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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Општинско веће- 

Број:I-06-24/20-7 

Дана: 18.12.2020.године 

Н О В А Ц Р Њ А 

  

125.На основу члана 29.став 1. тачка 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18) и члана 61. став 1. тачка 15. Статута 

Општине Нова Црња („Службени лист Општине Нова Црња“, бр. 09/2008, 16/2012, 16/2015 и 2/2019), 

Општинско веће општине Нова Црња, на седници одржаној дана 18.12 2020.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком регулише се организација и функционисање цивилне заштите на територији 

општине Нова Црња, дужности општинских органа у заштити и спасавању и изради Процене ризика 

од катастрофа и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,образовање штаба за ванредне 

ситуације, постављење повереника и заменика повереника цивилне заштите у насељеним местима, 

формирање јединица цивилне заштите опште намене, одређивањесубјеката од посебног значаја за 

заштиту и спасавање, финансирање и друга питања из области цивилне заштите. 

 

Члан 2. 

 

Цивилна заштита је организован систем чија је основна делатност заштита, спасавање и 

отклањање последица елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и других већих 

опасности које могу угрозити становништво, материјална и културна добра и животну средину у миру, 

ванредном и ратном стању. 

 Цивилну заштиту чине лична и узајамна заштита, мере, повереници, заменици повереника и 

јединице цивилне заштите. 

 

Члан 3. 

 

Субјекти заштите и спасавања на територији општине Нова Црња су: 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

Година XXIX Нова Црња 22.12.2020. године Број: 37 
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1. органи јединице локалне самоуправе (Скупштина општине, Председник општине, Општинско 

веће, Општинска управа); 

2. привредна друштва, предузетници, други привредни субјекти и друга правна лица  

(у даљем тексту: Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање)  

3. грађани, групе грађана, удружења, професионалне и друге организације. 

 

Скупштина општине 

Члан 4. 

 

 У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва и материјалних и 

културних добара на територији општине Нова Црња, а у складу са  одредбама Закона о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (у даљем тексту: Закон), Скупштина 

општине Нова Црња врши следеће послове: 

            - доноси план и програм развоја система заштите и спасавања на територији општине Нова 

Црња; 

            - планира и обезбеђује буџетска средства намењена за смањење ризика од катастрофа и 

управљање ванредним ситуацијама; 

-  образује Штаб за ванредне ситуације; 

- разматра и усваја годишњи план рада и извештај о раду Штаба за ванредне ситуације; 

- израђује студију покривености система за јавно узбуњивање за своју територију (акустичку 

студију) и стара се о одржавању, набавци и постављању акустичких извора (сирена) и остале 

опреме у оквиру јединственог система за јавно узбуњивање у Републици Србији; 

-  разматра извештаје Председника општине о битним питањима за заштиту и спасавање;  

            - обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима.         

 

Општинско веће 

Члан 5. 

 

У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва и материјалних и 

културних добара на територији општине Нова Црња, а у складу са  одредбама Закона о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (у даљем тексту: Закон),Општинско 

веће општине Нова Црња врши следеће послове: 

- доноси акт о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Нова 

Црња на предлог надлежног штаба и обезбеђује његово спровођење; 

- усваја Процену ризика од катастрофа; 

- усваја План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; 

- усваја План смањења ризика од катастрофа; 

- образује Комисију за процену штете настале од елементарних непогода; 

- одлучује о накнади штете настале од елементарних непогода и других несрећа; 

- одлучује о додели помоћи грађанима који су претрпели штете у ванредним ситуацијама, у 

складу са расположивим финансијским средствима; 

- образује јединице цивилне заштите опште намене; 

- успоставља ситуациони центар у складу са актом о организацији и функционисању цивилне 

заштите, а у зависности од техничких и материјалних могућности; 

- прати реализацију превентивних и оперативних мера заштите; 

- одређује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање јединице локалне самоуправе 

на предлог надлежног штаба; 

- предлаже акте које доноси Скупштина општине; 

- предузима хитне и превентивне мере у циљу смањења ризика од катастрофа; 

- обавља и друге послове утврђене законом. 

 

Председник Општине 

 

Члан 6. 



