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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
Година XXIII

Нова Црња

14.06.2013. године

Број:

6

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-1
ДАНА: 14.06.2013.
Н ОВА ЦРЊА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-2
ДАНА: 14.06.2013.
Н ОВА ЦРЊА

63.На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07), члана 41. Статута
општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08,16/12) и
члана 3.Одлуке о образовању Одбора за
безбедност Општине Нова Црња,
(„Службени лист општине Нова Црња“ број
6/09) Скупштина општине Нова Црња,на
седници одржаној дана 14.06.2013. године,
доноси следеће

64.На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07), члана 41. Статута
општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08,16/12) и
члана 3.Одлуке о образовању Одбора за
безбедност Општине Нова Црња,
(„Службени лист општине Нова Црња“ број
6/09) Скупштина општине Нова Црња,на
седници одржаној дана 14.06.2013. године,
доноси следеће

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА
ЗА БЕЗБЕДНОСТ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА
ЗА БЕЗБЕДНОСТ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

I
Разрешавају се чланови Одбора за
безбедност :
1. Тодоров Миле,
2. Стричевић Даница,
3. Ходи Ервин,
4. Радин Владан и
5. Арсин Драган.
II
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња»
Председник СO
Топић Драган

I
Именују се чланови Одбора за
безбедност :
1. Стричевић Даница,Председник
општине ,за Председника
2. Топић Драгн,Председник СО,за
Заменика председника,
3. Ковачевић Жарко,за члана
4. Кечкеш Марија,за члана и
5. Латиновић Драгиша,за члана.
II
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња»
Председник СO
Топић Драган

Број 6

14.06.2013.

“Службени лист општине Нова Црња“Страна 88

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-19/13-3
ДАНА:14.06.2013.
Н ОВА ЦРЊА
65.На основу члана 15. став 1. тачка
4; члана 33. став 1. тачка 5; и члана 34.35. и
42. Закона о ванредним ситуацијама ("Сл.
гласник РС", бр. 111/09,92/11) и члана 32.
став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07), Скупштина општине Нова Црња,
на седници одржаној дана 14.06.2013.
године, доноси следећу
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ
ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
I
Члан 1. Одлуке о образовању
Општинског штаба за ванредне ситуације
на територији општине Нова Црња ,број II06-2/11-1 од 11.02.2011.године, мења се и
гласи:
„Образује се Општински штаб за
ванредне ситуације на територији општине
Нова Црња (Општински штаб), у који се
постављају:
- за команданта:
Стричевић Даница, председник
општине Нова Црња,
-за заменика команданта:
Милошевић Цвијан, заменик
председника општине Нова Црња,
- за начелника:
Мунћан Јован, инспектор цивилне
заштите-одељење за ванредне ситуације
Зрењанин,
- за чланове:
1.Ђого Светлана, начелница
општинске управе општине Нова Црња,
2. Латиновић Драгиша, помоћник
председника општине,
3. Томин Драган, руководилац
Одељења за привреду,
4. Ердег Деже, командант
ватрогасне јединице ,ватрогасни савез
општине,

5. Бекан др Димитрије, директор
Дома здравља ,
6. Степановић Зорица , секретар
Црвеног крста Нова Црња,
7. Кечкеш Марија, в.д.директор ЈКП
„8. Август“ Српска Црња,
8. Митровић Мирослав,представник
МУП-а
9. Чолић Драган, представник ДТД
„Средњи Банат“
10. Вујасиновић Дејан командир
ВСЈ.“
II
Доношењем ове Одлуке,Одлука о
измени Одлуке о образовању Општинског
штаба за ванредне ситуације на територији
општине Нова Црња ,број II-06-23/12-8 од
11.12.2012. године престаје да важи.
III
Ова Одлука објавиће се у “
Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник Скупштине
Топић Драган
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБрој: II-06-19/13-4
Дана: 14.06.2013. године
НОВА ЦРЊА
66.На основу члана 32.Закона о
локалној самоуправи (“Сл.гласник РС“ број
129/07) ,и члана 41. тачка 10. Статута
општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња “ број 9/08 и 16/12),
Скупштина општине Нова Црња на седници
одржаној дана 14.06.2013.године донела је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА СТАТУТ ЈКП „8.АВГУСТ“ СРПСКА
ЦРЊА
Члан 1.
Д а ј е се сагласност на Статут
Јавног комуналног предузећа „8.Август“
Српска Црња,који је донео Надзорни одбор
ЈКП „8.Август“ под бројем 674 дана
12.06.2013. године.
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Члан 2.
Овај Закључак објавити у
„Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Топић Драган
67.На основу чл. 18. и 65. став 2.
Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник
РС“, бр. 119/2012), Одлуке о оснивању
jавног комуналног предузећа у општини
Нова Црња број II-06-3/09-19 oд 12.03.2009.
године, Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа “8. Август” Српска Црња на
својој седници од 12.06.2013.год. доноси:
СТАТУТ
Јавног комуналног предузећа
„8. Август“ Српска Црња
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Јавно комунално предузеће „8. Август“
Српска Црња основано је од стране
Скупштине општине Нова Црња, Одлуком
о оснивању ЈКП у општини Нова Црња бр.
II-06-3/09-19 од 12.03.2009. године.
Јавно предузеће из става 1. овог члана
основано је и послује на неодређено време,
ради:
1. обезбеђивања трајног обављања
делатности од општег интереса и уредног
задовољавања потреба корисника
комуналних услуга,
2. развоја и унапређења обављања
делатности од општег интереса,
3. стицања добити,
4. остваривања другог законом утврђеног
интереса.
Члан 2.
Јавно предузеће се оснива тако да
комуналне делатности обавља на начин
који се обезбеђује задовољавање потреба
корисника комуналних услуга на подручју
општине Нова Црња и да се исте врше на
начин којим се обезбеђује техничкотехнолошко и економско јединство
комуналног система, стабилност
пословања, развој и усклађеност сопственог
развоја са укупним привредним развојем,
заштита и унапређење добара од општег
интереса и животне средине, уредно и

квалитетно задовољавање потреба
корисника комуналнх услуга, самосталност
у оквиру система и функционална
повезаност са другим системима.
Члан 3.
Права и обавезе Оснивача према Јавном
предузећу утврђена су Одлуком о оснивању
Јавног предузећа и овим Статутом.
Члан 4.
Овај Статут садржи следеће одредбе:
податке о оснивачу,
фирми, седишту, печату и штамбиљу,
одговорности за обавезе,
заступању и представљању,
планирању рада и развоја,
унутрашњој организацији и делатности
Јавног предузећа,
средствима Јавног предузећа и начину
распоређивања добити,
саставу, избору, опозиву, органа Јавног
предузећа,
пословној тајни,
статусној промени и промени облика
предузећа,
заштити и унапређењу животне средине,
обезбеђењу општег интереса,
општи акти предузећа,
јавности у раду
другим питањима која су од значаја за
несметано обављање делатности за коју се
оснива јавно предузеће.
2.ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 5.
Оснивач Јавног предузећа је Скупштина
општине Нова Црња ради обављања
комуналних делатности и обезбеђивања
функционисања комуналних система.
Скупштина општине Нова Црња уређује и
обезбеђује услове обављања комуналних
делатности и функционисања комуналних
система у складу са законом.
3.ФИРМА, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И
ШТАМБИЉ
Члан 6.
Фирма Јавног предузећа гласи:
Јавно комунално предузеће „8. Август“
Српска Црња (исписано ћириличним
писмом).
Члан 7.
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Седиште Јавног предузећа је у Српској
Црњи, у улици Краља Александра бр.60.
Члан 8.
Јавно предузеће има свој печат и штамбиљ
које користи у свом пословању у преписци
и у другим случајевима када се пољављује
као субјекат у правном промету.
Печат Јавног предузећа је округлог облика
пречника 32 мм на коме је исписана фирма
и седиште без означавања назива улице и
кућног броја.
Штамбиљ Јавног предузећа је правоугаоног
облика ширине 22 мм дужине 58 мм на
коме је исписана фирма и седиште без
означавања назива улице и кућног броја.
Фирма Јавног предузећа на печату и
штамбиљу исписано је на српском језику
ћириличним писмом и на мађарском језику
на начин предвиђен Статутом општине.
Дан ЈКП „8. Август“ Српска Црња је 12.
март.
Члан 9.
Одлуку о промени фирме, седишту,
заштитиног знака, печата и штамбиља
доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз
сагласност Оснивача.
4. ОДГОВОРНОСТИ ЗА ОБАВЕЗЕ
Члан 10.
Јавно предузеће је правно лице које обавља
делатност од општег интереса.
Јавно предузеће може поред делатности за
чије је обављање основано да обавља и
друге делатности уз сагласност оснивача.
Члан 11.
Јавно предузеће у правном промету са
трећим лицима има сва овлашћења и иступа
у своје име и за свој рачун, и одговара за
обавезе целокупном својом имовином
(потпуна одговорност).
Организациони делови Јавног предузећа
немају овлашћења у правном промету.
5. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Члан 12.
Јавно предузеће заступа и представља
директор.
Директор предузећа је овлашћен да у оквиру
делатности предузећа, предузеће заступа,

