња, који је донет, у складу је
са европским стандардима и одређује начине поступања са
животињама, заштиту животиња од злостављања, заштиту
добробити животиња при лишавању живота, држању, узгоју,
клању итд. Закон у члану 54. одређује да органи јединица
локалне самоуправе дужни су да израде и спроводе Програм
контроле и смањења популације напуштених паса и мачака
према спецфичности средине.
Законом о ветеринарству, између осталог, уређује
се заштита и унапређење здравља животиња, утврђују се
заразне болести животиња и мере за спречавање ширења,
сузбијања и искорењивања заразних болести животиња и
болести које се са животиња могу пренети на људе. Уређују
се и услови за држање животиња, од врсте објеката па до
храњења, хигијенско санитарних услова итд.
Терминологија:
Напуштен је сваки пас који се нађе на јавном месту
без надзора власника и који није регистрован и обележен у
складу са Законом;
Луталица је пас који се нађе на јавном месту без
надзора власника а исти је обележен уградњом микрочипа
или тетовираним бројем те је на основу тога могуће пронаћи
његовог власника.
Питање напуштених животиња прераста у озбиљан јавни
проблем који се може решити само планском организованом,
континуираном акцијом свих заинтересованих страна у
друштву кроз јасно осмишљен програм хуманог решеавања
проблема напуштених животиња.
За решавање овог проблема надлежна је локална
самоуправа, а њен први корак је израда Програма у складу
са специфичностима средине. Да би Програм био успешан,
потребна је сарадња свих релевантних институција
(Министарства, локалне самоуправе, комуналног предузећа,
ветеринара, удружења за заштиту животиња и грађана).
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ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ МАЛО
ЦРНИЋЕ
3.1. Географски положај општине Мало Црниће
Слика 1: Географски положај општине

Општина Мало Црниће спада у демографски угрожено
подручје јер је број становника смањен за више од 40% од
1971. године до последњег пописа становништва 2002.
године и наставио је да опада по стопи од – 2 431 по
последњем попису из 2011. године. Узрок смањења броја
становника је пре свега, миграција становништва у земље
западне Европе, као и миграција становника у веће градове.
Последњих година код наших грађана на привременом раду
у иностранству уочена је појава покретања поступка за
отпуст из држављанства.
Taбела 1 : Број домаћинства и становника у Општини Мало
Црниће
ОПШТИНА МАЛО
ЦРНИЋЕ

Извор: www.opstinamalocrnice.org
Општина Мало Црниће према броју становника и
површини на којој се простире спада у ред мањих општина
Браничевског округа. Заузима простор од 273 км2. Централни
део територије обухвата плодна и широка долина средњег
и горњег тока реке Млаве, која се лагано шири у стишку
равницу. Само по ободима налазе се питома брда, последњи
огранци Хомољских планина. Карактеристике рељефа су 89
м - 350 м надморске висине. Општина Мало Црниће има 11
458 становника који живе у 19 насеља. Средиште општине
је у Малом Црнићу, које је у близини суседних општинских
центара - Пожаревца, Петровца, Кучева, Великог Градишта
и Жабара. У складу с укупним развојем привреде на
подручју општине Мало Црниће развој пољопривреде је
стабилан, а развој прехрамбене индустрије динамичан што
је од кључних приоритета укупног развоја. Пољопривредна
производња развија се на преко 2000 ha, од чега се највећи
део налази у поседу индивидуалних пољопривредних
газдинства. Као изразито аграрно подручје општина Мало
Црниће има изузетно важну улогу у производњи хране.
3.2. Демографски подаци општине Мало Црниће
Мало Црниће простире се на територији од 273
квадратна километара, са 19 насеља сеоског типа. Седиште
општине је у Малом Црнићу.
Укупан број сталног становништва општине је 11 458
становника.
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Аљудово
Батуша
Божевац
Велико Село
Велико Црниће
Врбница
Забрега
Калиште
Кобиље
Крављи До
Кула
Мало Градиште
Мало Црниће
Салаковац
Смољинац
Топоница
Црљенац
Шапине
Шљивовац
Укупно:

БРОЈ
ДОМАЋИНСТВА
38
147
434
144
168
139
62
132
241
88
172
95
260
218
449
262
249
237
36
3571

БРОЈ
СТАНОВНИКА
124
510
1390
401
566
377
179
421
727
283
653
278
724
693
1462
820
838
898
114
11458

Извор: Републички завод за статистику
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Графикон 1.

Табела 3: Укупно пописаних лица, укупан број становника према пописима из 2011. и  2002.  године и укупан број
домаћинства и станова

Укупно
пописаних лица
16 790

Укупан број
становника
2011
11 458

2002
13 853

Апсолутни
пораст-пад          Укупан број домаћинства
2011-2002
-2 359

3 571

Укупан број станова

5 489

Извор: Републички завод за статистику 2012. година
3. САДАШЊЕ СТАЊЕ И ОЦЕНА
Према оквирној процени на територији општине Мало
Црниће има око 200 паса луталица. Надлежне службе не
располажу са прецизним подацима о броју паса и мачака
које се налазе у власништву грађана општине Мало Црниће,
већ се њихов број посредно утврђује на основу броја паса
и мачака вакцинисаних против беснила. По евиденцији
Ветеринарске станице у 15 насељених места (која су у
надлежности ове установе) има око 900 вакцинисаних паса.
Многи власници и држаоци паса и мачака не понашају се
одговорно и не вакцинишу своје љубимце редовно против
беснила, па се на основу тих података не може утврдити
тачан број власничких паса и мачака. На основу наведених
података и искуства ветеринара са терена процењено је да се
тренутно на територији општине Мало Црниће налази око
3000 власничких паса и око 200 паса луталица.
Што се тиче контроле здравља, пси који су вакцинисани
не представљају опасност за друге животиње и људе, док

пси луталице и они који су напуштени од стране власника
нису вакцинисани и представљају потенцијалну опасност за
здравље људи и животиња јер је беснило заразна болест која
се увек завршава леталним исходом.
Општина Мало Црниће решавање питања смањења
популације напуштених паса започела је 2011. године. Најпре
је, Скупштине општине Мало Црниће на седници одржаној
27.05.2011. године донела Одлуку о држању домаћих
животиња. Овом Одлуком одређени су услови држања и
заштите домаћих животиња-паса и мачака, начин и услови
хватања паса и мачака луталица као и начин збрињавања,
хватања и одузимања домаћих животиња на територији
општине Мало Црниће. Одлуком је предвиђено формирање
Зоохигијенске службе и изградња Прихватилишта за псе и
мачке непознатих власника или без власника, а до формирања
Зоохигијенске службе и изградње Прихватилишта прописано
да ће послове хватања, евидентирања, смештаја и исхране
напуштених паса и мачака обављати Зоохигијенска служба
којој локална самоуправа уговором повери наведене послове.
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Од 2012. до 2014. године Општина Мало Црниће је уговором
послове збрињавања и хватања паса луталица поверавала
ЈКП „Чистоћа’’ Крагујевац. Од 2014. године ови послови
нису поверавани а нису ни предузимане активности на
успостављању организованог начина збрињавања, паса
луталица. Периодично на позив одговорних лица Општине,
ЈКП у Пожаревцу, је излазило у сусрет и збрињавало је псе
луталице са наше територије.
Општина Мало Црниће до ових година имала је
знатан број захтева за накнаду штете од уједа паса. По овим
захтевима поступак је спроводила Комисија образована од
стране Општинског већа, одлуке о висини накнаде доносило
је Општинско веће а након тога закључивана су вансудска
поравнања.
Према подацима Комисије за спровођење поступака
решавања по захтевима грађана за накнаду штете од уједа
паса луталица од 2010. до 2016. године поднето је укупно
39 захтева и закључено је 22 вансудских поравнања. По
подацима којима располаже Општинско правобранилаштво,
вођена су два судска спора по тужбама оштећених лица.
У прилогу је преглед исплаћених средстава из буџета
општине Мало Црниће на име накнаде штете од уједа паса
оштећеним лицима, у управним и судским поступцима:
Година

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Исплаћена средствауправни поступак
0
25.000
0
0
125.600
38.000
211.000

Исплаћена
средства-судски
поступак
0
0
0
0
200.000
50.000

захтева грађана за накнаду штете од уједа напуштених паса
и мачака, и достави на усвајање надлежном органу општине.
4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА
ПОПУЛАЦИЈЕ ПАСА
4.1. Основе за реализацију програма
Основе за реализацију програма чини:
Законска регулатива:
1. Закон о ветеринарству („Службени гласник РС’’,
бр.91/05)
2. Закон о добробити животиња („Службени гласник РС’’,
бр.41/09)
3. Правилник о начину нешкодљивог уклањања лешева и
отпадака животињског порекла… („Службени гласник
РС”, бр.53/89)
4. Правилник о мерама за заштиту од мучења…
(„Службени гласник РС’’, број 44/94)
5. Правилник о обележавању паса и вођењу евиденције
о обележеним псима („Службени гласник РС”, број
115/05)
6. Одлука о држању домаћих животиња („Службени
гласник општине Мало Црниће’’, број 3/2011)
која је прописала ефективне, превентивне мере које се
односе на регистрацију и обележавање паса, вакцинацију,
одговорност власника, забрану напуштања кућних љубимаца
и поступке са напуштеним животињама.