 

                Број  37  22.12..2020. „Службени лист општине Нова Црња “ 
Страна  773 

 

Председник Општине Нова Црња врши следеће послове: 

- стара се о спровођењу Закона и других прописа из области заштите и спасавања; 

- врши функцију команданта Општинског штаба за ванредне ситуације општине Нова Црња и 

руководи његовим радом; 

- у сарадњи сазамеником и начелником штаба предлаже постављење осталих чланова Штаба 

за ванредне ситуације; 

- доноси Одлуку о проглашењу и укидању ванредне ситуације на територији општине Нова 

Црња; 

- руководи заштитом и спасавањем и наређује мере утврђене Законом и другим прописима; 

- усмерава и усклађује рад органа општине и правних лица чији је општина оснивач у 

спровођењу мера заштите и спасавања; 

- предлаже Општинском већу План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на усвајање; 

- наређује формирање, опремање и обуку јединица цивилне заштите опште намене; 

- остварује сарадњу са начелником управног округа и Окружним штабом за ванредне 

ситуације, као и са штабовима за ванредне ситуације суседних општина у циљу јединственог и 

усклађеног деловања у ванредним ситуацијама; 

- наређује евакуацију грађана, животиња, правних лица и материјалних добара са угроженог 

подручја и стара се о њиховом збрињавању;  

- стара се о организацији и спровођењу мобилизације грађана, правних лица и материјалних 

добара у циљу укључења истих у активности заштите и спасавања; 

- одлучује о организовању превоза, смештаја и исхране припадника јединица цивилне заштите 

опште намене и грађана који учествују у заштити и спасавању становништва и материјалних добара у 

општини; 

- одлучује о увођењу дежурства органимаи другим правним лицима у ванредној ситуацији; 

- остварује сарадњу са суседним општинама, Министарством унутрашњих послова и 

ВојскомСрбије у циљу усклађивања активности у ванредним ситуацијама; 

- сарађује са суседним јединицама локалне самоуправе у спровођењу мера и активности од 

значаја за смањење ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама; 

-  извештава Скупштину општине Нова Црња о стању на територији општине и о предузетим 

активностима у ванредним ситуацијама; 

- разматра и одлучује о другим питањима из области заштите и спасавања из своје надлежности; 

 

Органи Општинске управе 

 

Члан 7. 

 

Органи Општинске управе у оквиру своје надлежности у систему заштите и спасавањаобављају 

следеће послове и задатке: 

-    прате стање у вези са заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама и предузимају мере 

за заштиту и спасавање; 

- учествују у изради Процене ризика од катастрофа; 

- учествују у изради Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; 

- учествују у изради Плана смањења ризика од катастрофа; 

- учествују у припремама и извођењу привременог померања или евакуације становништва; 

- учествују у припремама и спровођењу збрињавања настрадалог становништва; 

- старају се око обезбеђења неопходних средстава за рад Општинског штаба за ванредне 

ситуације; 

- врше послове урбанистичких мера заштите и спасавања из своје надлежности; 

- набављају и одржавају средства за узбуњивање у оквиру система јавног узбуњивања у 

Републици Србији, учествују у изради студија покривености система јавног узбуњивања за територију 

општине Нова Црња; 

- старају се о обезбеђењу телекомуникационе и информационе подршке за потребе заштите 

и спасавања; 
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- организују, развијају и воде личну и колективну заштиту; 

- учествују у организацији, формирању и опремању јединица цивилне заштите опште намене; 

- остварују непосредну сарадњу са организационим јединицама Сектора за ванредне 

ситуације; 

-врши и друге послове заштите и спасавања у складу са законом и другим прописима. 

 

Стручна служба за послове заштите и спасавања општине 

 

Члан 8. 

 

Стручне, оперативне, планске и организационе послове заштите и спасавања уванредним 

ситуацијама за општину Нова Црња вршиће Општинска служба за заштиту и 

спасавање уз непосредну сарадњу са Општинским штабом за ванредне ситуације Нова Црња. 