представља, закључи уговоре и да врши све
правне радње неограничено.
Директор предузећа је овлашћен да у име
предузећа у оквиру делатности предузећа
закључује уговоре у спољнотрговинском
пословању неограничено.
Члан 13.
Директор, као заступник Јавног предузећа
може дати другом лицу писмено пуномоћје
за закључивање одређених врста уговора,
као и за преузимање других правних радњи.
Директор Јавног предузећа може
генералним и специјалним пуномоћјем
пренети појединачна овлашћења за
заступање на друге раднике или на лица
изван Јавног предузећа.
У случају одсутности директора или његове
спречености Јавно предузеће заступа и
представља радник кога директор, уз
сагласност Надзорног одбора, унапред за то
овласти.
Јавно предузеће потписује директор, а у
случају његове одсустности или
спречености, лице из предходног става овог
члана.
6. ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА
Члан 14.
Основе пословне политике утврдјује
Надзорни одбор јавног предузећа, које се
заснивају на годишњем, средњорочном и
дугорочном планирању рада и развоја.
На планове рада и развоја из предходног
става сагласност даје оснивач.
Члан 15.
Јавно предузеће планира свој развој и
одлучује о доношењу аката планирања уз
сагласност оснивача.
Јавно предузеће доноси нарочито следеће
планове:
дугорочне и средњорочне планове рада и
развоја и
годишње програме пословања
Планове рада и развоја доноси Надзорни
одбор на предлог директора.
На захтев надлежног органа Скупштине
општине Јавно предузеће, учествује у
припремању нацрта планова и програма из
надлежности Скупштине општине а који су
везани за делатност Јавног предузећа.
Члан 16.
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Уколико по годишњем обрачуну предузеће
искаже губитак, Надзорни одбор у складу
са важећим прописима доноси одлуку о
покрићу губитка.

Члан 21.
Унутрашња организација и ситематизација
послова и радних задатака у Јавном
предузећу ближе се утврђује општим актом.

Члан 17.
Јавно предузеће кроз остваривања плана
дужно је да:
осигура трајно, несметано и редовно
обављање делатности,
гарантује квалитет услуга,
утврђује организацију и начин рада у циљу
максималног задовољавања потреба
потрошача тј. корисника услуга,
сарађује са другим заинтересоваиним
субјектима, ради ефикаснијег обављања
делатности и успешнијег извршавања
обавеза према потрошачима односно
корисницима услуга.

Члан 22.
Претежна делатност Јавног предузећа је скупљање, пречишћавање и дистрибуција
воде, шифра делатности 3600.
Поред претежне делатности Јавно
предузеће обавља и следеће делатности:

Члан 18.
Јавно предузеће поднеће планове и
програме на давање сагласности
Скупштини општине за који је то Законом
прописано или на захтев Скупштине
општине у складу са Законом.
Ако у току примене плана и програма на
који је Скупштина општине дала
сагласност, наступе околности које
онемогућавају њихово извршење, директор
Јавног предузећа ће поднети извештај о
узроцима који онемогућавају извршење у
предвиђеном обиму, односно вредности и
предложиће промене који одговарају ново
насталим околностима о чему ће известити
Скупштину општине.
7. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И
ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 19.
Организација рада и пословања Јавног
предузећа заснива се на рационалној подели
рада, како у погледу организационих
јединица, тако и послова и радних задатака
које обављају поједини радници.
Члан 20.
Предузеће организовано као јединствена
целина, а своју делатност обавља на начин
да се обезбеде услови прописани Законом о
комуналним делатностима, другим
законима и подзаконским актима и то преко
организационих јединица.

3600- Сакупљање, пречишћавање и
дистрибуција, производња и испорука воде
за пиће, обезбеђење вршења контроле
квалитета воде за пиће, обезбеђење вршења
контроле квалитета воде за пиће ( биолошка
и хемијска анализа), оправка и одржавање
регулационих и мерних уређаја, одржавање
водног система, одржавање јавних бунара и
чесми.
3900- Одстрањивање отпадака и смећа,
санитарне и сл.активности, одржавање
чистоће у насељиам општине и изношење,
одвожење и депоновање смећа, одржавање
депонија, одржавање контејнера и канти за
смеће, сакупљање смећа, старих ствари,
коришћење предмета и отпадака, одвоз и
сабијање отпадака, одржавање канализације
и канала за отпадне воде, пражњење и
чишћење септичких јама и јавних вц-а,
уклањање отпада из посуда за отпадке на
јавним местима, чишћење и поливање
улица, стаза, паркиралишта и др., уклањање
снега и леда и леда на путевима и
тротоарима и посипање соли и песка.
8130- Уређење и одржавање паркова,
зелених и рекреационих површина.
9603- Погребне и пратеће активности
сахрањивање људских и животињских
лешева и пратеће активности и услуге
гробара, изнајмиљивње опремљеног
простора на гробљу и капеле, уређење и
одржавање гробља и капеле, кафилерија
(уклањање и изношење животињских
лешева), превоз и пренос умрлих лица.
8129- Чишћење објеката, унутрашње
чишћење зграда свих врста као и стамбене
зграде са више станова, чишћење прозора,
димничарски послови: чишћење димњака,
камина, пећи и шпорета, пећи за спаљивање
отапда, котлова, вентилационих и издувних
уређаја и др.преглед димњака и осталих
димоводних и ложишних уређаја, као и
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контрола исправности ових уређаја и
димњака у сталној употреби.
9321- вашарске активности и активности
забаних паркова, одржавање пијаца и
вашара и пружање услуга на њима
6832- Управљање некретнинама за туђ
рачун агенције за прикупљање станарина и
закупнина, закључивање уговора о закупу,
одржавање стамбених зграда и станова и
др.
4120- Груби грађевински радови и
специфични радовии нискоградње,
изградња свих врста објеката за своје
потребе, градски цевоводи ( водовод и
канализација), комунални грађевински
радови и др.
4212- Изградња саобраћајница,
аеродромских писта и спортских терена,
изградња путева, улица и пешачких стаза,
одржавање улица и локалних путева и
других јавнх површина у насељима
општине. Монтажа кровних конструкција и
покривање кровова и хидроизолацини
радови
4299- Остали грађевински, укључујући и
специјализоване радове, специјализовани
грађевински радови који су заједнички за
различите врсте објеката, а захтевају
специјално извођење и опрему, бушење и
изградња црпилишта за воду и копање
бунара, монтажа димњака и др.
4222- Постављање електричних инсталација
и опреме, постављање инсталације у
зградама и другим објектима за електричне
водове и прибор, лифтове и покретне
степенице, противпожарне аларме, аларме и
системе против провала, кућне антене и
друге ваздушне преводнике, светлећа места
и друго.
4329- Изолациони радови, постављање
инстлације у зградама или другим
објектима за топлотну и звучну изолацију,
заштита од вибрације и др.
4322- Постављање цевних инсталација,
постављање инсталације у зградама и
другим објектима за водоводне инсталације
и санитрну опрему, грејање, вентилацију,
опрему и канале за хлађење или
климатизацију, аутоматске противпожарне
водене топове.
4329- Остали инсалациони радови ,
постављање инсталације у зградама или
другим објектиама за осветљење и сигналне
системе на путевима и улицама, прибор и
уређај на другом месту.