Регистрација и обележавање свих паса је кључна
и превентивна мера којом је олакшан надзор над њиховим
кретањем, трговином, превозом, односно проналажењем из
изгубљених, напуштених и отуђених љубимаца. На тај начин
сваки пас би био евидентиран и знао би се његов власник.
На основу прикупљених података види се да је из (надлежност: Министарство, Општина Мало Црниће и
године у годину број оштетних захтева све већи што указује ветеринарске ординације које се брину о здрављу паса)
Стерилизација је најефикаснија мера којом се
да проблем напуштених паса треба решавати системски, на
начелима законистости, хуманости, одговорности и сарадње.    смањује популација паса, регулише бројност популације
Члан 46. Закона о ветеринарству предвиђа обавезу у прихватилиштима, као и неконтролисана репродукција
локалне самоуправе да на својој територији организује напуштених паса   (надлежност: Министарство, Општина
зоохигијенску службу која обавља послове хватања и Мало Црниће и ветеринарска ординација која се брине о
збрињавања напуштених животиња у прихватилиште за здрављу паса)
Удомљавање паса из прихватилишта је најхуманији
животиње, нешкодљиво уклањање лешева и животиња
начин
збрињавања напуштених животиња. Све животиње
са јавних површина за узгој, дресуру, излагање и промет
које
се
дају на удомљавање морају бити вакцинисане,
животиња.
* Предлог Општинског правобраниоца је и да се стерилисане и обележене. (надлежност: Ветеринарске
питање накнаде штете од уједа напуштених паса и мачака станице Мало Црниће Доо Мало Црниће)
Образовање и информисање – циљеви образовања и
уреди Правилником. Обавеза Општинске управе била би да
припреми нацрт Правилника о поступку и начину решавања информисања су упознавање власника паса, као и грађана
са особинама и потребама паса, сопственим мотивима
104

Службени гласник општине Мало Црниће - Број 5/17
држања паса, законским обавезама власника паса. Поред
тога, грађансво се мора упознати са елементима Програма
контроле и смањења популације паса луталица у циљу бољег
разумевања права и одговорности свих учесника у ланцу
решавања проблема, а нарочито обавеза власника паса.
(надлежност: Еколошка удружења, локални медији, основне
школе)
Еутаназија је лишавање живота животиња на
хуман начин и једна је од   мера контроле и решавања ове
проблематике. Законо о добробити животиња у члану 15.
одређује када се животиња може лишити живота.
За Програм битне су следеће тачке:
1. ако је повређена, неизлечиво болесна, телесно
деформисана или на други начин патолошки
онеспособљена тако да опоравак није могућ, а живот за
њу представља бол, патњу, страх и стрес;
2. ако је достигла старост па јој отказују основне животне
функције;
3. ако се лишавањем живота спречава ширење, односно
ако се сузбијају и искорењују заразне болести, у складу
са законом којим се уређује ветеринарство;
4. ако животиња не може да се прилагоди условима
смештаја, а њено пуштање на слободу представља
опасност за људе, друге животиње и животну средину;
5. ако је лишавање животиње живота од веће користи за
њену добробит него што су патње од даљег живота, у
складу са мишљењем ветеринара
6. (надлежност: Ветеринарска станица)
4.2. Разлози за примену програма
Све досадашње мере, које су се спроводиле нису дале
одговарајуће резултате. Са једне стране, пси су животиње, за
које се сматра да су човекови највећи пријатељи и људи желе
да их заштите, а са друге стране, када су угрожени (да ли због
недостатка хране, неге и сл.) постају опасне по људе, посебно
децу, домаће животиње, а највећу опасност представљају
као носиоци заразних болести које су заједничке и за псе и
за људе. Овај програм је настао као резултат неслагања са
досадашњим начином решавања проблема паса луталица.
Циљ је хуманији и савременији приступ решавању овог
проблема у складу са важећом правном регулативом.
Основни разлози за примену Програма су:
Социјално-безбедности – нарушавање јавног реда и
мира
Економска оправданост – трошкови постојања
прихватилишта временом ће се исплатити-наспрам
трошкова које би локална самоуправа морала да плати у

случају одштетних захтева грађана.
Здравствени – спречава се ширење и преношење
заразних болести као и болести које су заједничке људима и
животињама (зоонозе).
Хигијенско-еколошки – спречава се растурање
чврстог отпада и смећа из контејнера, канти и депонија,
избегава се прљање улица, јавних површина и игралишта.
Естетски – лепши изглед насељених места, како за
грађане тако и за туристе.
Хумани однос према животињама – хумано
поступање са животињама је мера у интересу и људи и
животиња.
Едукативни – потреба да се створи нова клима и
пропагирају разни едукативни програми намењени подизању
укупне свести грађана, нарочито деце о проблемима паса
луталица.
Локална самоуправа свесна своје одговорности
и законске обавезе када је у питању решавање ове
проблематике, a у циљу да се понаша одговорно и тако утиче
на смањење и контролу бројности паса/мачака израдила је
овај Програм и потрудиће се да исти у пракси и спроведе.
Да би Програм био успешан неопходна је сарадња
надлежног Министарства, локалне самоуправе, предузећа
или организације која управља прихватилиштем, ветеринара,
удружења за заштиту животиња и грађана.
4.3. Mере и активности у наредном периоду
Да би Програм дао своје праве ефекте, потребно је под
хитно направити акциони план који ће обухватити све до
сада набројано:  
1. Обележавање, регистрација и вакцинација свих
власничких паса и мачака
2. Стерилизација власничких паса и мачака
3. Едукација и информисање
4. Збрињавање паса и мачака у прихватилиште
1) Обележавање, регистрација и вакцинација свих
власничких паса и мачака
Ова мера је кључна за успостављање контроле над
популацијом власничких паса и мачака из које се константно
попуњава популација напуштених животиња. Обележавање
и регистрација свих власничких паса и мачака је потребно
урадити на трајан начин путем микрочипа у складу са
важећим прописима. Постојећа база података о власничким
псима и мачкама коју води Управа за ветерину у сврху
спровођења мера здравствене заштите животиња и којој
могу приступити ветеринари, није прилагођена и нема све
податке који су значајни за контролу и смањење популације
паса и мачака, што је надлежност локалне самоуправе. Стога
је потребно да локална самоуправа формира сопствену
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базу података коју ће редовно ажурирати и усаглашавати са
базом података Управе за ветерину када су у питању подаци
о изгубљеним, пронађеним или угинулим псима и мачкама,
као и онима који су први пут регистровани. Прикупљањем
података о власницима и држаоцима паса и мачака у базу
која би се могла претраживати, омогућило би се брзо
проналажење власника напуштених или изгубљених паса и
мачака, као и власника оних животиња које су некога ујеле
или проузроковале неком материјалну штету.
Формирањем ове базе података створиће се услови
за санкционисање несавесних власника животиња.
Обележавање и регистрација животиња ће се реализовати
кроз кампању од врата до врата, и проводиће се бесплатно.
Истовремено сви обележени пси и мачке биће вакцинисани
против беснила. У спровођењу ове мере биће укључене
ветеринарске организације и удружења за заштиту животиња.  
2) Стерилизација власничких паса и мачака
Стерилизација власничких паса и мачака је мера која
директно утиче на
Смањење броја нежељених кућних љубимаца.
Ову меру је потребно спровести на што већем броју
власничких паса и мачака, а пре свега на популацији која
је под слабим надзором власника. То су животиње које се
налазе у објектима индивидуалног становања и чији услови
држања им омогућавају да по жељи слободно напуштају
домаћинство. На тај начин настаје највише нежељених паса
и мачака који највише доприносе константном попуњавању
популације напуштених животиња. Важно је нагласити да
је Законом о добробити животиња, у члану 55, прописано
да је сваки власник или држалац паса или мачака обавезан
да спречи рађање нежељеног подмлатка и то применом
стерилизације, контрацепције или онемогућавањем контакта
мужјака и женки. Да би ова мера била успешна и да би се
већи број власника одлучио да стерилише свог љубимца ове
интервенције требају бити бесплатене за власнике и држаоце
паса и мачака. Искуства земаља које су примењивале ову
методу контроле и смањења популације паса и мачака
показују да једино у случају када је бесплатна, ова мера
почиње да даје значајне резултате након неколико година.
3) Едукација и информисање
Едукација и информисање се врше у циљу промовисања
одговорног власништва, хуманог односа према животињама,
као и ради скретања пажње на поштовање свих прописа
којима се регулише држање кућних љубимаца.
Ова мера би требала бити прилагођена различитим
категоријама: деци, власницима и будућим власницима и
широј јавности.
106