Стручна служба за заштиту и спасавање врши следеће послове: 

- носилац је активности на изради Процене ризика од катастрофа општине Нова Црња; 

- носилац је активности на изради Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, 

- носилац је активности на изради Плана смањења ризика од катастрофа; 

- носилац је активности на изради Плана функционисања цивилне заштите и система 

- осматрања и обавештавања (у склопу Плана одбране Општине); 

- прати опасности, обавештава становништво о опасностима и предузима друге превентивне 

мере за смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа; 

- учествује у набавци и одржавању средства за узбуњивање у оквиру система јавног 

узбуњивања у РС, учествује у изради студије покривености система јавног узбуњивања за 

територију општину Нова Црња; 

- организује, развија и води личну и колективну заштиту; 

- усклађује планове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са суседним јединицама 

локалне самоуправе; 

- остварује непосредну сарадњу са организационим јединицама Сектора за ванредне 

ситуације –Ситуације МУП; 

- израђује план мобилизације и организује извршење мобилизације јединица цивилне 

заштите опште намене; 

- врши и друге послове из области заштите и спасавања у складу са законом и другим 

прописима. 

 

Општински штаб за ванредне ситуације 

 

Члан 9. 

 

Општински штаб за ванредне ситуације врши обједињавање, координацију и руковођење снагама 

за заштиту и спасавање, јединицама цивилне заштите опште намене које формира општина Нова 

Црња и активностима које се предузимају у заштити и спасавању људи и материјалних добара, као 

и спровођењу мера и задатака цивилне заштите у случају елементарних непогода, техничко-

технолошких несрећа и других опасности на територији општине Нова Црња. 

Општински штаб за ванредне ситуације је образован на основу Закона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018) и у складу са 

Уредбом о саставу и начину рада штаба за ванредне ситуације („Сл. Гласник РС“ број 98/2010), а 

надлежност је дефинисана чланом 43. Закона. 

 

Члан 10. 

 

Општински штаб за ванредне ситуације општине Нова Црња, поред послова из члана 43. 

Закона, обавља и следеће послове: 

- именује поверенике и заменике повереника цивилне заштите; 
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- ставља у приправност и ангажује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање у 

јединицама локалне самоуправе; 

- предлаже субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање у јединицама локалне 

самоуправе; 

- обавља друге послове у складу са Законом. 

 

Поред надлежности дефинисаних Законом, Општински штаб за ванредне ситуације општине 

Нова Црња, може наредити и следеће мере: 

- мобилизацију јединица цивилне заштите опште намене, грађана и материјалних средстава; 

- ангажовање оспособљених правних лица; 

- увођење дежурства правних лица; 

- посебан режим обављања одређених комуналних делатности; 

- посебне мере и поступке хигијенско-профилактичког карактера; 

- посебан режим саобраћаја или забрану саобраћаја локалним путевима; 

- евакуацију становништва; 

- одређивање другачијег распореда радног времена; 

- посебне приоритете у испоруци комуналних и других производа и пружања услуга 

(снабдевање водом,  електричном енергијом, услуге у железничком и друмском превозу и 

сл.); 

- привремену забрану приступа и кретања у појединим угроженим подручјима; 

- привремену забрану коришћења одређених покретних и непокретних ствари власницима 

односно корисницима,  

- обезбеђење обавезног поштовања наређених мера од стране становништва и правних лица 

у организовању и спровођењу евакуације и других активности у заштити и спасавању; 

- корисницима, односно власницима стамбених зграда, станова, пословних просторија и 

других зграда да приме на привремени смештај угрожена лица из угроженог подручја; 

- и друге мере у складу са захтевима надлежних органа Општине и Републике и реалним 

потребама и могућностима свих субјеката на територији општине Нова Црња. 

 

Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање 

 

Члан 11. 

 

Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање су привредна друштва, друга правна лица 

и предузетници која се баве делатношћу из области: телекомуникација, рударства и енергетике, 

транспорта, метеорологије, хидрологије, сеизмологије, заштите од јонизујућег зрачења и нуклеарне 

сигурности, заштите животне средине, водопривреде, шумарства и пољопривреде, здравства, 

збрињавања лица, ветерине, комуналне делатности, грађевинарства, угоститељства и други који 

располажу ресурсима за смањење ризика од катастрофа. 

 Субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање општине Нова Црња одређује Општинско 

веће на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације. 

 Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање врше заштиту и спасавање грађана, 

материјалних и других добара у случају опасности и несрећа изазваних елементарним непогодама и 

другим несрећама у складу са својом делатношћу, као и задацима које им нареди Општински штаб за 

ванредне ситуације општине Нова Црња. 