4331- Малтерисање
4332- Уградња столарије
4333- Постављње зидних и подних облога
4334- Бојење и застакљивање, унутрашње и
спољно бојење зграда, бојење објеката
нискоградње, укључујући и бојење ознака
на путевима и просторима за паркирање,
постављање огледала и др.
4399- Изнајмљивање опреме за изградњу
или рушење, с руковаоцем
0163- Заштита од штеточина у
пољопривреди
0210- Узгој и искоришћавање шума
4931- Редован привоз путника у друмском
и градском саобраћају
4931- Превоз путника у градском
саобраћају
4939- Осатли превоз путника у друмском
саобраћају
4312- Рушење и разбијање објеката:
земљани радови
Јавно комунално предузеће
„8.Август“ Српска Црња може без уписа у
регистар да врши и друге делатности које
служе обављању претежне делатности,
уколико за те делатности испуњава услове
предвиђене законом.
О промени делатности Јавног
комуналног предузећа „8.Август“ Српска
Црња као и о обављању других делатности
које служе обављању претежне делатности,
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност
оснивача, у складу са законом.
8. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И
НАЧИН РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ
Члан 23.
Основни капитал Јавног предузећа утврђен
је Одлуком о оснивању.
Члан 24.
Имовину Јавног предузећа чине право
својине на покретним и непокретним
стварима, новчаним средствима и хартијама
од вредности и друга имовинска права која
су пренета у својину Јавног предузећа,
укључујући и право коришћења на
стварима у јавној својини општине Нова
Црња.
Јавно предузеће може користити средства у
јавној и другим облицима својине, у складу
са законом и одлуком оснивача.
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Члан 25.
Капитал у Јавном предузећу подељен на
уделе уписује се у регистар.

Одлуку о расподели добити доноси
Надзорни одбор јавног предузећа уз
сагласност оснивача.

Члан 26.
О повећању или смањењу основног
капитала Јавног предузећа одлучује
Скупштина општине, као оснивач у складу
са законом.
Располагање (отуђење и прибављање)
стварима у јавној својини које нису пренете
у капитал јавног предузећа, врши се под
условима, на начин и по поступку
прописаним законом којим се уређује јавна
својина.
Члан 27.
Јавно предузеће, у обављању својих
делатности, стиче и прибавља средства из
следећих извора:
продајом производа и услуга,
из кредита,
из донација и поклона,
из буџета оснивача и буџета Републике
Србије и
из осталих извора, у складу са законом.

Органи јавног предузећа

Расподела добити и начин покрића
губитка

Члан 33.
За председника и чланове Надзорног одбора
именује се лице које испуњава следеће
услове:
- да је пунолетно и пословно способно;
- да има стечено високо образовање трећег
или другог степена, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири
године;
- да је стручњак у једној или више области
из које је делатност од општег интереса за
чије обављање је оснивано јавно предузеће;
- најмање три године искуства на
руководећем положају;
- да поседује стручност из области
финансија, права или корпоративних
управљања;
- да није осуђивано на условну или
безусловну казну за криминална дела
против привреде, правног саобраћаја или
службене дужности, као и да му није
изречена мера безбедности забране
обављања претежне делатности јавног
предузећа.
Члан 34.
Мандат председнику и члановима
Надзорног одбора престаје истеком периода
на који су именовани, оставком или
разрешењем.

Члан 28.
Одлуку о начину покрића губитка доноси
надзорни одбор јавног предузећа уз
сагласност оснивача.
Члан 29.
Јавно предузеће остварује приходе и стиче
добит продајом производа и вршењем
услуга на тржишту.
Добит се утврђује периодичним обрачуном
и годишњим рачуном у складу са законом и
Правилником о рачуноводству о
утврђивању и расподели добити коју
доноси Надзорни одбор на предлог
директора.
Члан 30.
Добит Јавног предузећа, утврђена у складу
са законом, првенствено се расподељује за
покриће губитака из ранијих година,
финансирање развоја Јавног предузећа, или
за друге намене, у складу са законом,
актима оснивача и Одлуком о оснивању
Јавног предузећа.

Члан 31.
Управљање у Јавном предузећу је
организовано као једнодомно.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор
2) директор
9. САСТАВ, ИЗБОР, ОПОЗИВ И
ДЕЛОКРУГ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Члан 32.
Надзорни одбор има председника и два
члана које именује Скупштина општине, на
период од четири године, под условима, на
начин и по поступку утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује се из
реда запослених на предлог
репрезентативног синдиката запослених у
Јавном предузећу.
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Председник и чланови Надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који
су именовани, уколико:
- надзорни одбор не достави оснивачу на
сагласност годишњи програм пословања,
- оснивач не прихвати финансијски
извештај јавног предузећа,
- пропусте да предузму неопходне мере
пред надлежним органима у случају
постојања сумње да одговорно лице јавног
предузећа делује на штету јавног
предузећша кршењем директорских
дужности, несавесним понашањем и на
други начин.
Председник и чланови Надзорног одбора
могу се разрешити пре истека периода на
који су именовани, уколико предузеће не
испуни годишњи програм пословања или не
оствари кључне показатеље учинка.
Председник и чланови Надзорног одбора
којима је престао мандат, дужни су да врше
своје дужности до именовања новог
Надзорног одбора, односно именовање
новог председника или члана Надзорног
одбора.
Члан 35.
Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне
циљеве предузећа и стара се о њиховој
реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације
програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања, уз
сагласност оснивача;
4) надзире рад директора:
5) врши унутрашњи надзор над пословањем
предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати
рачуноводство, унутрашњу контролу,
финансијске извештаје и политику
управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје
предузећа и доставља их оснивачу ради
давања сагласности;
8) доноси статут уз сагласност оснивача,
9) одлучује о статусним променама и
оснивању других правних субјеката, уз
сагласност оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити,
односно начину покрића губитка уз
сагласност оснивача;
11) даје сагласност директору за
предузимање послова или радњи у складу
са законом, статутом и одлуком оснивача;

12) закључује уговоре о раду на одређено
време са директором предузећа.
13) врши друге послове у складу са овим
законом, статутом и прописима којима се
утврђује правни положај привредних
друштава.
Надзорни одбор не може пренети право
одлучивања о питањима из своје
надлежности на директора или друго лице у
предузећу.
Члан 36.
Председник и чланови Надзорног одбора
имају право на одговарајућу накнаду за рад
у Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана
утврђује оснивач на основу извештаја о
степену реализације програма пословања
Јавног предузећа.
10. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ
ДИРЕКТОРА
Члан 37.
Директор одговара за резултате пословања
и за законитост рада Јавног предузећа.
Члан 38.
Директор у складу са законом одговара
материјално за штету нанету Јавном
предузећу доношењем и извршавањем
одлука за које је овлашћен, а са којим је
нанео штету Јавнм предузећу.
Члан 39.
Директора Јавног предузећа именује
Скупштина општине на период од четири
године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.
За директора Јавног предузећа може бити
именовано лице које поред законом
прописаних општих услова испуњава и
следеће посебне услове:
- да је пунолетно и пословно способно
- да има високо образовање стечено на
основним студијама у трајању од најмање 4
године
- да има радно искуство у комуналним
делатностима минимално 3 године, или да
има 3 године радног искуства на
руководећим пословима,
да није осуђивано за кривично дело против
привреде, правног саобраћаја или службене
дужности
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Учесници конкурса за именовање
директора Јавног предузеће дужни су да уз
пријаву на конкурс поднесу програм који
намеравају да остваре у циљу развоја Јавног
предузећа и повећања добити.
Директор Јавног предузећа заснива радни
однос на одређено време.
Члан 40.
Директор Јавног предузећа:
1) представља и заступа предузећа;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање предузећа;
4) одговара за законитост рада предузећа;
5) предлаже годишњи програм пословања и
предузима мере за његово спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке надзорног одбора;
8) врши друге послове утврђене законом и
статутом предузећа.
Члан 41.
Директор има право на зараду, а може
имати право на стимулацију у случају кад
предузеће послује са позитивним
пословним резултатима.
Одлука о исплати стимулације доноси се у
скаладу са Одлуком о оснивању Јавног
предузећа.
Члан 42.
Мандат директора престаје истеком
периода на који је именован, оставком или
разрешењем.
Члан 43.
Предлог за разрешење директора може
поднети Надзорни одбор предузећа.
Предлог за разрешење мора бити
образложен са прецизно наведеним
разлозима због којих се предлаже
разрешење.
Члан 44.
Скупштина општине може разрешити
директора под условима предвиђеним
законом.
Члан 45.
Уколико против директора ступи на снагу
оптужница за кривична дела против
привреде, правног саобраћаја или службене
дужности, Скупштина општине доноси
решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак
правоснажно не оконча.
Члан 46.