Деца имају природни афинитет према животињама и врло
су пријемчива за идеје о добробити животиња. Разговор са
њима у школи и илустроване брошуре могу им дати корисне
информације о основној бризи о животињама.
Власницима и будућим власницима потребне су
информације о правима и обавезама власника и држалаца
животиња, програму контроле и смањења популације
напуштених паса и мачака, предностима кастрације и
слично.
Едукацију и информисање треба спроводити путем
електронских и штампаних медија, друштвених мрежа,
брошура, организовањем јавних трибина и слично, при чему
велики допринос могу дати удружења за заштиту животиња.
4) Збрињавање паса и мачака у прихватилиште
У оквиру ове мере предвиђено је више активности,
при чему је основна активност осигурати прихватилиште
за животиње. Законом о добробити животиња прописана је
обавеза локалне самоуправе уколико на својој територији
има напуштених животиња, да истима мора осигурати
смештај у прихватилиште. У складу са законском обавезом
општина Мало Црниће ће у најскорије време обезбедити
прихватилиште за животиње које испуњава услове прописане
Правилником о условима које морају да испуњавају пансиони
за животиње и прихватилишта.
Зоохигијенска служба биће основана као организациона
јединица Ветеринарске станице Мало Црниће Доо Мало
Црниће и иста служба обављаће послове хватања, превоза
и збрињавања напуштених и изгубљених животиња у
прихватилишту. Посебну пажњу обратити на техничку
опремљеност и обученост радника ове службе.
Обезбеђивањем одговарајућег прихватилишта и
зоохигијенске службе осигураће се услови за збрињавање
животиња са јавних површина. Осим напуштених и
изгубљених животиња у прихватилиште моћи ће се
збрињавати и животиње чији власници, односно држаоци
не могу више да се брину о њима, животиње које надлежни
инспекцијски органи одузму власницима, односно
држаоцима, као и животиње које су у опасности. По доласку
у прихватилиште животиње са јавних површина пролазе
процедуру која подразумева: визуелни преглед од стране
ветеринара и утврђивање да ли је животиња обележена.
Уколико је животиња обележена претрагом базе података
пронаћи ће се њен власник и обавестиће се да је животиња
у прихватилишту. Животиње које нису обележене и за
које се не може утврдити ко је власник потребно је трајно
обележити микрочипом и регистровати, вакцинисати против
беснила, третирати против цревних паразита и стерилисати.
Тако третиране животиње остају у прихватилишту до
проналажења нових власника-удомљавање. Лице које
удомљава пса или мачку из прихватилишта закључује уговор
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са прихватилиштем, којим су регулисана права, обавезе
и међусобни односи. Приликом удомљавања животиња
се региструје на име удомитеља, а подаци се уносе у базу
података. Удомљавање треба бити стална активност јер
је најпожељнији облик трајног збрињавања напуштених
животиња. У том смислу потребно је константно информисати
грађане путем медија, штампањем брошура, плаката као и
организовањем изложби ради удомљавања животиња, а у
чему велику подршку могу пружити удруђжења за заштиту
животиња.
У ситуацији   ако су капацитети прихватилишта
попуњени, животиње за које се не интересују удомитељи,
могу се вратити на територије на којима су ухваћене. Реч
је о тзв. CNR програму – ’’Catch, Neuter, Release’’ (ухвати,
стерилиши и пусти). CNR програм се укратко своди на
хватање напуштених животиња, стерилизацију, вакцинацију
против беснила, третман против ендопаразита и ектопаразита,
обележавање и враћање здравих, неагресивних животиња на
подручје на којем су ухваћени, осима на локацији дечијих
вртића, школских дворишта и болница. Враћене животиње
стварају мање заједнице вакцинисаних, неагресивних и
здравих паса који представљају баријеру за долазак нових
животиња на слободне изворе хране. Након одређеног
времена број напуштених животиња се на таквој територији
смањује, пошто се животиње више не размножавају. Такве
животиње и даље се сматрају напуштеним животињама
и траже се њихови удомитељи. Враћање на првобитно
станиште се може вршити само након строге ветеринарске
тријаже и представља прелазно решење у програму контроле
напуштених паса и мачака.
Еутаназија је лишавање животиње живота на хуман
начин и једна је од метода контроле популације напуштених
паса и мачака. Проводи се само у ситуацијама које су
одређене Законом о добробити животиња (јединке које
су неизлечиво болесне, неизлечиво повређене, телесно
деформисане, патолошки онеспособљене тако да опоравак
није могућ, старе јединке са отказаним појединим
животним функцијама, агресивне јединке које није могуће
социјализовати), а проводе је искључиво ветеринари.
Наведеним активностима допринели би да кроз
прихватилиште за релативно кратко време прођу сви
напуштени пси и мачке, буду обележени и здрави, и
уколико се нађу на улици или другој јавној површини не би
представљали велику опасност.
5. ФИНАНСИРАЊЕ
За 2017. годину планирана су средства у буџету
општине Мало Црниће у оквиру Пројекта 1102-П1 – Смештај
паса луталица на позицији 113. и 114. за израду пројектне
документације и адаптацију простора за обезбеђивање
прихватилишта за напуштене животиње.

Приходи за финансирање мера наведених у Програму
могу се обезбедити из:
1. Буџета општине Мало Црниће (евентуално средства из
буџета Републике)
2. Из делатности прихватилишта
3. Средстава из донација, фондова и сл.
Општинско веће ће сваке године на предлог Општинске
управе доносити финансијски план за спровођење Програма
контроле и смањења популације напуштених паса и мачака
на територији општине Мало Црниће.
6. НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ПРОГРАМА
Надзор над спровођењем Програма врши Општинска
управа Мало Црниће:   Одељење за привреду, урбанизам и
инспекцијске службе.
I/01 Број: 020-55/2017
У Малом Црнићу, 14. 06.  2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић,с.р.

47

На основу члана 76. и 77. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС’’, број 21/2016) и члана 40. Статута
општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало
Црниће“, број 12/08, 6/11 и 1/16),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној 14. 06. 2017. године, доноси    
КАДРОВСКИ ПЛАН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КАДРОВСКОГ
ПЛАНА ОРГАНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА
2017. ГОДИНУ
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I
У Кадровском плану органа општине Мало Црниће за
2017. годину („Службени гласник општине Мало Црниће’’,
број 19/2016) мења се поглавље IV тако да гласи:
„IV
У 2017. години у Општинској управи престаје радни
однос по сили закона за 3 (три) запослена који испуњавају
услов - навршених 65 година живота и најмање 15 година
стажа осигурања и дана 07.04.2017. године престао је радни
однос једном запосленом због смрти. Запослени којима
престаје радни однос су следеће кадровске структуре: 1 –
виша стручна спрема, 1 – средња стручна спрема и 2 – без
квалификације.
Кадровским планом је планирано упошљавање нова 4
лица на неодређено време с тим што се планира упошљавање
2 лица са високом стручном спремом и 2 лица са средњом
стручном спремом. Такође планира се упошљавање укупно
5 запослена на одређено време због повећања обима послова
у појединим организационим јединицама и ангажовања
ван радног односа на основу уговора о привременим и
повременим пословима, уговора о делу и сл.
Ангажовање волонтера спровешће се и у 2017. години.
Планира се ангажовање 4 (четири) волонтера у циљу
стручног оспособљавања сходно Закону о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
и Закону о волонтирању.  
Општинска управа у обавези је да на основу овог
Кадровског плана донесе нов Правилник о организацији
и систематизацији радних места у Општинској управи
општине Мало Црниће, Општинском правобранилаштву,
стручним службама и посебним организацијама органа
општине Мало Црниће, којим ће укинути један број радних
места која су захтевала извршиоце без квалификације а
систематизоваће радна места која су неопходна са високом
стручном спремом, руководећи се пре свега, начелима
економичности, ефикасности и одрживости.”
II
У Кадровском плану органа општине Мало Црниће за
2017. годину мења се Табела бр. 3, која чини саставни део
Кадровског плана.
Број: 020-56/2017
У Малом Црнићу, 14. 06.  2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић,с.р.
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Службеници на положају,
извршилачка радна места по
звањима, и радна места
намештеника

Положаји у првој групи

Положаји у другој групи

Кабинет предс.општине

Самостални саветник

1

2

3

4

1. Радна места службеника

Ред.
број

ТАБЕЛА 3

8

2

1

1

Систематиз
радна
места

6

2

1

1

Број
извршила
ца

Правилник о
организацији и
систематизацији радних
места

6

-

1

1

А
на
неодређено
време

-

2

-

-

Б
на одређено
време
(кабинет по због
повећања
посла)

Постојећи број у 2016.
години

6

-

1

1

В
потребних органу на
неодређено време

-

2

-

-

Д
потребних органу на
одређено време
(кабинет по/због
повећања посла)

Ђ
нераспоређе
ни

Потребан број у 2017. години

Државни службеници, намештеници, приправници, волонтери и остали

КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Ж
који ће
постати
вишак
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Млађи саветник

Сарадник

Млађи сарадник

Виши референт

Референт

Млађи референт

6

7

8

9

10

11

Друга врста радних места

Трећа врста радних места

Четврта врста радних места
(стечено средње образовање у
трогодишњем или
четворогодишњем трајању или
стечено специјалистичко
образовање)

Пета врста радних места
(основно образовање)

2

3

4

5

УКУПНО:

Прва врста радних места

1

2. Намештеници

Саветник

5

54

5

1

-

-

-

-

-

18

5

8

-

5

45

5

1

-

-

-

-

-

16

5

6

-

2

43

5

1

-

-

-

-

-

16

5

6

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

3

1

-

-

-

-

-

17

5

5

-

4

7

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

2

-
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На основу члана 47. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013,63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи   
(„Службени гласник РС”, број 129/2007, 83/2014-др.Закон и 101/2016-др.Закон) и  члана 40. Статута општине Мало Црниће
(„Службени гласник општине Мало Црниће”, број 12/2008, 6/2011 и 1/2016), а на предлог Општинског већа, Скупштина
општине Мало Црниће, на седници одржаној 14. 06. 2017. године, донела је

Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о буџету Општине Мало Црниће за 2017.годину (у даљем тексту: буџет) од
26.12.2016. године („Службени гласник општине Мало Црниће”, број 19/16).  
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Издаци за капиталне пројекте,планирани за буџетску 2017.годину и наредне две године,исказане су у табели:   

Службени гласник општине Мало Црниће - Број 5/17

118

Службени гласник општине Мало Црниће - Број 5/17

119

Службени гласник општине Мало Црниће - Број 5/17

120

Службени гласник општине Мало Црниће - Број 5/17

3

4

5

6

7

8

9

10
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III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 12.
       Овом Одлуком  обезбеђују се средства за 65 радника запослених на неодређено време и 8 изабраних, поставњених
или запослених радника на одређено време, у локалној администрацији и код индиректних буџетских корисника , који се
финансирају из буџета, како следи.
Табела 1
Ред.
бр.
1
1

Директни и индиректни корисници буџетских
средстава локалне власти
2
Органи и организације локалне власти

Број запослених на
неодређено време
3

Број запослених на
одређено време
4

Укупан број
запослених
5 (3+4)

44

6

50

3

3

3

6

Изабрана лица

2
3

4

Постављена лица

3

Запослени

41

41

2
2

2
2

Установе културе
- Центар за културу
- Библиотека
Остале установе из области јавних служби које се
финансирају из буџета
- Туристичка организација
Укупно за све кориснике буџета на које се односи
Закон о одређивању максималног броја запослених у
локалној администрацији

5

Предшколске установе

6

Укупно за све кориснике буџета на које се не односи
Закон о одређивању максималног броја запослених у
локалној администрацији

7

Укупно за све кориснике буџета

1

1

49
16

6  
2

55
18

65

8

73

Табела 2
Ред.
бр.

Директни и индиректни корисници
буџетских средстава локалне власти

Маса средстава за плате планирана за
2016. годину
Бу џетска
Остали извори
средства
3
4

Маса средстава за плате планирана за
2017. годину
Буџетска средства

1

2

1

Органи и организације локалне власти

2

Установе културе

   37.202.513
     2.875.900

36.103.200
3.312.000

3

Туристичка организација

     1.220.000

932.000

4

Општинско јавно правобран.
Дирекције основане од стране локалне
власти
Предшколске установе
Укупно за све кориснике буџетских
средстава

        376.944

1.180.000

5
6
9

146

5

Остали извори
6

     3.478.500
     9.381.000

    4.520.000

0
9.408.000

4.525.000

    54.534.857

      4.520.000

50.935.200

4.525.000
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Средства за исплату зарада недостајућих радника, по
Кадровском плану,нису обезбеђена.
Број радника за који се не врши умањење зараде за
10%, у складу са Законом:  9
            Укупна месечна маса средстава на коју се не примењује
умањење:  363.354 динара
            Укупан износ средстава која нису могла бити умањена:  
36.335 динара.

Члан 13.
За извршавање ове Одлуке одговоран је председник
општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник
општине.

Члан 14.

Наредбодавац директних и индиректних корисника
буџетских средстава и других корисника јавних средстава, је
функционер (руководилац), односно лице које је одговорно
за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање
налога за плаћање, који се извршавају из средстава органа,
као и за издавање налога за уплату средстава која припадају
буџету, што га чини одговорним за   законито и наменско
коришћење средстава распоређених овом Одлуком.

Члан 15.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да
редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње
информише Општинско веће, а обавезно у року од петнаест
дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног
периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из
става 1. овог члана, Општинско
веће  усваја и доставља извештај Скупштине општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета
и извршења и образложење великих одступања.

Члан 16.
Одлуку о промени апропријације, из општих прихода
буџета, на захтев директног буџетског корисника или
његовог индиректног корисника  и документованој насталој
потреби, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему
доноси Општинско  веће.
             Директан корисник буџетских средстава, у складу
са чланом 61, став 7, Закона о буџетском систему, уз
одобрење Општинског већа, а на основу мишљења стручне
службе Општинске управе, може извршити преусмеравање
апропријације одобрене за одређени расход тог корисника,
под следећим условима:

- да укупна средства буџета одобрена овом Одлуком не
буду промењена,
- да се промена апропријације не односи на смањење
апропријација за капитална улагања  у корист апропријација
за текуће расходе буџетског корисника,
- да преусмеравање апроприације не буде веће од 5%
вредности апропријације чији  се износ умањује.
Члан 17.
Ако у току године дође до промене околности која
не угрожава утврђене потребе, Општинско веће може
донети одлуку да се износ апропријације који није могуће
искористити, пренесе у текућу буџетску резерву , и може се
користити за намене које нису  предвиђене буџетом или за
намене за које предвиђена средства нису довољна.
Укупан износ преусмеравања из става 6. овог члана не
може бити већи од  износа разлике између буџетом одобрених
средстава текуће буџетске резерве и половине максимално
могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног
чланом 69. став 1. Закона о буџетском систему.
У свим другим случајевима промене апропријација
врше се у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему.
Члан 18.
Распоред и коришћење средстава буџета врши се
финансијским плановима и програмима у оквиру раздела,
чији су носиоци директни корисници буџетских средстава,
и то:           
Раздео 1- Скупштина општине
За коришћење средстава одобрених апропријација из
овог раздела захтеве подноси председник Скупштине или
лице које он овласти уз припремљену пратећу оригиналну
докуменатцију.
Раздео 2- Председник општине
За коришћење средстава одобрених апропријација
из овог раздела захтеве подноси председник Општине или
лице које он овласти, уз припремљену пратећу оригиналну
документацију.
Раздео 3- Општинско веће
За коришћење средстава одобрених апропријација из
овог раздела захтеве подноси председник Општине, односно
Већа   или лице које он овласти, уз припремљену пратећу
оригиналну документацију.
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Раздео – Општинско правобранилаштво општине
           За коришћење средстава одобрених апропријација
из овог раздела захтеве подноси Општински правобранилац,
односно лице које он овласти, уз припремљену пратећу
оригиналну документацију.
Раздео 5- Општинска управа
За коришћење средстава одобрених апропријација у
оквиру овог раздела захтеве подноси Начелник Општинске
управе или лице које он овласти, уз припремљену оригиналну
документацију.
За коришћење средстава из одобрених апропријација
у оквиру овог раздела, за потребе месних заједница ,
предшколско образовање, основно образовање, културу и
остале кориснике буџетских средстава, захтеве подносе
руководиоци буџетских средстава уз пратећу књиговодствену
документацију (копије) претходно припремљену и
контролисану од стране одговорних лица тих буџетских
корисника.
Распоред средстава месним заједницама вршиће се
сразмерно броју становника.
Члан 19.
Средства буџета исказују се по ближим наменама,
у складу са економском, функционалном и програмском
класификацијом, годишњим програмом и финансијским
планом прихода и расхода.
Годишњи програм и финансијски план прихода и
расхода из става 1. овог члана, доноси надлежни орган
корисника буџетких коорисника, најкасније 45 дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 20.
Средства текуће буџетске резерве планирана су у
износу од 6.000.000 динара, која се користе за непланиране
расходе или издатке за које нису утврђене апропријације
или за сврхе за које се у току године покаже да утврђене
апропријације нису довољне.
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
доноси Председник Општине до износа од 100.000 по
захтеву, на предлог надлежне службе за финансије.У счучају
потребе за већим коришћењем средстава текуће буџетске

резерве решење доноси Општинско веће.

Одобрена средства из текуће буџетске резерве
представљају повећање одређене апропријације  буџетских
корисника, за одређене намене, и распоређују се на
одговарјућој економској класификацији, одговарајућег
програма, програмске активности или пројекта.
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Члан 21.
Средства сталне буџетске резерве планирана су у
износу од 5.750.000 динара и могу се користити у складу са
чланом 70. Закона о буџетском систему.
Члан 22.
Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне
политике и управљање јавном имовином, приходима и
примањима и расходима и издацима на начин који је у складу
са Законом о буџетском систему.
Овлашћује се председник општине да, у складу са
чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети
захтев министарству надлежном за послове финансија за
одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од
10%, уколико је резултат реализације  јавних  инвестиција.

Члан 23.
Новчана средства буџета општине, директних
и индиректних корисника средстава   буџета, као и
других корисника јавних средстава који су укључени у
консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују
на консолидованом рачуну трезора.

Члан 24.
Обавезе које преузимају директни и индиректни
корисници буџетских средстава морају одговарати
апропријацији која им је за ту намену, овом одлуком,
одобрена.
Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу
са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети
обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и
захтева плаћање у више година, на основу предлога органа
надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског
већа.
Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре
покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза
по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа
надлежног за финансије.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход
извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан
је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих
других извора.
Обавезе преузете у 2016. години у складу са одобреним
апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2016.
године, преносе се у 2017. годину и имају статус преузетих
обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација
овом одлуком.
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Члан 25.