 Општински штаб за ванредне ситуације може ставити у приправност или ангажовати субјекте 

од посебног значаја у ванредној ситуацији, као и за потребе вежби цивилне заштите када ванредна 

ситуација није проглашена. 

 Трошкови стављања у приправност односно ангажовања падају на терет буџета општине Нова 

Црња. 

 Општинско веће општине Нова Црња са субјектима из става 1.овог члана уговором уређује 

трошкове стављања у приправност односно ангажовања субјеката од посебног значаја, који се 

надокнађују по тржишним ценама. 
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 На одређивање и ангажовање субјеката од посебног значаја не примењују се одребде закона 

којим се уређују јавне набавке. 

 

Повереници и заменици повереника цивилне заштите 

 

Члан 12. 

 

Ради вршења задатака цивилне заштите у насељеним местима, делу насеља, стамбеним 

зградама, привредним душтвима и другим правним лицима и органима државне управе, именују се 

повереници и заменици повереника цивилне заштите. 

 Поверенике и заменике повереника цивилне заштите именује Општински штаб за ванредне 

ситуације. 

 Одлуку о личној и материјалној формацији повереника и заменика повереника доноси 

Општинско веће на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације. 

Повереници и заменици повереника цивилне заштите учествују у припремама грађана и 

запослених за личну и узајамну заштиту, обавештавају грађане и запослене о правовременом 

предузимању мера цивилне заштите, обавештавају грађане и запослене о општој мобилизацији ради 

учешћа у заштити и спасавању људи и материјалних добара у ванредним ситуацијама, врше 

координацију и спровођење евакуације, збрињавања, склањања и друге мере цивилне заштите и врше 

проверу постављања обавештења о знацима за узбуњивање грађана у зградама у зони своје 

одговорности. 

Повереници и заменици повереника цивилне заштите имају статус припадника цивилне 

заштите. 

Грађани на угроженим и настрадалим подручјима, дужни су да поступају у складу по 

упутствима повереника, односно заменика повереника. 

За организацију и спровођење превентивних мера заштите и покретање почетних 

активности у случају појаве опасности по становништво, материјална и културна добра, формираће се 

повереници цивилне заштите и њихови заменици у следећим насељеним местима: 

1. МЗ „ Радојево“, поставиће се 1 повереник и 1 заменика повереника; 

2. МЗ „ Српска Црња “, поставиће се 1 повереник и 1 заменика повереника; 

3. МЗ „Војвода Степа“, поставиће се 1 повереник и 1 заменика повереника; 

4. МЗ „Нова Црња“, поставиће се 1 повереник и 1 заменика повереника; 

5. МЗ „ Тоба“, поставиће се 1 повереник и 1 заменика повереника; 

6. МЗ „ Александрово “, поставиће се 1 повереник и 1 заменика повереника. 

 

Хуманитарне организације и удружења 

 

Члан 13. 

 

У складу са чланом 33.Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама, а за потребе пружања помоћи становништву погођеном последицама катастрофа 

одређују се: 

 

Ред. 

број 

Назив правног лица 

руководилац 

Седиште Делатност Планирани 

задатак 

1. 

 

Дом здравља 

„Српска Црња“ 

Др Даница Вучуревић 

Ђукин 

Српска Црња 

Ул. П. Арсенија 

Чарнојевића 

бр.15 

Заштита 

здравља 

Амбулатно- 

Поликлиничка 

здрав. заштита 

2. 

 

„Црвени крст Општине 

Нова Црња“ 

Зорица Степановић 

Нова Црња 

ЈНА бр. 110 

Хуманитарна  

активност 

Пружање 

хуманитарне 

помоћи 
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3. „Центар за социјални рад“ 

Општине Нова Црња 

Љиљана Ковачевић 

Нова Црња 

ул. ЈНА бр. 110 

Социјална 

заштита 

Пружање 

социјалне 

помоћи 

4. 

 

Општински ватрогасни 

Савез са ДВД насељених 

места 

Ђурић Драгомир 

Нова Црња 

Кошут Лајоша 

бр. 13 

Заштита од 

пожара 

Гашење пожара 

јачање свести у 

заштити од 

пожара 

5. 

 

ЈКП „8. Август“  

в.д. Директора Марко 

Тодић 

Српска Црња 

ул. Краља 

Александра бр. 