Скупштина општине именује вршиоца
дужности директора у следећим
случајевима:
1) уколико директору престане мандат због
истека периода на који је именован, због
подношења оставке или у случају
разрешења пре истека мандата;
2) уколико буде донето решење о
суспензији директора;
3) у случају смрти или губитка пословне
способности директора.
За именовање вршиоца дужности директора
важе исти услови као и за именовање
директора.
Вршилац дужности може бити именован на
период који није дужи од шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима
Скупштина општине може донети одлуку о
именовању вршиоца дужности директора
на још један период од шест месеци.
11. ПРАВА И ДУЖНОСТИ У ШТРАЈКУ
Члан 47.
У јавном предузећу и другим облицима
предузеа која обављају делатност од општег
интереса право на штрајк запослени остварују
у складу са законом којим се уређују услови за
организовање штрајка, колективним уговором
и актом оснивача, односно послодавца о
минимуму процеса рада.
У случају да се јавном предузећу, односно у
другом облику предузећа које обавља
делатност од општег интереса, не обезбеде
услови за остваривање минимума процеса
рада, министарство надлежно за област у
оквиру које је та делатност, предузима
неопходне мере, ако оцни да могу напустити
штетне последие за живот и здравље људи или
њихову безбедност и безбедност имовине или
друге штетне неотклоњиве последице и то:
1) увођење радне обавезе;
2) ангажовање радника из других
техничко-технолошких система и других
радника;
3) покретање поступка за утврђивање
одговорности директора и председника и
чланова управног одбор јавног предузећа
12.ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 48.
Чланови Надзорног одбора, директор као и
запослени у Јавном предузећу обавезни су
да податке који представљају пословну
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тајну чувају за време трајања њихове
функције односно радног односа, као и две
године после престанка функције, односно
радног односа.
13.СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРОМЕНЕ
ОБЛИКА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 49.
Одлуке о статусној промени Јавног
предузећа доноси Надзорни одбор Јавног
предузећа уз сагласност Оснивача.
О предложеној статусној промени Јавног
предузећа Надзорни одбор прибавља
мишљење запослених.
Члан 50.
Јавно предузеће може променути облик
организованости у други ако испуњава
услове за оснивање тог облика
организованости утврђен законом.
Одлуку о промени облика организованости
Јавног предузећа доноси Надзорни одбор
Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.
14. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 51.
Радници у Јавном предузећу и његови
органи дужни су да организују обављање
делатности на начин којим се осигурава
безбедност у раду као и да спроведе
потребне мере заштите на раду и заштите
радне средине.

који нису из оквира делатности од општег
интереса;
- располагање (прибављање и отуђење)
средствима у јавној својини која су пренета
у својину Јавног предузећа, веће вредности,
која је у непосредној функији обављања
делатности од општег интереса
- улагања капитала;
- статусне промене;
- акт о процени вредности капитала и
исказивању тог капитала у акцијама, као и
на програм и одлуку о својинској
трансформацији и
- друге одлуке којима се уређује обављање
делатности од општег интереса у складу са
законом и Одлуком о оснивању.
16. ЈАВНОСТ У РАДУ
Члан 54.
Јавност у раду Јавног предузећа обезбеђује
се редовним обавешавањем јавности о
програму рада предузећа и реализацији
програма, о годишњим финансијским
извештајима, као и о мишљењу овлашћеног
ревизора на тај извештај, о саставу
Надзорног одбора, о именима директора, о
организационој структури предузећа, као и
о начину комуникације са јавношћу.
Јавно предузеће ће информације и
обавештења из претходног става, учинити
доступне јавности и преко своје интернет
странице.
17. ОПШТА АКТА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 52.
Јавно предузеће је дужно да у обављању
делатности чува вредности природе и
обезбеђује потребне услове за заштиту и
унапређење човекове средине и да спречава
узроке и отклања штетне последице које
угрожавају природне и радом створене
вредности човекове средине.
15. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА
Члан 53.
Ради обезбеђења општег интереса у
делатности за коју је Јавно предузеће
основано, Скупштина општине даје
сагласност на:
- Статут Јавног предузећа;
- давање гаранција, авала, јемства, залога и
других средстава обезбеђења за послове

Члан 55.
Статут је основни општи акт Јавног
предузећа. Други општи акти Јавног
предузећа морају бити у складу са овим
Статутом. Овај Статут доноси Надзорни
одбор Јавног предузећа уз сагласност
Оснивача.
Члан 56.
Друге опште акте, правилнике и одлуке
којима се на општи начин уредјују одређена
питања доноси Надзорни одбор односно
директор Јавног предузећа.
Члан 57.
Појединачни акти које доноси директор
предузећа морају бити у складу са
одговарајућим општим актима Јавног
предузећа.
Члан 58.
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Општи акти ступају на снагу осмог дана по
објављивању на огласним таблама Јавног
предузећа.
Члан 59.
Поступак који важи за доношење Статута и
других општих аката важи и приликом
доношења њихових измена и допуна.
Члан 60.
Општим актима Јавног предузећа уређују се
питања за која су законом и другим
прописима и овим Статутом утврђено
овлашћење односно обавеза Јавног
предузећа за њихово уређење.
Члан 61.
Директор мора обазбедити да сви општи
акти буду доступни сваком раднику.
18. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 62.
Јавно предузеће ће своју организацију и
општа акта ускладити са одредбама овог
Статута најкасније у року од 30 дана од
почетка примене.
Члан 63.
Управни одбор и директор Јавног предузећа
обављаће своје послове и функцију до
избора органа јавног предузећа на начин и
по поступку прописаним овим Статутом.
Члан 64.
Тумачење одредаба овог Статута даје
Надзорни одбор Јавног предузећа.
Члан 65.
Даном ступања на снагу овог Статута
престаје да важи Статут Јавног предузећа
који је донет на седници Управног одбора
08.05. 2009. године.
Члан 66.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања на огласним таблама
Јавног предузећа, а примењиваће се од дана
давања сагласноати од стране Оснивача.
ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА:
Драгиша Арсин

Република Србија – АПВ
Оштина Нова Црња
-Скупштине општинеБрој:II-06-19/13-5
Дана: 14.06.2013.
НОВА ЦРЊА
68.На основу члана32. став 1. тачка
6. Закона о локалној самоуправи ( „Сл.
Гласник РС“, број 129/07) и члана 41. тачка
7. Статута општине Нова Црња („Службени
лист општине Нова Црња“, број 9/08и
16/12), Скупштина општине Нова Црња на
седници одржаној дана 14.06.2013. године,
доноси
ОДЛУКУ
О РЕГРЕСИРАЊУ ПРЕВОЗА
УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА
У МЕЂУМЕСНОМ ПУТНИЧКОМ
САОБРАЋАЈУ
I
Ученицима средњих школа са
територије општине Нова Црња, који
похађају наставу у Суботици цена месечне
карте износиће 4.000,00 динара. Разлику до
пуног износа финансираће општина Нова
Црња.
II
Студентима са територије општине
Нова Црња, који похађају наставу у
Суботици цена месечне карте износиће
4.000,00 динара. Разлику до пуног износа
финансираће општине Нова Црња.
III
Ова одлука важи до краја
календарске 2013. године.
IV
О спровођењу ове Одлуке стараће се
Одељење за финансије и буџет општине
Нова Црња.
V
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Драган Топић
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Нова Црња
-Скупштина ОпштинеБрој : II-06-19/13-6
Датум : 14.06.2013.
НОВА ЦРЊА
69.На основу члана 20. тачка 26.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ бр. 129/2007), члана 41.
Статута Општине Нова Црња („Службени
лист Oпштине Нова Црња“ број 9/08, 16/12)
Скупштина општине Нова Црња на седници
одржаној дана 14.06.2013. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА
ЦРЊА
1.OПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови
и начин држања и заштите домаћих
животиња на територији општине Нова
Црња.
Члан 2.
Домаћим животињама у смислу ове
Одлуке сматрају се: копитари (коњи,
магарци, мазге и муле), папкари (говеда,
овце, козе и свиње), пси, мачке, кунићи и
пернате животиње (кокошке, ћурке, гуске,
патке и друге пернате животиње) и њихов
подмладак, украсне и егзотичне птице и
пчеле.
Члан 3.
Држалац животиња из члана 2. ове
одлуке дужан је да обезбеди чување и
надзор, одговарајућу негу, исхрану,
хигијенско-санитарне услове и лечење, као
и да обезбеди да се држањем животиња не
загађује околина, не узнемиравају трећа
лица и не оштећује њихова имовина.
Члан 4.
У случају да држалац животиња
посумња да је животиња оболела од неке
заразне болести, дужан је да о томе одмах
обавести најближу ветеринарску
организацију и да поступи по њеном
налогу.