Члан 31.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају
бити извршене искључиво на принципу готовинске основе
са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом,
односно актом Владе предвиђен другачији метод.

За финансирање дефицита текуће ликвидности,
који може да настане услед неуравнотежености кретања у
приходима и расходима буџета, председник општине може
се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном
дугу („Службени гласник РС“, број 61/2005, 107/2009 и
78/2011). Финансирање дефицита текуће   ликвидности
буџета Општине, у 2017. години, може се вршити и
позајмицом средстава са консолидованог рачуна трезора
Општине, под условом да позајмица не угрози ликвидност
рачуна, у складу са Правилником  о коришћењу средстава са
консолидованог рачуна трезора Општине.

Члан 26.
Корисници буџетских средстава преузимају обавеза
само на основу писаног уговора или другог правног акта,
уколико законом није друкчије прописано.
Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису
поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о
буџетском систему.
Члан 27.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања
уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу
грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом
о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/15 и 68/15).
Јавна набавка мале вредности, у смислу члана 39.
Закона о јавним набавкама сматра се набавка истоврсних
добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност
на годишњем нивоу нижа од  прописане.
Члан 28.
Обавезе према корисницима буџетских средстава
извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.
Ако се   току године примања смање, издаци буџета
извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене
законским прописима на постојећем нивоу и минимални
стални трошкови неопходни за несметано функционисање
корисника буџетских средстава.
  Члан 29.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора
могу се инвестирати у 2017. години само у складу са чланом
10. Закона о буџетском систему, при чему је, у складу са
истим чланом Закона, председник општине, односно лице
које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог ин
вестирања.                                                       
Члан 30.
Директни и индиректни корисници буџетских
средстава у 2017. години обрачунату исправку вредности
нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно
не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 32.
Изузетно, у случају да се буџету општине Мало
Црниће, из  буџета Републике,   накнадно определе одређена
наменска средства, укључујући и наменска трансферна
средства за надокнаду штета услед елементарних непогода,
као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли
бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган
управе надлежан за финансије, на основу тог акта, отвара
одговарајуће апропријације за извршење расхода по том
основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 33.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за
реализацију обавеза других корисника јавних средстава,
у смислу Закона о буџетском систему, који су укључени у
систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити
уколико ови корисници нису добили сагласност на
финансијски план на начин прописан законом, односно актом
Скупштине општине и уколико тај план нису доставили
Управи за трезор.
Члан 34.
У буџетској 2017. години неће се вршити обрачун и
исплата божићних, годишњих и других врста накнада и
бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним
уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава
буџета, осим јубиларних награда за запослене које су то
право стекну у 2017. години.
Члан 35.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход и
издатак извршава из других извора прихода и примања, који
нису општи приход буџета (извор 01 – Приходи из буџета),  
обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих
прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода
и примања мањи од одобрених апропријација.
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Корисник буџетских средстава код кога у току
године дође до умањења прихода предузеће   одговарајуће
мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што
ће предложити умањење обавезе, односно продужење
уговорног рока за плаћање или отказати уговор.

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

Члан 36.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге
корисника буџетских средтава имају расходи за сталне
трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и
материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе
настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих
поправки и одржавања, материјала, као и по основу
капиталних издатака измире у року утврђеним законом
који регулише рокове измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама.
Члан 37.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун за
извршење буџета до 31. децембра  2017. године средства која
нису утрошена за финансирање расхода у 2017. години, која
су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету
Општине за 2017. годину.
Члан 38.
Ову одлуку објавити у службеном гласилу општине и
доставити Министарству надлежном за послове финансија.
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На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07,83/14др.закон и 101/2016-др.закон), чланoва 77.-79. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09,
73/2010, 101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14,
68/15, 103/15 и 99/16) и члана 40. Статута Општине Мало
Црниће („Службени гласник Општине Мало Црниће”, број
12/08, 6/11 и 1/16)
Скупштина општине Мало Црниће,   на седници
одржаној  14. 06. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
о завршном рачуну буџета Општине Мало Црниће за
2016. годину
ОПШТИ ДЕО

Члан 39.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине, а примењиваће
се од 1. јануара 2017. године.

Број: 020-57/2017
У Малом Црнићу, 14. 06. 2017. године
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Члан 1.
Остварени текући приходи и примања, као и извршени
расходи и издаци у завршном рачуну буџета Општине Мало
Црниће у 2016. години, износе: у хиљадама динара:

I    Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства
       из претходне године (буџетска  и средства из осталих  извора                      

418.323.757  динара

II   Укупно извршени  текући расходи и издаци         
       (буџетска средства и средства из осталих извора)                                           

310.428.025 динара

III Разлика укупних прихода и  примања и укупних расхода  и издатака (I – II )                                                                                                                     

107.895.732 динара   
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Члан 2.
У билансу стања на дан 31. децембра 2016. године (Образац 1) утврђена је укупна актива од 549.828  динара
и укупна пасива од 549.828 динара, кao ванбилансна  актива у укупном износу  од   0   динара, и ванбилансна пасива
у укупном износу од 0 динара.
Члан 3
У билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 2) утврђени су буџетски
суфицит  и укупан финансијски резултат на нивоу свих извора финансирања:
ОПИС

Економска
класификација

Буџетска средства

Додатна
средства

Укупна средства
(3+4)

1

2

3

4

5

I УКУПНА СРЕДСТВА (II+ III)

7+8+9+3

399.093.843

19.229.914

418.323.757

7+8+9

299.870.105

15.177.121

315.047.226

1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

7+8

299.715.909

15.177.121

314.893.030

    - од чега наплаћена камата

741

II УКУПНА ТЕКУЋА ПРИМАЊА (1+2+3)

2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИН.ИМОВ.

8

3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
финансијске имовине

9

154.198

154.198

    3.1. ПРИМ.ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ

92

154.198

154.198

III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА

3

99.223.738

4.052.793

103.276.531

IV УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)

4+5+6

295.317.490

15.110.535

310.428.025

4. УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

4+5

295.124.329

15.110.535

310.234.864

3.991.654

64.887.968

5. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
   -од чега плаћена камата

4
441

6. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС.ИМОВИНУ

5

60.896.314

7. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И
    НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИН

6

193.161

    7.1. Набавка финансијске имовине
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V УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС УКУПНИ
ИЗДАЦИ (I-IV)

(3+7+8+9/(4+5+6)

193.161

103.776.353

4.119.379

(7+8+9)(4+5+6)

4.552.615

66.586

VII Буџетски - суф.

(7+8)- (4+5)

4.591.580

66.586

4.658.166

VIII Примар. суф. .

(7-7411+8)-(4441+5)
4.745.778

66.586

4.812.364

VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ

IX Укупан фиск.резултат

VII +92-62

107.895.732
4.619.201

Укупан износ средстава који је пренет из претходне
године у 2017.годину износи 107.416.193 динара и од тога
је остварено подрачуну за извршење буџета у износу од
102.966.158 динара и на осталим подрачунима буџетских
корисника у оквиру КРТ-а, 4.450.035 динара.

- реализацију пројеката из области путне инфраструктуре,
водоводне инфраструктуре, објеката из области културе и
других објеката које користи општина ... 100.310.419 динара
- буџетских корисника.......................................350.000 динара
          Остатак средстава  у износу од 2.655.739  динара на
подрачуну за извршење буџета  биће распоређен за расходе
Средства у износу су од 102.966.158 динара преносе се   и издатке буџета у 2017.години Одлуком о ребалансу буџета
у 2017.годину, за следеће намене:
за 2017. годину.
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Остатак средстава на подрачунима индиректних
буџетских корисника  и других КЈС   у износу од 4.100.035
динара користиће се у   складу   са одлукама својих органа
управљања,  а да ће средства и  определиће се на одговарајуће
апропријације Одлуком о ребалансу буџета за 2017. годину.
Разлика између укупних средстава (V) и салда готовине
на крају 2016.године износи 479.538 што је настало услед
корекције новчаних одлива за износ плаћених расхода који
се не евидентирају преко класе 400000,500000 и 600000.

У извештају о новчаним токовима у периоду од 01.
јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 4), утврђен
су укупни новчани приливи у износу од 315.047.000
динара   укупни новчани одливи у износу од 310.428.000  
динара,кљао и салдо готовине на почетку године у износу
од 103.277.000 динара. Салдо готовине на крају 2016. године
износи 107.416.000 динара.            

Члан 4.

У извештају о извршењу буџета, у периоду од 01.
јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 5), утврђена
је укупна разлика   у износу од 4.619.203 динара, између
укупних прихода и примања у износу од 315.047.226 динара
и укупних расхода и   издатака у износу од 310.428.025  
динара по нивоима финансирања: Републике, Општине и
осталих извора.

У извештају о капиталним издацима и финансирању у
периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац
3), утврђена су укупна примања у износу од 154.198.000  и
укупни издаци у износу од 65.081.000 динара .
Члан 5.

Члан 6.

Члан 7.
Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета Општине у 2016. години, износили су:

Ек.кл.