60 

Комунална 

делатност 

Очување 

добара за 

опстанак 

(пијаћа вода) 

6. 

 

ПС Нова Црња  

Начелник ПС  

Миле Пејић 

Нова Црња 

ул. ЈНА бр.110 

Безбедност и 

заштита 

Мере 

безбедносне 

заштите  

7. 

 

Ветеринарска станица 

Јовин Бранимир 

Српска Црња 

Краља 

Александра бр. 

77 

Ветеринарска 

делатност 

Заштита 

животиња 

8. 

 

Општинско ловачко 

удружење „Нова Црња“  

Паламета Ивица 

Нова Црња 

ЈНА бр. 113 

Ловачко 

удружење 

Заштита 

дивљачи 

 

 

Активирање и употребу правних субјеката из става 2.овог члана наређује Општински штаб за 

ванредне ситуације. 

Средства за надокнаду трошкова насталих учешћем правних лица из става 2.овог чланa заштити 

и спасавању у ванредним ситуацијама обезбеђују се из буџета Општине. 

 

Јединице цивилне заштите опште намене 

 

Члан 14. 

 

Јединице цивилне заштите опште намене формирају се, опремају и оспособљавају  за 

извршавање обимних и мање сложених задатака из области заштите и спасавања као што су 

локализовање и гашење почетних и мањих пожара, учешће у спасавању угрожених земљотресима, 

учешће у заштити од поплава, указивање прве помоћи, одржавање реда, учешће на спасавању плитко 

затрпаних из рушевина и рашчишћавању ручно, рашчишћавању саобраћајница и мањих површина 

снежног наноса приручним алатом, учешће у евакуацији становништва из угроженох подручја и 

збрињавању угроженог становништва, као и испомоћ специјализованим јединицама цивилне заштите 

и обављање других активности на основу процена потреба, одлука и наредби Општинског штаба за 

ванредне ситуације и других надлежних органа. 

У Општини Нова Црња формираће се јединица цивилне заштите опште намене.Попуну, 

опремање и обуку јединица извршиће Служба за заштиту и спасавање (или неки од органа општине). 

Координацију послова из става 3.овог члана извршиће Општинско веће. 

 

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ 

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 

У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 

ПЛАН ФУНКЦИОНИСАЊА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Члан 15. 

 

Носилац израде Процене угрожености Општине Нова Црња од елементарних непогодаи других 

несрећа је Општинска служба за заштиту и спасавање која ће у сарадњи саорганизационом јединицом 
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Сектора за ванредне ситуације и другим организационимјединицама Општинске управе, у складу са 

Законом, Методологијом за израду Процене угрожености и планова заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама (која треба да се донесе,не чекајући извод из Националне процене) сачинити Процену. 

Општински штаб за ванредне ситуације ће размотрити Процену угрожености и 

доставити је Општинском већу на усвајање. 

 

Члан 16. 

 

Носилац израде Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за Општину, јеопштинска 

служба за заштиту и спасавање која ће, у сарадњи са организационом јединицомСектора за ванредне 

ситуације и другим организационим јединицама Општинске управе ускладу са Законом и 

Методологијом за израду Процену угрожености и планова заштите испасавања у ванредним 

ситуацијама (која треба да се донесе) сачинити План. 

Општински штаб за ванредне ситуације ће размотрити План заштите и спасавања уванредним 

ситуацијама Општине Нова Црња и доставити га Општинском већу на усвајање. 

 

Члан 17. 

 

Носилац израде Плана функционисања система цивилне заштите као саставног делаПлана 

одбране општине је Општинска служба за заштиту и спасавање која ће у сарадњи саорганизационом 

јединицом Сектора за ванредне ситуације и другим организационимјединицама Општинске управе, у 

складу са Упутством о методологији за израду плановаодбране и потребним изводом из Плана одбране 

Републике сачинити План. 

 

Лична и колективна заштита 

 

Члан 18. 

 

Лична и колективна заштита у општини организоваће се по месту рада и месту становања. 

Грађани, власници стамбених зграда, односно кућа, дужни су да, за потребе личне 

заштите и спасавања и заштите и спасавања чланова породичног домаћинства, као и имовине,набаве 

и држе у исправном стању средства и опрему као што је предвиђено Уредбом ообавезним средствима 

и опреми за личну и колективну заштиту од елементарних непогода идругих несрећа(„Службени 

гласник РС”, бр.3/11 и 37/15). 