2. ДРЖАЊЕ ЖИВОТИЊА
Члан 5.
У објектима или зградама
колективног становања могу се држати
следеће домаће животиње: пси и мачке,
украсне и егзотичне птице, и то под
посебним условима и на начин прописан
овом Одлуком.
Члан 6.
Одредбе ове Одлуке које се односе
на број и врсту животиња које се могу
држати, не примењују се на правна и
физичка лица која у вршењу своје редовне
делатности користе животиње (службени
пси ) и којима је предмет пословања чување
или узгој животиња.
Члан 7.
У насељима на територији општине
Нова Црња, могу се држати све врсте
животиња из члана 2. ове Одлуке, у складу
са законима и правилницима који регулишу
одговарајућа питања, Просторним планом
општине Нова Црња, Планом генералне
регулације насељених места и посебним
условима прописаним овом Одлуком.
3. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ДРЖАЊЕ
ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
Пси и мачке
Члан 8.
У објектима или зградама
колективног становања једно домаћинство
може држати у стану једног пса и три мачке
али само уз писмену сагласност већине
станара, односно скупштине зграде.
Члан 9.
У објектима или зградама
колективног становања није дозвољено
држање паса или мачака на балкону, тераси
или лођи, на тавану, у подруму или другој
заједничкој просторији.
Члан 10.
У дворишту породичне стамбене
зграде са два или више станова свако
домаћинство може држати највише по два
пса и три мачке, а њихов подмладак
најдуже до шест месеци уз писмену
сагласност већине станара.
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У
дворишту
индивидуалног
стамбеног објекта могу се држати три пса и
три мачке, а њихов подмладак најдуже до
шест месеци.
Држалац пса је дужан да у
дворишту обезбеди за пса одговарајућу
кућицу, која мора бити на удаљености
најмање 3 метра од суседне парцеле.
Пас може слободно да се креће само
у стану или у простору који не може
напустити (боксови, дворишта, економска
дворишта, баште,...), а ван овог простора
мора бити везан. У оба случаја пас не сме
да угрози пролазнике или суседе.

На територији општине Нова Црња
забрањено је држање паса расе „питбултеријер“.
Члан 17.
Ако се пас затекне у кругу или
дворишту предузећа, или ако га радници
предузећа хране и чувају дуже од три дана,
сматраће се да пас припада том предузећу, а
предузеће је у том случају у обавези да се
придржава посебних услова из ове Одлуке.
Предузеће је дужно у случају из
става 1. овог члана да пријави пса
ветеринарској организацији и да га
вакцинише и региструје.

Члан 11.
Држалац пса је дужан да на
објектима породичног становања, на
улазним вратима, односно капији, на
видном месту истакне натпис: „ЧУВАЈ СЕ
ПСА“.
Члан 12.
Уколико пас или мачка, при
извођењу из стана запрља, или загади
степениште, стазу, пут, зелену површину
или други простор, држалац пса је дужан да
загађену површину очисти и опере.

Пернате животиње

Члан 13.
Држалац пса може пса извести ван
затвореног простора само на кратком
поводцу и са заштитном корпом на њушци,
осим паса малих раса (пекинезери, пудлице,
и сл.), као и штенади до три месеца, с тим
да се ова одредба не односи на ловачке псе
за време лова и овчарске псе за време
чувања стоке.
Члан 14.
Држалац пса је дужан да региструје
пса у ветеринарској станици којој су
поверени ови послови на начин одређен
посебним прописом.
Члан 15.
Држаоци паса и мачака обавезни су да
једном у току године, односно сваки пут
када се укаже за тим потреба вакцинишу
ове животиње против беснила и других
заразних болести.
Ако пси или мачке озледе неко лице,
држалац животиње је дужан да о томе
одмах обавести надлежну ветеринарску
службу.
Члан 16.

Члан 18.
Украсне и егзотичне птице (птице
певачице, папагаји и сл.) могу се држати у
објектима колективног становања у
становима и на терасама под условом да се
тиме не угрожавају суседи и пролазници и
не загађује животна средина.
Украсне и егзотичне птице могу се
држати у објектима индивидуалног
становања свих типова, помоћним
просторијама или у кавезима у
двориштима.
Члан 19.
Перната живина може да се држи у
помоћним објектима или просторијама за
држање животиња и у двориштима
индивидуалне стамбене изградње свих
типова у ограђеном простору или кавезу.
Помоћни објекат или просторија и
кавез за држање пернате живине мора да
буде
изграђен
од
непропустљивог
материјала који се може лако чистити и
дезинфиковати.
Објекат, просторија или кавез за
држање пернате живине мора да буде
удаљен 8 метара од стамбеног објекта на
суседној парцели под условом да је објекат
окренут према сопственом дворишту.
У објектима из става 1. овог члана
може се држати на сваки метар квадратни
пет комада живине.
Ако двориште, помоћни објекат или
просторију користи више власника или
корисника, перната животиња се може
држати под условима прописаним овом
Одлуком само ако се с тим писмено сагласи
већина власника, односно корисника
дворишта, објекта или просторије.
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Члан 20.
Голубови се могу држати у
објектима колективног становања у посебно
изграђеним просторијама на тавану или
објектима на крову или заједничкој тераси
уз претходно прибављену сагласност свих
станара, под условом да се не узнемиравају
суседи и да се не загађује околина.
Голубови се могу држати у
објектима изграђеним на парцелама
индивидуалног становања у посебним
просторијама на тавану, или у посебно
изграђеним одговарајућим објектима или
кавезима у дворишту који су изграђени од
дасака, жице или од сличног материјала
који се налазе на удаљености 8 метара од
стамбеног објекта изграђеног на суседној
парцели.
Подови објеката за држање голубова
морају бити изграђени од непропустљивог
материјала који се може лако чистити и
дезинфиковати.
Члан 21.
Ако двориште, таван или помоћни
објекат користи више власника или
корисника, голубови се могу држати под
условима прописаним овом Одлуком само
ако се са тим сагласе сви власници односно
корисници дворишта, тавана или објекта за
држање животиња.
Кунићи
Члан 22.
Кунићи се могу држати у помоћним
објектима и просторијама, као и у
двориштима
индивидуалне стамбене
изградње, у ограђеном простору или у
кавезу.
Помоћни
објекат,
просторија,
ограђени простор или кавез за држање
кунића мора да буде изграђен од
непропустљивог материјала који се може
лако чистити и дезинфиковати.
Објекти из става 2. овог члана
морају се налазити на удаљености од
најмање 10 метара од стамбеног објекта на
суседној парцели.
У помоћном објекту или просторији,
ограђеном простору или у кавезу могу се
држати највише 2 (два) кунића на једном
квадратном метру.
Ако двориште, помоћни објекат или
просторију користи више власника, кунићи