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

    План

Остварење

  %

А. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА (7+9+3)
I УКУПНА ПРИМАЊА (7+9)
1

2

4

5

711

Порези на доходак, добит и капиталне
добитке

38.101.000

40.471.369

106,22

713

Порез на имовину

23.700.000

24.987.039

105,43

714

Порез на добра и услуге

7.050.000

7.834.053

111,12

716

Други порези

2.000.000

2.362.111

118,11

732

Донације и помоћи од међународних
орган.

0

0

0

733

Трансфери од других нивоа власти

222.799.356

219.603.714

98,57

741

Приходи од имовине

4.000.000

3.177.565

79,44

742

Приходи од продаје  роба и услуга

10.048.070

7.043.846

70,10

743

2.638.000

2.846.928

107,92

5.247.000

5.044.195

96,13

745

Новчане казне
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Мешовити и неодрђени приходи

100.000

221.098

221,10

771

Меморандумске ставке

1.050.000

1.301.110

123,92

316.733.426

314.893.030

99,42

744

Свега текући приходи
812
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Ек.кл.

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

    План

Остварење

  %

А. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА (7+9+3)
I УКУПНА ПРИМАЊА (7+9)
1

2

            3

4

5

911

Примања од задуживања и продаје
финансијске имовине

921

Примања од продаје финансијске
имовине

50.000

154.198

308,40

Свега текућа примања

50.000

154.198

308,40

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

316.783.426

315.047.226

99,45

Пренета средства из претходне године

101.965.191

101.916.475

99,95

УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА И  ПРЕНЕТА СРЕДСТВА                   

418.748.617

416.963.701

99,57

8+9
7+8+9
3
3+7+8+9

Члан 8.
           Планирани расходи и издаци буџета у 2016. години, по основним наменама, извршени су у следећим износима:
Екон.
Врсте расхода и издатака
клас.
410

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

411
413

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на
послодавца
Накнаде у натури (превоз)

414
415

План

Остварење

%

70.934.857

63.131.087

89,00

50.970.111

44.439.432

87,19

8.948.746

7.920.505

88,51

551.000

587.120

106,56

Социјална давања запосленима

2.042.000

1.856.618

90,92

5.102.000

4.506.119

88,32

4.165.000

3.821.293

91,75

420

Накнаде за запослене
Награде,бонуси и остали посебни
расходи
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

138.799.018

102.999.475

74,21

421

Стални трошкови

17.076.000

12.800.877

74,96

422

Трошкови путовања

1.422.000

939.695

66,08

423

Услуге по уговору

39.061.000

28.035.225

71,77

424

Специјализоване услуге

24.663.000

22.191.103

89,98

425

Текуће поправке и одржавање

49.603.291

33.746.714

68,03

426

Материјал

6.873.727

5.285.861

76,90

440

ОТПЛАТА КАМАТА

0

0

0

441

Отплата домаћих камата

0

0

0

450

СУБВЕНЦИЈЕ

8.200.000

6.397.405

78,02

451

4.900.000

4.436.905

90,55

1.000.000

1.000.000

100,00

451

Субвенције ЈКП “Чистоћа”
Текуће субвенције за суфинансир.
медија
Текуће субвнеције у пољопривреди

2.000.000

880.500

44,03

451

Остале субвенције у пољопривреди

300.000

80.000

26,67

460

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

67.301.920

56.676.359

84,21

412

416

451

терет
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Екон.
Врсте расхода и издатака
клас.

План

%

4631

Текући трансфери осталим нивоима
власти

38.760.000

33.498.793

86,43

4632

Капитални
трансфери
нивоима власти

12.003.900

9.729.878

81,06

4641

Текући трансфери  ООСО

4.665.000

2.231.113

47,83

4642

Капитални трансфери ООСО

6.365.000

5.586.745

87,77

4651

Остале дотације и трансфери

6.442.920

5.629.830

87,38

470

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

9.129.101

5.710.509

62,55

472

Накнаде за социјалну заштиту из
буџета

9.129.101

5.710.509

62,55

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

11.695.150

10.432.061

87,32

481

Дотације невладиним организацијама

9.624.150

8.849.249

91,95

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

571.000

237.605

41,12

483

Новчане казне и пенаали по решењу
судова

0

216.9990

0

484

Накнада штете
ел.непогода

500.000

330.784

66,16

485

Накнада штете од државних органа

1.000.000

797.424

79,74

490

А Д М И Н И С Т РАТ И В Н И
ТРАНСФЕРИ

1.776.671

0

0,00

49911

Стална резерва

1.000.000

0

0,00

49912

Текућа резерва

776.171

0

0,00

400

Свега класа 4:

308.671.617

245.346.573

75,88

510

ОСНОВНА СРЕДСТВА

109.877.000

64.887.968

55,42

511

Зграде и грађевински објекти

99.350.000

57.518.853

53,99

512

Машине и опрема

5.107.000

2.609.206

50,04

513

Остале некретнионе и опрема

600.000

170.952

19,54

514

Култивисана имовина

4.000.000

3.868.150

96,70

515

Нематеријална имовина

820.000

720.807

86,83

610

ОТПЛАТА ДУГА

200.000

193.161

96,58

614

Отплата лизинга за набавку возила

200.000

193.161

96,58

418.748.617

310.428.025

74,13

од

осталим

дивљачи

и

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10.

Члан 9.

Објашњења великих одступања између одобрених
средстава и извршења буџета Општине.       

Укупни консолидовани расходи и издаци буџета   по
Одлуци о буџету Општине за 2016. годину, извршени по
организационој, програмској, функционалној и економској
класификацији приказани су у Извештају о извршењу буџета
за 2016. годину, који је саставни део ове Одлуке.
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Остварење

      Прекорачења у извршењу буџета у односу на план није
било.
Највеће одступање у односу на план је код
извршења планираних издатака класе 511-инвестиције
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у инфраструктуру, где је од планираних 99.350.000
реализовано 53.643.616 или 53,99%, услед застоја у
спровођењу  процедуре јавних набавки.
Члан 11.
Извештај о примљеним и утрошеним донацијама,
примљеним кредитима и извршеним отплатама дугова.
   У 2016. години буџет Општине није имао донаторских
средставасредстава.
    Индиректни буџетски корисници примили су
донације у укупном износу од 1.105.006 динара, од физичких
или правних лица, за спровођење својих програмских
активности.
Број решења

Функција

Раздео

Извештај о коришћењу средстава буџетске резерве
Средства текуће буџетске резерве износила су
4.000.000 динара, а коришћена су   у укупном износу од   
3.389.900 динара за потребе следећих корисника:
					

Ек.класификација

401-403/16

912

4

4632

401-4209/16

912

4

4632

912

4

4632

160

1

416

160

1

421

160

1

422

160

1

423

160

1

426

401-209/16

830

4

423

401-209/16

110

4

423

401-209/16

740

4

4642

401-388/16

                   У 2016. години буџет Општине се није задуживао
код пословних банака или других финансијских институција.
  У 2016. години буџет Општине није имао обавеза по
основу кредита,изузев обавеза по основу лизинга возила у
износу од 193.161динара.
				
.
Члан 12.

Корисник
ОШ“Ђура
Јакшић“Топоница
ОШ“Милисав
Николић“Божевац
ОШ“Милисав
Николић“Божевац
Скупштина општинеизборна комисија
Скупштина општинеизборна комисија
Скупштина општинеизборна комисија
Скупштина општинеизборна комисија
Скупштина општинеизборна комисија
Библиотека“Србољуб
Митић“
Месна заједница
Смољинац
Општа болница
Пожаревац

УКУПНО:

Износ(динара)
460.000,00
424.500,00
170.400,00
1.600.000,00
10.000,00
30.000,00
300.000,00
100.000,00
95.000,00
100.000,00
100.000,00
3.389.900,00

		

Средства сталне буџетске резерве износила су 1.000.000
динара и у 2016.години нису коришћена.
Члан 13.
          Извештај о гаранцијама датим у 2016. години
           У 2016. години Општина није издавала гаранције

Члан   14.
           Извештај о реализацији програма који су се финансирали
из буџета у 2016.години по програмској класиификацији,
износе:

.
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Програм

Назив Програма

Извшено из
буџета I-XII

Проценат
извршења

9.019.000

6.636.181

73,58

26.450.000

11.887.004

44,94

3.375.000

2.441.113

72,33

48.183.291

38.645.524

80,21

500.000

432.275

86.46

0601

Програм 1:Локални развој  и просторно
планирање
Програм 2:Комунална делатност

1502

Програм 4: Развој туризма

0101

Програм 5: Развој пољопривреде

0401  

Порграам 6:Заштита животне средине

0701  

Програм 7: Путна инфраструктура

71.978.727

54.928.283

76,31

2001

Програм 8:Предшколско васпитање

26.726.000

14.215.748

53,19

2002  

Програм 9:Основно образовање

47.594.000

40.981.599

86,11

0901

Програм 11:Социјална и дечја заштита

14.563.101

8.893.329

61,07

1801

Програм 12: Примарна здравс. Заштита

11.030.000

7.817.858

70,88

1201

Програм 13:Развој културе

37.222.400

21.660.471

58,19

1301

Програм 14:Развој спорта и омладине

4.300.000

3.701.600

86,08

0602

Програм 15: Локална самоуправа

118.016.198

83.073.481

70,39

295.314.466

70,49

1101

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ
Члан 15.