Обавезује се Стручна служба за заштиту и спасавање да у сарадњи са 

организациономјединицом Сектора за ванредне ситуације, припреми упутства и другепубликације 

којима ће севршити едукација становништва о поступцима у могућој или насталој 

опасности.Посебанакценат дати едукацији становништва о реаговању у земљотресу, поплавама и 

пожару. 

У реализацију активности наведених у ставу 3.овог члана укључити поверенике и заменике 

повереника цивилне заштите. 

 

Финансирање 

 

Члан 19. 

 

Из буџета Општине Нова Црња и из средстава Фонда за ванредне ситуације, за потребезаштите 

и спасавања становништва и материјалних добара од елементарних непогода,техничко-технолошких 

несрећа и опасности, финансираће се следеће активности: 

- Организовање, опремање и обучавање Општинског штаба за ванредне ситуације; 

- Организовање, опремање, и обучавање јединица цивилне заштите опште намене; 

- Трошкове ангажовања оспособљених правних лица у складу са уговором заизвршавање задатака 

заштите и спасавања; 

- Изградњу система за узбуњивање на територији општине; 
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- Набавка, одржавање, смештај, чување и осигурање посебне опреме за општинске 

јединице цивилне заштите опште намене; 

- Изградња, адаптација, одржавање, опремање, осигурање и чување објеката за потребе 

цивилне заштите; 

- Организација и спровођење мера и задатака цивилне заштите из делокруга општине; 

- Санирање штета насталих природном и другом незгодом, у складу са материјалним 

могућностима; 

- друге послове цивилне заштите у складу са законом и другим прописима. 

 

Признања и награде 

 

Члан 19. 

 

За нарочите успехе у организовању и спровођењу задатака цивилне заштите и другихпослова 

заштите и спасавања, у привреднм друштвима и другим правним лицима, службама иорганима 

Општинске управе, Штаба за ванредне ситуације, јединицама цивилне заштите,повереницима цивилне 

заштите, заменицима повереника, другим припадницима и заслужнимпојединцима на територији 

Општине Нова Црња, додељују се признања и награде. 

Признања и награде ће се уручивати на дан Општине и на Светски дан цивилне заштите1.март. 

 

Члан 20. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Нова Црња“. 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о организацији и функционисању 

цивилне заштите на територији општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“ бр.4/20). 

 

 

 

Председник Општинског већа 

Владимир Бракус 

 

            ______________________ 
 

126.На основу члана 68. и члана 100. Закона о заштити животне средине („Службени гласник 

РС“бр.135/04, 36/09, 72/09, 43/11, 14/16, 76/18 и 95/18-други закон), члана 61. Статута општине Нова 

Црња („Службени лист  општине Нова Црња“, број 9/08, 16/12, 16/15 и 2/19), члана 5. Одлуке о 

буџетском фонду за заштиту животе средине општине Нова Црња („Службени лист општине Нова 

Црња“, број 5/10), уз претходну сагласност Министарства заштите животне средине Републике Србије, 

број 401-00-1011/20-02 од 17.08.2020.године, Општинско веће општине Нова Црња на седници 

одржаној дана 09.09.2020.године, донело је: 

 

П Р О Г Р А М 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА ЗА 2020.годину 

I. 

Овим Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне 

средине општине Нова Црња за 2020.годину(у даљем тексту:Програм) утврђују се приходи и намена 

коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине (у даљем тексту:Фонд), 

планираних у буџету општине Нова Црњаза 2020.годину. 
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Средства Фонда из тачке 1. овог Програма у укупном износу од 5.009.500,71 динара оствариће 

се од накнада за заштиту и унапређење животне средине која се обезбеђују на основу : 

-Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“бр.135/04, 36/09, 72/09, 43/11, 14/16, 76/18 

и 95/18-други закон), 

-Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“ 95/18, 49/19, 86/19 –

усклађени дин.износи) 

 - Одлуке о буџетском фонду за заштиту животе средине општине Нова Црња („Службени лист 

општине Нова Црња“, број 5/10), 

- Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине („Службени лист општине Нова Црња“, 

број 11/10), 

-других извора (спонзорства, донација, конкурса и сл.) у складу са законом, и 

-пренетих средстава из 2019.године. 