се могу држати под условима прописаним
овом Одлуком само ако се с тим писмено
сагласи
већина
власника,
односно
корисника дворишта, помоћног објекта или
просторије.
Пчеле
Члан 23.
Пчелињаци до 10 кошница могу се
држати у дворишту породичне стамбене
зграде, с тим што морају бити удаљени
најмање 20 метара од регулационе линије,
стамбених објеката, објеката за држање
животиња и објеката за снабдевање водом.
Пчелињаци са преко 10 кошница
могу се постављати, односно држати само
тако да су удаљени најмање 100 метара од
јавних путева и стамбених зграда у
суседству.
Пчелињаци из претходног става, на
паши, морају имати видно истакнуто име и
презиме и пуну адресу држаоца, а кошнице
морају бити обележене редним бројем.
Копитари и папкари
Члан 24.
На изграђеним парцелама
индвидуалног становања могу се држати
копитари и папкари у посебно изграђеним
објектима – стајама које морају бити
осветљене, са природном вентилацијом и
вратима окренутим ка дворишту.
У летњим месецима копитари и
папкари се могу држати и испод
надстрешнице под условом да се обезбеди
одвођење нечистоће у складу са ставом 3. и
4. овог члана.
Стаје морају бити саграђене од
тврдог материјала, са подовима од
непропустљивог материјала и нагибом
према каналу за одвођење нечистоће и
осоке у септичку јаму са поклопцем
(прихватни базен) или на ђубриште.
Прихватни базен или ђубриште
морају бити удаљени најмање 1 метар од
суседне парцеле, најмање 20 метара од
стамбеног, односно пословног објекта и
бунара, или другог извора водоснабдевања
и 50 метара у односу на било који јавни
објекат, ограђени тако да не дозвољавају
пропуштање и отицање нечистоће, загађење
околине, земљишта, природних и
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изграђених извора водоснабдевања, и
морају се редовно одржавати и празнити.
Члан 25.
У стаји се може држати одређен
број копитара и папкара зависно од
површине објекта и то:
- говеда, коњи, магарци, мазге и
муле – по једна животиња на првих 10 м², а
на сваких следећих 5 м² још по једна
животиња,
- овце, козе и свиње – по једна
животиња на свака 2 м².
Члан 26.
Објекти за држање животиња из
члана 24. став 1. ове Одлуке морају бити
удаљени од било ког стамбеног, односно
пословног објекта у окружењу најмање 15
метара а од јавног објекта најмање 50
метара.
4. ХВАТАЊЕ ПАСА И МАЧАКА
ЛУТАЛИЦА
Члан 27.
У циљу сузбијања беснила и других
заразних и паразитарних болести на
територији општине Нова Црња, хватаће се,
а у изузетним случајевима када за то нема
могућности и нешкодљиво уклонити на
начин и под условима предвиђеним
важећим законским и подзаконским
прописима пси и мачке луталице, односно
пси и мачке које њихови држаоци не држе
према одредбама ове Одлуке.
Члан 28.
Хватање, нешкодљиво уклањање
паса и мачака са улица и јавних површина
вршиће ЈКП „8. Август“ Српска Црња у
оквиру Зоохигијенске службе, односно
предузетник или организација са којом
општина Нова Црња закључи уговор.
Предузеће, односно предузетник
коме су поверени уговором послови из
става 1. овог члана дужни су да ухваћеног
пса, односно мачку држе најмање 72 часа од
момента хватања ради предаје држаоцу уз
накнаду трошкова хватања и чувања у
висини износа утврђеног уговором из
претходног става.
Члан 29.

Ухваћени пас или мачка могу након
наплате трошкова из члана 30. став 2. ове
Одлуке бити враћени држаоцу ако су пас
или мачка пре хватања пријављени
надлежној ветеринарској организацији,
цепљени против беснила и регистровани у
складу са законским прописима.
Ухваћени пас или мачка који се не
може вратити држаоцу јер не испуњава горе
наведене услове, или је држалац непознат,
као и пас чији се држалац не појави у року
од 72 часа, има се уклонити на хуман начин
или удомити.
5. ПРИВРЕМЕНО ПРИХВАТИЛИШТЕ
ЗА ЖИВОТИЊЕ
Члан 30.
Напуштени пси и мачке, пси и
мачке луталице и друге врсте животиња из
члана 2. ове Одлуке које се затекну ван
стана, или дворишта, односно држе се и гаје
на начин и на подручјима супротно
одредбама ове Одлуке, смештају се на
посебно уређеном простору (у даљем
тексту: привремено прихватилиште за
животиње).
Трошкови хватања, превоза и
смештаја животиња из става 1. овог члана
падају на терет власника, односно држаоца
животиње ако је исти познат.
Ако је власник, односно држалац
животиње из става 1. овог члана непознат,
трошкови из става 2. овог члана обезбеђују
се из средстава буџета.
Ухваћене животиње из става 1. овог
члана чувају се у привременом
прихватилишту најдуже три дана, а по
решењу надлежне ветеринарске инспекције
могу и дуже, уколико то захтевају
ветеринарски услови.
Члан 31.
Животиње које се смештају у
привремено прихватилиште морају се
очистити и дезинфиковати, те им мора бити
пружена потребна здравствена заштита.
Животиње смештене у привремено
прихватилиште морају се редовно хранити
и појити.
Привремено прихватилиште мора
имати довољно одговарајућег простора за
смештај животиња, а мора се редовно
хигијенски одржавати и дезинфековати.
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Животиње које се смештају у
привремено прихватилиште обележавају се
посебним маркицама са редним бројевима,
а посебно се води евиденција за сваку
животињу о датуму и месту хватања,
здравственом стању и коначном поступку
са ухваћеном животињом (трајно
обележавање, стерилизација, удомљавање,
нешкодљиво уклањање итд.).
Члан 32.
Ухваћени пси и мачке који имају на
себи евиденциону (регистарску) ознаку,
смештају се у посебне објекте, а под истим
условима као и друге животиње.
О ухваћеним животињама из става
1. овог члана одмах, а најкасније у року од
24 часа, обавештава се ветеринарска
станица и комунална инспекција, а познати
власник, односно држалац ових животиња
најкасније у року од 3(три) дана од дана
њиховог хватања.
Члан 33.
Уколико
животиње
оболе
у
привременом прихватилишту, морају се
сместити у посебан објекат и лечити, ако
оболе од заразних болести, начин лечења
одређује ветернарска организација.
Уколико животиње угину у
привременом прихватилишту, надлежна
ветеринарска служба обавезно утврђује
узрок угинућа, а лешеви угинулих
животиња уништавају се на нешкодљив
начин.
Члан 34.
Уколико власник или држалац
животињу не преузму из привременог
прихватилишта или је власник или држалац
непознат, таква животиња се може
уступити научноистраживачким и другим
сличним установама, или бити уступљена
(удомљена) правном или физичком лицу,
односно може бити уништена савременим
методама, на хуман начин.
6. ХВАТАЊЕ И ЗБРИЊАВАЊЕ
НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА И
НЕШКОДЉИВО УКЛАЊАЊЕ
ЛЕШЕВА ЖИВОТИЊА СА ЈАВНИХ И
ДРУГИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА
Члан 35.
Послове хватања, превоза и смештаја
напуштених
домаћих
животиња
у

прихватилиште, сакупљање и сахрањивање
угинулих домаћих животиња врши Јавно
комунално предузеће „8. Август“ Српска
Црња у оквиру Зоохигијенске службе или
предузетник коме буде поверено обављање
ових послова.
7. МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 36.
Забрањено је у складу са овом
Одлуком:
1. злостављање и напуштање домаћих
животиња,
2. хватање и уклањање домаћих животиња,
осим од стране овлашћеног предузећа
или службе у складу са поступком и
начином прописаним овом Одлуком,
3. остављање лешева угинулих домаћих
животиња и њихових делова на јавним
и другим површинама,
4.
сахрањивање
угинулих
домаћих
животиња и њихових делова ван места
одређеног
за ту сврху,
5. извођење домаћих животиња на јавне
површине ради испаше,
6. прљање и оштећивање јавних и осталих
површина и објеката приликом извођења
домаћих животиња на испашу,
7. појење домаћих животиња на јавним
чесмама и бунарима намењеним за
водоснабдевање грађана,
8. водити псе на пијаце и
у јавне
просторије(продавнице,
угоститељске
радње и друге
јавне просторије),
9. хушкање животиња једне на другу,
10 организовање и учешће животиња у
борбама,
11. извођење и шетња паса на спортским,
рекреативним и другим местима масовног
окупљања грађана,
12.шишање паса у парковима и на другим
јавним површинама.
8. НАДЗОР
Члан 37.
Надзор за спровођење ове Одлуке
врши Комунални инспектор и Инспектор за
заштиту животне средине општине Нова
Црња.
Комунални инспектор је овлашћен
да власницима или држаоцима животиња
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решењем наложи да у одређеном року
отклоне недостатке или неправилности у
погледу држања животиња у смислу
одредаба ове одлуке, односно да решењем
забрани држање животиња супротно
одредбама ове одлуке, уколико не поступе
по решењу за отклањање недостатака или
неправилности у држању животиња.
Жалба не одлаже извршење решења
којим се налаже отклањање недостатака у
држању домаћих животиња.
Члан 38.
Комунални инспектор и Инспектор
за заштиту животне средине су дужни да
покрену прекршајни поступак ако
обвезници из решења не изврше своју
обавезу у остављеном року.
Комунални инспектор је дужан да
изда налог овлашћеном предузећу или
предузетнику да уклони пса или мачку
луталицу, пса без надзора, као и угинулу
домаћу животињу са јавне површине.
9. KAЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
Новчаном казном у износу од
50.000,00 до 1.000.000,00 динара, казниће се
за прекршај правно лице ако се не
придржава одредби члана: 3, 4, 5, 8, 9 - 36.
Одговорно лице у правном лицу
казниће се за прекршај из става 1. овог
члана новчаном казном у износу од 2.500,00
до 75.000,00 динара.
Новчаном казном у износу од
5.000,00 до 250.000,00 динара, казниће се за
прекршај предузетник ако се не придржава
одредби члана: 3, 4, 5, 8, 9 – 36.
Члан 40.
Новчаном казном у износу од
2.500,00 до 75.000,00 динара прекршајно ће
се казнити физичко лице ако се не
придржава одредби члана 3, 4, 8, 9 – 36. ове
Одлуке, односно не поступи по решењу
инспектора.
10. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 41.
Држаоци домаћих животиња дужни
су да услове и начин држања домаћих
животиња ускладе са одредбама ове Одлуке