Напомена о рачуноводственим политикама
Пословне промене у службама корисника буџетских
средстава воде се по   обрачунској основи на прописаним
шестоцифреним субаналитичким контима садржаним у
контном плану Правилника о стандардном класификационом
оквиру и контном плану за буџетски систем.
Финансијски извештаји у службама корисника
буџетских средстава састављају се на готовинској основи,
а у складу са међународним стандардима на прописаним
шестоцифреним субаналитичким контима садржаним у
контном плану Правилника о стандардном класификационом
оквиру и контном плану за буџетски систем. Завршни
рачун буџета Општине састављен је консолидовањем
укупних   прихода и примања, расхода и издатака трезорадиректних и индиректних корисника и њихових подрачу
на.                                                                                                                                                    
Члан 16.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Завршни рачун буџета Општине Мало Црниће
садржи:
1. Биланс стања на дан 31. 12. 2016. године,
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01. јануара до
31. 12. 2016 године,
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Укупна       
средства

418.957.717

3. Извештај о издацима за набавку нефинансијске
имовине и примањима од продаје нефинансијске
имовине у периоду од 01. јануара до 31. 12. 2016.
године,
4. Биланс финансирања у периоду од 01. јануара до 31.
децембра 2016. године,
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01. јануара
до 31. децембра 2016. године,
6. Објашњење великих одступања између одобрених
средстава и извршења за период  01. јануар 2016. до 31.
12. 2016. године,
7. Извештај о примљеним донацијама и задужењу на
домаћем и страном тржишту новца и капитала и
извршеним отплатама дугова у периоду од 01. јануара
до 31. 12. 2016. године
8. Извештај о коришћењу средстава сталне и текуће
буџетске резерве за период од 01. јануара до 31.
децембра 2016. године,
9. Извештај о гаранцијама датим у периоду од 01. јануара
до 31. децембра 2016 године.
10. Извештај о реализацији средстава програма и пројеката
који се финансирају из буџета;
11. Напомена о рачуноводственим политикама;
12. Извештај екстерне ревизије о финансијским
извештајима за 2016.годину,
13. Koнсолидовани извештај о извршењу буџета Општине
за 2016. годину,са табеларним  прегледима прихода и
расхода.
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Члан 17.
Консолидовани извештај о извршењу Одлуке о буџету
Општине за 2016. годину је сaставни део ове Одлуке.
Члан 18.
Одлуку о завршном рачуну буџета Општине за 2016.
годину доставити Министарству финансија Републике
Србије.
Члан 19.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Мало Црниће“.
I/01   Број: 020-58/2017  
У Малом Црнићу,  14. 06. 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
			
				
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић,с.р.
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На основу члана 138. Закона о спорту („Службени
гласник РС“, број 10/2016), члана 31. Правилника о
одобравању и финансирању програма којима се задовољавају

Ред.
Бр.

Датум

Подносилац програма

потребе и интереси грађана у области спорта у општини
Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“,
број 1/2017), члана 4. став 3.  Јавног позива за финансирање
годишњих програма у области спорта на територији општине
Мало Црниће за 2017. годину број 06-9/2017-8/01, од 13. 04.
2017. године и члана 2. Одлуке о Општинском већу општине
Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“,
број 16/2008) и Извештаја и предлога Стручне комисије за
оцену програма и пројеката којима се задовољавају потребе
и интереси грађана у области спорта у општини Мало
Црниће, број 06-18/2017-05, од 29. 05. 2017. године,
Општинско веће општине Мало Црниће на седници
одржаној 08. 06. 2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ
РЕАЛИЗУЈЕ ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ТУРНИРА У ВЕЛИКОМ И МАЛОМ ФУДБАЛУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
И ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА У 2017.
ГОДИНИ
Члан 1.
ОДОБРАВАЈУ СЕ годишњи програми спортских
организација којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта и којима се реализује
функционисање организације Турнира у великом и малом
фудбалу на територији  општине Мало Црниће и одобравају
се новчана средства буџета општине Мало Црниће за
финансирање и суфинансирање одобрених програма   у
укупном износу од  450.000,00 динара, и то:

Назив програма

Одобрена
средства

1

12. 05. 2017.

ОФС Мало Црниће

2

17. 05. 2017.

СД  „СТИГ“ ЦРЉЕНАЦ

3

18. 05. 2017.

ФК „ЈЕДИНСТВО“ СМОЉИНАЦ

Меморијални фудбалски
турнир „Генерал Љубиша
Величковић“
Меморијални фудбалски
турнир „Генерал Љубиша
Величковић“
Турнир у малом фудбалу

4

18. 05. 2017.

ФК „РАДНИК“ Салаковац

Турнир у малом фудбалу

50.000,00

5

18. 05. 2017.

ФК „ШАПИНЕ“ Шапине

Турнир у малом фудбалу

50.000,00

6

18. 05. 2017.

ФК „БСК 1924“ Божевац

Турнир у малом фудбалу

50.000,00

7

18. 05. 2017.

ФК „ИНТЕГРАЛ“ Батуша

Турнир у малом фудбалу

50.000,00

СВЕГА

120.000,00

80.000,00
50.000,00

450.000,00
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Члан 2.
Са подносиоцем одобреног програма, у складу са
законом, председник општине Мало Црниће закључује
Уговор о реализовању програма.
Подносилац програма је дужан да се одазове позиву
за закључење уговора у року од 8 дана од дана пријема
позива, а у супротном, сматраће се да је одустао од предлога
програма.
Носилац одобреног програма је дужан да одобрена
средства троши само за намене наведене у члану 1.
диспозитива овог решења.
Носилац одобреног програма обавезан је да
Општинском већу достави извештај о реализацији
програма, са комплетном документацијом о остваривању
програма и коришћењу средстава буџета општине Мало
Црниће, оверену печатом, као и фотокопије фактура и
извода из банке о стању и променама средстава на рачуну.
Извештај о реализацији програма подноси се у року
од 15 дана од дана реализације програма, на апликационом
Обрасцу 7.
Носилац програма је обавезан да по подношењу
завршног извештаја изврши повраћај неутрошених
средстава на крају годину на рачун буџета Општине.
Образложење
Општинско веће општине Мало Црниће   донело је
Правилник о одобравању и финансирању програма којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Мало Црниће број 06-3/2017-7, од 27.
02. 2017. године.
Такође, Општинско веће општине Мало Црниће
расписало је други Јавни позив за финансирање годишњих
програма у области спорта на територији општине Мало
Црниће за 2017. годину, у износу од 550.000,00 динара, број
06-9/2017-8/01, од 13. 04. 2017. године. Наведени Јавни
позив је објављен на интернет страници општине Мало
Црниће, на огласној табли Општинске управе општине
Мало Црниће и извршено је непосредно обавештавање
потенцијалних учесника од стране ОФС Мало Црниће.
Стручна комисија за оцену програма и пројеката
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Мало Црниће спровела је
поступак по Јавном позиву за финансирање годишњих
програма у области спорта на територији општине Мало
Црниће за 2017. годину и на основу утврђеног предлога
за одобравање програма и одобравање висине средстава
сачинила је Извештај и предлог Решења о одобравању
програма којима се реализује функционисање организације
Турнира у великом и малом фудбалу на територији
општине Мало Црниће и одређивању висине средстава у
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2017. години, број 06-18/2017-05, од 29. 05. 2017. године и
исти доставио Општинском већу на одлучивање.
Програми организовања спортског такмичења
Турнира у великом и малом фудбалу на територији
општине Мало Црниће за 2017. годину, који ће се
финансирати средствима из буџета општине Мало Црниће,
намењени су фудбалским клубовима и ОФС Мало Црниће
за организацију турнира.
Општинско веће општине Мало Црниће на основу
спроведеног поступка и у складу са расположивим
средствима опредељеним за ову намену у буџету
општине Мало Црниће у 2017. години, одлучило је као у
диспозитиву овог решења.
Ово Решење Општинског већа је коначно, а објавиће
се на сајту општине Мало Црниће и у „Службеном
гласнику општине Мало Црниће“.
Број: 06-19/2017-2
У Малом Црнићу, 08. 06. 2017. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО
ЦРНИЋЕ
									
ПРЕДСЕДНИК,
Малиша Антонијевић,с.р.