 Планирана средства за заштиту и унапређење животне средине оствариће се у 2020.години у 

износу од 1.000.000,00 динара. 

 Пренета средства из претходне 2019.године износе 4.009.500,71 динара. 

 

 

II. 

 Средства Фонда из тачке 1. став 2. Овог Програма користиће се наменски за финансирање 

обавеза локалне самоуправе утврђених законима из области заштите животне средине и то за : 

 

 

Р.бр. Активности Износ (динара) 

1. Праћење стања животне средине на подручју општине 

Нова Црња 

1.800.000,00 

2. Израда програма заштите и развоја заштићених 

природних добара на подручју општине Нова Црња 

600.000,00 

3. Реализација активности из плана управљања отпадом 2.000.000,00 

4. Израда и реализација пројекта и програма озелењавања 

на подручју општине Нова Црња 

350.000,00 

5. Образовне активности и јачање свести о потреби заштите 

животне средине 

200.000,00 

6. остало 59.500,71 

 Укупно: 5.009.500,71 

 

1. Праћење стања животне средине на подручју општине Нова Црња 

1.1.Контрола квалитета ваздуха у општини Нова Црња: 

  -планирана средства у износу од 150.000,00динара; 

1.2.Контрола нивоа буке у општини Нова Црња: 

-планирана средства у износу од 150.000,00динара; 

1.3.Програм спровођења дезинсекције на територији општине Нова Црња: 

-планирана средства у износу од 1.500.000,00динара; 

 За реализацију Програма потписаће се уговор са акредитованим установама, након законом 

спроведеног поступка јавне набавке. 

2. Израда програма заштите и развоја заштићених природних добара на подручју општине Нова 

Црња 

2.1.Заштита стабла „Софоре“у дворишту порте у Новој Црњи: 

  -планирана средства у износу од 100.000,00динара; 

2.2.Заштита групе стабала „Копривића“ у парку „Менош“ у Српској Црњи: 

  -планирана средства у износу од 100.000,00динара; 
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2.3.Храст у дворишту МУП-а: 

-планирана средства у износу од 100.000,00динара; 

2.4.Акција“Смеће у вреће“ 

-планирана средства у износу од 200.000,00динара. 

2.5.Израда регистра стања животне средине 

  -планирана средства у износу од 100.000,00 динара. 

3. Реализација активности из плана управљања отпадом 

3.1.Санација постојећих сметлишта у насељеним местима: 

-планирана средства у износу од 2.000.000,00динара; 

4. Израда и реализација пројекта и програма озелењавања на подручју општине Нова Црња 

4.1.Обезбеђивање садница за пролећну и јесењу садњу за допуну зелених површина у парковима и 

другим јавним површинама: 

-планирана средства у износу од 200.000,00динара; 

4.3.Садња планираних садница: 

-планирана средства у износу од 150.000,00динара; 

 

5. Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине 

5.1.Фонд ће самостално или у сарадњи са другим организацијама и службама, школама, стручним и 

научним организацијама или појединцима и невладиним организацијама, организовати или 

учествовати у предавањима, семинарима, трибинама из области заштите и унапређења животне 

средине и обележавањем, за заштиту животне средине, значајних догађаја и датума: 

-планирана средства у износу од 100.000,00динара; 

5.2.Едукативне еколошке екскурзије: 

-планирана средства у износу од 100.000,00динара. 

6.Остало 

6.1.Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине. Обавештење 

јавности о стању животне средине у току 2020.године вршиће се у складу са законском обавезом 

путем: писаних и штампаних медија, интернет презентација, локалних и других медија и на други 

начин. 

-планирана средства у износу од 59.500,71 динара. 

 

        

        ПРЕДСЕДНИК   

        ___________________ 

            Владимир Бракус 

        

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Општинско веће - 

Број:I-06-13/20-4-1 

Дана:09.09.2020.године 

Н о в а   Ц р њ а 
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Службени лист општине Нова Црња” 

издаје и штампа орган управе општине Нова Црња,  

23218 Нова Црња,ЈНА број 110. 

Главни и одговорни уредник: Светлана Ђого Телефон број:815-260. 

Жиро рачун број ; 840-494845-81 

/евидентни рачун органа управе општине Нова Црња/. 

“Службени лист општине Нова Црња” излази по потреби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