у року од 30 дана од дана ступања на снагу
ове Одлуке.
Члан 42.
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о држању
домаћих животиња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 1/2004).
Члан 43.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од
дана објављивања у „Службеном листу
општине Нова Црња“.
Председник Скупштине
Топић Драган
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Нова Црња
-Скупштина ОпштинеБрој : II-06-19/13-7
Датум : 14.06.2013.
НОВА ЦРЊА
70.На основу члана 46. Закона о
ветеринарству („Сл. гласник РС“ бр. 91/05 и
30/10, 93/12), члана 66. Закона о добробити
животиња („Сл. гласник РС“, бр. 41/09) и
чл. 41. Статута општине Нова Црња
(„Сл.лист општине Нова Црња“ бр. 9/08,
16/12), Скупштина општине Нова Црња на
седници одржаној дана 14.06.2013. године
донела је:
ОДЛУКУ
О ЗООХИГИЈЕНСКОЈ СЛУЖБИ
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописују се послови
и задаци Зоохигијенске службе, начин рада
и поступања, финансирање и накнаде за
услуге и друга питања од значаја за њен
рад.
Члан 2.
Послове Зоохигијенске службе обавља ЈКП
„8. Август“ Српска Црња, на територији
општине Нова Црња у складу са
прописаним годишњим програмом.
Послови и задаци Зоохигијенске службе су:
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1. хватање и збрињавање напуштених
животиња
у
прихватилиштима
за
животиње,
2. нешкодљиво уклањање лешева животиња
са јавних и других површина (атара), и из
објеката за узгој, држање, дресуру,
излагање, одржавање такмичења или
промет животиња,
3. транспорт или организовање транспорта
лешева животиња са јавних површина и
других површина и објеката из тачке 2. овог
члана до објекта за сакупљање, прераду
или уништавање отпада животињског
порекла на начин који не представља ризик
по друге животиње, људе или животну
средину.
Зоохигијенска служба финансира се из
средстава буџета општине Нова Црња и
других извора.
Члан 3.
Послови Зоохигијенске службе могу се
поверити и другим правним лицима
уколико за то постоје оправдани разлози.
Наведене послове општина Нова Црња
може поверити закључивањем уговора.
Члан 4.
Рад Зоохигијенске службе регулише се
Правилником о раду који доноси ЈКП „8.
Август“ Српска Црња уз сагласност
Општинског већа општине Нова Црња.
Правилником о раду Зоохигијенске службе
уређује се поступак и начин сакупљања,
транспорт, смештај и третман животиња у
Прихватилишту,
организовање
карантинског смештаја, вођење евиденције,
удомљавање,
враћање
власнику
и
спровођење мера предвиђених Програмом
контроле
и
смањења
популације
напуштених животиња (паса и мачака) на
територији општине Нова Црња ( у даљем
тексту: Програм).
Правилник о раду Зоохигијенске службе
објављује се у „Службеном листу општине
Нова Црња“.
2. ХВАТАЊЕ И ЗБРИЊАВАЊЕ
НАПУШТЕНИХ И ИЗГУБЉЕНИХ
ЖИВОТИЊА
Члан 5.

Зоохигијенска служба је дужна да обезбеди
прикупљање,
превоз
и
збрињавање
напуштених и изгубљених животиња, као и
да им пружи помоћ, бригу и смештај у
прихватилиште у складу са законом.
Приликом
прикупљања
и
превоза
напуштених и изгубљених животиња са
животињом се мора поступати тако да се
проузрокује најмањи степен бола, патње,
страха
и
стреса
за
животињу.
Зоохигијенска служба је дужна да
напуштеним и изгубљеним животињама
које су болесне или повређене обезбеди
одговарајућу ветеринарску помоћ, а да за
неизлечиво
болесне
или
повређене
животиње обезбеди лишавање живота у
складу са законом.
Члан 6.
У Прихватилиште Зоохигијенске службе
смештају се:
1)напуштене и изгубљене животиње;
2) животиње чији власници, односно
држаоци не могу више да се брину о њима;
3) животиње које надлежни орган одузме
власнику, односно држаоцу;
4)животиње које су у опасности.
Власник Прихватилишта дужан је да
сарaђује са ветеринарским службама и
организацијама за заштиту животиња, као и
да редовно обавештава јавност о
животињама које се налазе у
прихватилишту.
Члан 7.
Зоохигијенска служба је одговорна за
живот, здравље и добробит животиња у
Прихватилишту.
Зоохигијенска служба је дужна да се о
кућним љубимцима у Прихватилишту
брине са пажњом доброг домаћина.
Члан 8.
Удомљавање напуштених и изгубљених
животиња збринутих у Прихватилишту,
врши се на основу евиденције коју води
Зоохигијенска служба у складу са посебним
прописима.
Удомити се може само животиња за коју је
издата
ветеринарска
потврда
о
здравственом
стању,
вакцинацији
и
стерилизацији.
Члан 9.
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Власник, односно држалац животиње који
изгуби животињу дужан је да тај губитак
без одлагања, а најкасније у року три дана
од дана губитка животиње,
пријави
Зоохигијенској
служби и ветеринарској служби.
Ако власник, односно држалац животиње
не пријави губитак из става 1. овог члана,
сматра се да је напустио животињу и дужан
је надокнадити сваку штету коју животиња
начини од тренутка нестанка или
напуштања до тренутка враћања власнику,
односно држаоцу или тренутка смештаја у
Прихватилиште.
Члан 10.
Животињу коју власник, односно држалац,
не преузме у року од 15 дана од дана
смештаја у Прихватилиште Зоохигијенска
служба може поклонити или изнети на
продају уколико није кућни љубимац.
Са животињом, која се у року од 30 дана од
дана смештаја у Прихватилиште не збрине
на други начин, поступа се у складу са
Програмом контроле и смањења популације
напуштених животиња (паса и мачака).
3. САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ
ЛЕШЕВА
Члан 11.
Зоохигијенска служба врши нешкодљиво
уклањање лешева животиња са јавних
површина и из објеката за узгој, држање,
дресуру, излагање, одржавање такмичења
или промет животиња и њихов транспорт
као и организовање транспорта до објекта
за сакупљање, прераду или уништавање
отпада животињског порекла на начин који
не представља ризик по друге животиње,
људе или животну средину.
Члан 12.
Послове из члана 11. Зоохигијенска служба
врши за све кориснике осим за објекте
правних лица који су регистровани као
фарме.
Члан 13.
Када је животиња угинула под околностима
које се не сматрају уобичајеним, леш
животиње може бити уклоњен само по
налогу
ветеринарског
инспектора.