Службени гласник општине Мало Црниће - Број 5/17
51

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС’’ број 21/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места
службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016),
Општинске веће општине Мало Црниће, на предлог начелника Општинске управе општине Мало Црниће, дана 08.
06.  2017. године, усвојило је   
ПРАВИЛНИК
о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи,
Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Мало Црниће

Члан 1.
Мења се чл. 4. Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском
правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Мало Црниће, број 06-3/2017 од 27. 02. 2017.
године, и гласи:
„У Правилнику су систематизована следећа радна места:
Функционери - изабрана и
постављена лица
Службеник на положају –
I група
Службеник на положају – II група

2 постављена лица (помоћници председника општине)
1 радно место

1 службеник

1 радно место

1 службеник

Број радних места

Број службеника

Самостални саветник

8

6

Саветник

5

2

Млађи саветник

0

0

Сарадник

8

6

Млађи сарадник

5

5

Виши референт

18

16

Референт

0

0

Млађи референт

0

0

44 радних места

35 службеника

Број радних места

Број намештеника

Прва врста радних места

/

/

Друга врста радних места

/

/

Трећа врста радних места

/

/

Четврта врста радних места

1

1

Пета врста радних места

5

5

6 радних места

6 намештеника

Службеници - извршиоци

Укупно:
Намештеници

Укупно:
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Мења се члан 28. тачка 4 и гласи:

Члан 2.
Мења се члан 28. тачка 3. и гласи:

4. Шеф Одсека
Звање: Сарадник

3. Руководилац Одељења
Звање: Сарадник

број службеника: 1

Опис посла: Руководи, организује и планира рад Одељења,
пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених
у Одељењу; стара се о законитом, правилном и благовременом
обављaњу послова у Одељењу; прати и анализира стање у
областима из делокруга Одељења и предлаже и планира мере
за унапређење стања; стара се о примени закона, стратегија,
стратешких докумената и других прописа из делокруга
Одељења;
Координира рад на припреми  израде нацрта, односно
предлога општих и других аката из делокруга Одељења.
          Стара се о заштити права пацијената у складу са
законом; поступа по поднетим приговорима пацијената
утврђујући све релевантне чињенице и околности; пружа
потребне информације и савете у вези са правима пацијената;
сарађује са здравственим установама на територији
локалне самоуправе на примарном нивоу у поступању по
приговорима пацијената; сарађује са Саветом за здравље;
сачињава извештаје о раду на заштити права пацијената;
учествује у едукацијама; учествује у реализацији пројеката
у области примарне здравствене заштите и јавног здравља
у којима се локална самоуправа појављује као носилац или
партнер; припрема анализе, информације и извештаје из
делокруга.
Сарађује са Комесаријатом за избеглице Републике
Србије, Црвеним крстом и другим хуманитарним
организацијама, у циљу прикупљања или размене
информација.
            Учествује у својству известиоца на седницама органа
општине;
Припрема извештаје и друге материјале којима се
информишу надлежни органи о раду органа и стању и
проблемима у друштвеној делатности; прати и одобрава
објављивање информација од јавног значаја из области
друштвених делатности; припрема анализе, информације и
извештаје из делокруга Одељења; обавља и друге послове по
налогу  начелника Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из области правних наука
на основним академским студијама у обиму од најмање 180
ЕСПБ бодова, основним струковним студијима, односно на
студијима у трајању до 3 године, положен државни стручни
испит и најмање 5 године радног искуства у струци.
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број службеника: 1

Опис посла: Непосредно организује рад и врши друге
руководеће послове у одсеку, обезбеђује благовремено,
законито и правилно извршавање послова и задатака у
одсеку, брине о равномерној упослености запослених и
распоређивању послова и задатака у Одсеку који се односе
на непосредно организовање рада, израђује извештаје,
анализе и информације из области које су у делокругу рада
Одсека.
Стара се о правилној примени прописа из области
послова одсека, учествује у изради нацрта аката из
надлежности одсека, доставља писану иницијативу са свим
битним елементима за израду нацрта предложеног акта
руководиоцу одељења, спроводи првостепени поступак
из области грађанских стања, израђује нацрте решења
и других аката из радних односа запослених и других
управних аката која решавајући у управном поступку
доноси одсек, уколико њихова израда није у опису послова
запослених у одсеку. Учествује у решавању најсложенијих
послова у оквиру одсека, обавља послове који се односе
на унапређење рада и модернизације Општинске управе.
Обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и
начелника Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из области правних
наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијима, односно на студијима у трајању до 3 године,
положен државни стручни испит и најмање 5 године радног
искуства у струци.
Мења се члан 28. тачка 7 и гласи:
7. Матичар
Звање: Млађи сарадник

број службеника: 3

Опис посла: обавља матичне послове у вези са рођењем,
закључењем брака и састављањем смртовница; врши
надзор над вођењем матичних књига и обављање послова
вођења матичних књига рођених, венчаних, умрлих и
књиге држављана; води одговарајуће регистре за матичне
књиге; уноси податке из матичних књига у Централни
систем за електронску обраду и складиштење података и
чување другог примерка матичних књига; чува изворник
матичне књиге; издаје изводе из матичних књига и
уверења о чињеницама уписаним у матичне књиге;
издаје уверења о држављанству; стара се о формирању и
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чувању документације и матичне архиве; издаје уверења
о чињеницама о којима се води евиденција, као и о
чињеницама о којима не постоји евиденција, у складу са
законским прописима; врши и друге послове по налогу
непосредног руководиоца и начелника Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање на основним
академски студијама у обиму од најмање од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама у трајању до три
године, положен државни стручни испит, најмање пет
година радног искуства у струци, овлашћење за обављање
послова матичара.
Матичари који су на дан ступања на снагу Закона о
матичним књигама 27.12.2009. године, обављали послове
матичара, а немају високо образовање прописано законом
настављају да обављају послове матичара, односно
заменика матичара ако положе посебан стручни испит за
матичаре у року од три године од дана почетка примене
закона.
Мења се члан 28. тачка 8 и гласи:
8. Заменик матичара
Звање: Виши референт

број службеника: 6

Опис посла: обавља послове вођења матичних књига
рођених, венчаних, умрлих и књиге држављана; води
одговарајуће регистре за матичне књиге; уноси податке
из матичних књига у Централни систем за електронску
обраду и складиштење података и чување другог
примерка матичних књига; чува изворник матичне
књиге;   издаје извод из матичних књига и уверења о
чињеницама уписаним у матичне књиге; издаје уверења о
држављанству; обавља матичне послове у вези са рођењем,
закључењем брака и састављањем смртовница; стара се
о формирању и чувању документације и матичне архиве;
издаје уверења о чињеницама о којима се води евиденција,
као и о чињеницама о којима не постоји евиденција, у
складу са законским прописима; врши и друге послове по
налогу непосредног руководиоца и начелника Општинске
управе.  
Услови: стечено високо образовање на основним
академски студијама у обиму од најмање од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама у трајању до три
године, положен државни стручни испит, најмање пет
година радног искуства у струци, овлашћење за обављање
послова матичара.
Матичари који су на дан ступања на снагу Закона о
матичним књигама 27.12.2009. године, обављали послове
матичара, а немају високо образовање прописано законом

настављају да обављају послове матичара, односно
заменика матичара ако положе посебан стручни испит за
матичаре у року од три године од дана почетка примене
закона.
Мења се члан 28. тачка 11 и гласи:
11. Шеф Одсека
Звање: сарадник

број службеника: 1

Опис послова: Непосредно организује рад и врши друге
руководеће послове у одсеку, обезбеђује благовремено,
законито и правилно извршавање послова и задатака у
одсеку, брине о равномерној упослености запослених и
распоређивању послова и задатака у Одсеку који се односе
на непосредно организовање рада, израђује извештаје,
анализе и информације из области које су у делокругу рада
Одсека.
Стара се о правилној примени прописа из области
послова одсека, учествује у изради нацрта аката из
надлежности одсека, доставља писану иницијативу са свим
битним елементима за израду нацрта предложеног акта
руководиоцу одељења. Спроводи првостепени поступак из
области друштвене бриге о деци и финансијске подршке
породици са децом, остваривање права на породиљско
одсуство, родитељски додатак, дечији додатак, негу детета,
посебну негу детета, остваривање проширених права
из области финансијске подршке породици са децом и
социјалне заштите коју обезбеђује општина и борачкоинвалидске заштите. Обавља стручне и административне
послове за комисије из надлежности одсека и друге послове
по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске
управе.
Услови: стечено високо образовање из области техничко –
технолошких наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до 3 године,
положен државни стручни испит, најмање 5 године радног
искуства у струци.
Мења се члан 28. тачка 16 и гласи:
16. Руководилац Одељења
Звање: самостални саветник

број службеника: 1

Опис посла: Руководи, организује и планира рад Одељења,
пружа стручна упутства, координира и надзире рад
запослених у Одељењу; стара се о законитом, правилном
и благовременом обављaњу послова у Одељењу; прати
и анализира стање у областима из делокруга Одељења и
предлаже и планира мере за унапређење стања.
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Стара се о примени закона, стратегија, стратешких
докумената и других прописа из делокруга Одељења;
Обавља и друге послове по налогу Начелника
Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из области друштвено
хуманистичких или   техничко-технолошких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање пет година радног искуства
у струци.
Мења се члан 28. тачка 23 и гласи:
23. Комунално/саобраћајни инспектор
Звање: Саветник
број службеника: 1
Опис послова: Води управни поступак, врши послове
инспекцијског надзора из комуналне области, врши послове
инспекцијског надзора из области саобраћаја, врши послове
инспекцијског надзора из области трговине и друге послове
који проистичу из позитивних прописа и обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца и начелника
Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из области техничке
струке у оквиру образовно-научног поља техничкотехнолошких наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, положен испит
за инспектора, положен возачки испит „Б“ категорије и
најмање три године радног искуства.
Члан 3.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном глснику   општине Мало
Црниће“.
Број: 06-19/2017-6
У Малом Црнићу,  08. 06. 2017. године
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