Члан 14.
ЈКП „8. Август“ Српска Црња Правилником
прописује поступак и начин сакупљања,
транспорта и третмана животињских
лешева и мере заштите околине у складу са
законом и важећим прописима.
4. ФИНАНСИРАЊЕ И НАКНАДЕ
ТРОШКОВА РАДА
Члан 15.
Трошкове сакупљања, превожења и
збрињавања напуштених и изгубљених
животиња у Прихватилишту сноси власник,
односно држалац животиње уколико је
познат.
Уколико власник, односно држалац
животиње
није
познат,
трошкови
сакупљања,
превожења и збрињавања
напуштених и изгубљених животиња у
Прихватилишту,
као
и
трошкови
сакупљања и транспорта животињских
лешева са јавних површина финансирају се
на терет буџета општине Нова Црња и
годишњег програма рада ЈКП „8. Август“
Српска Црња.
Висину трошкова из става 1. овог члана
утврђује
Предузеће
уз
претходну
сагласност Општинског већа општине Нова
Црња.
Члан 16.
Трошкове нешкодљивог уклањања лешева
из објеката за узгој, држање, дресуру,
излагање, одржавање такмичења или
промет животиња и њихов транспорт сноси
власник, односно држалац животиње,
односно општина Нова Црња и ЈКП „8.
Август“ Српска Црња уколико власник,
односно држалац животиње није познат.
Члан 17.
Трошкове принудног одузимања домаћих
животиња и њиховог смештаја у
Прихватилиште, осим паса и мачака, у
поступку принудног извршења решења
надлежног органа, сноси орган који је
наложио одузимање.
Члан 18.
Трошкове сакупљања, транспорта, смештаја
и третмана изгубљених и напуштених паса
и
мачака
непознатих
власника
у
Прихватилиште као и сакупљања и
транспорта животињских лешева са јавних
површина са територије других локалних
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самоуправа врши се на њихов терет према
уговореним ценама.
Члан 19.
Ценовник услуга Зоохигијенске службе
доноси Надзорни одбор ЈКП „8. Август“
Српска Црња уз сагласност Општинског
већа општине Нова Црња.
Ценовник услуга објављује се у
„Службеном листу општине Нова Црња“.
5. ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
Члан 20.
ЈКП „8. Август“ Српска Црња, дужна је да
обезбеди могућност пријаве нестанка
животиња и информисање о нађеним
животињама.
6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
општине Нова Црња“.
Председник Скупштине
Топић Драган

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Нова Црња
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-8
ДАНА: 14.06.2013.
Нова Црња
71.На основу члана 46. ст. 1. и 5.
Закона о планирању и изградњи
("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС), члана 42.став 1. Правилника
о садржини, начину и поступку израде
планских докумената ( „ Сл. гласник РС“
бр. 31/2010, 69/2010, 16/2011 ), члана 9. став
3. и 5. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину ("Службени гласник
РС", број 135/04 и 88/10) и члана 41. став 1.
тачка 6. Статута општине Нова Црња
("Службени лист општине Нова Црња",
број 09/08, 16/12), Скупштина општине
Нова Црња, по прибављеном мишљењу

Комисије за планове, на седници одржаној
14.06.2013. године доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ
НОВА ЦРЊА
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна
Просторног плана општине Нова Црња (у
даљем тексту:План). Измене и допуне
Просторног плана се односе на територију
читаве општине Нова Црња, и тичу се
обновљивих извора енергије, које ће се
изврштити у текстуалном и графичком делу
Плана, правила грађења у грађевинском
подручју насеља Радојево и Тоба, које ће се
вршити само у текстуалном делу Плана.
Члан 2.
Садржина Плана се односи на измену
намене земљишта, у делу који је намењен за
зону соларне електране (планиране), и на
допуну правила грађења у грађевинском
подручју насеља Радојево и Тоба, у зони
централних садржаја и у зони становања.
Члан 3.
У складу са одредбом члана 48. став 8.
Закона о планирању и изградњи, а по
прибављеном мишљењу Комисије за
планове општине Нова Црња број: III-02-352/13-4, од 27.05.2013.године, с обзиром да
се ради о мањим изменама планског
документа, неће се радити Концепт Плана,
него ће се одмах приступити изради Нацрта
Плана.
Члан 4.
Ефективан рок за израду Измена и допуна
Плана је 2 (два) месеца од дана ступања на
снагу ове одлуке.
Члан 5.
Израда Плана уступа се ЈП "Завод за
урбанизам
Војводине"
Нови
Сад,
Железничка бр.6/III(у даљем тексту: Завод).
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбедиће се из
буџета општине Нова Црња.
Члан 7.
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Саставни део ове одлуке је Решење
Општинскe управа општине Нова Црња,
Одељење за Привреду, број III-02-501-9/13,
од дана 12.06.2013.године, да се за Измене
и допуне Просторног плана општине Нова
Црња не израђује стратешка процена
утицаја Плана на животну средину.
Члан 8.
План, пре подношења органу надлежном за
његово доношење, подлеже стручној
контроли и излаже се на јавни увид.
Излагање Плана на јавни увид оглашава се
у дневном листу и локалном листу и траје
30 дана, при чему се оглашавају подаци о
времену и месту излагања Плана на јавни
увид, начин на који заинтересована правна
и физичка лица могу доставити примедбе
на План, као и друге информације које су од
значаја за јавни увид.
Јавни увид у План одржаће се у згради
Општинске управе Општине Нова Црња,
ул.ЈНА 110, Нова Црња, сала 6.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу
општине Нова Црња".
Председник Скупштине
Топић Драган
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Нова Црња
-Скупштина општине Број: II-06-19/13-9
Дана: 14.06.2013.
Нова Црња
72.На основу члана 4. став 3. Закона
о комуналним делатностима ("Службени
гласник РС", број 88/2011), члана 20. тачка
5. и 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, брoj 129/07) и
члана 41. Статута општине Нова Црња
(“Службени лист општине Нова Црња”,
број 09/08,16/12 ), Скупштина општине
Нова Црња на својој седници одржаној дана
14.06.2013. године донела је
ОДЛУКУ
О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА

I ОПШТЕ ОДРЕДБE
Члан 1.
Овом одлуком у складу са законом
општина Нова Црња:
-одређује комуналне делатности на
територији општине Нова Црња ,
-уређује и обезбеђује опште услове
за организовано и трајно обављање и развој
комуналних делатности,
-прописује опште услове и начин
обављања комуналних делатности и услове
за коришћење комуналних производа
односно комуналних услуга.
Члан 2.
Комуналне делатности у смислу ове
одлуке су делатности пружања комуналних
услуга од значаја за остварење животних
потреба физичких и правних лица код којих
општина Нова Црња ствара услове за
обезбеђење одговарајућег квалитета, обима,
доступности и континуитета, као и надзор
над њиховим вршењем.
Комуналне
делатности
су
делатности од општег интереса.
Члан 3.
Комуналне
делатности
на
територији општине Нова Црња су:
1) снабдевање водом за пиће
(захватање, пречишћавање, прерада и
испорука воде водоводном мрежом до
мерног
инструмента
потрошача,
обухватајући и мерни инструмент);
2) пречишћавање и одвођење
атмосферских и отпадних вода (сакупљање,
одвођење,пречишћавање и испуштање
отпадних, атмосферских и површинских
вода са површина јавне намене, односно од
прикључка
корисника
на
уличну
канализациону мрежу, третман отпадних
вода у постројењу за пречишћавање,
црпљење, одвоз и третирање фекалија из
септичких јама);
3) производња и дистрибуција
топлотне
енергије
(централизована
производња и дистрибуција у више објеката
водене паре, топле или вреле воде за
потребе грејања);
4) управљање комуналним отпадом
(сакупљање комуналног отпада, његово
одвожење, третман и безбедно одлагање
укључујући
управљање,
одржавање,
санирање и затварање депонија, као и
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селекција
секундарних
сировина
и
одржавање,
њихово складиштење
и
третман);
5) градски и приградски превоз
путника (обављање јавног линијског
превоза путника на територији јединице
локалне самоуправе унутар насељеног
места или између два или више насељених
места аутобусима и обезбеђивање пријема и
отпреме
путника
на
станицама
и
стајалиштима,
као
и
саобраћајним
објектима који се користе за аутобуски
превоз);
6) управљање гробљима (одржавање
гробља и објеката, који се налазе у склопу
гробља као што су мртвачница, капела и
сл., сахрањивање, одржавање пасивних
гробаља и спомен обележја, као и превоз
посмртних остатака умрлог од места смрти
до мртвачнице на гробљу);
7)
управљање
јавним
паркиралиштима (стварање и одржавање
услова за коришћење јавних саобраћајних
површина и посебних простора одређених
за паркирање моторних возила, као и
уклањање и премештање паркираних
возила и постављање уређаја којима се
спречава одвожење возила по налогу
надлежног органа);
8) обезбеђивање јавног осветљења
(одржавање, адаптација и унапређење
објеката и инсталација јавног осветљења
којима се осветљавају саобраћајне и друге
површине јавне намене);
9) управљање пијацама (комунално
опремање, одржавање и организација
делатности на затвореним и отвореним
просторима, који су намењени за обављање
промета пољопривредно-прехрамбених и
других производа);
10) одржавање улица и путева у
градовима и другим насељима (извођење
радова којима се обезбеђује несметано и
безбедно одвијање саобраћаја и чува и
унапређује употребна вредност улица,
путева, тргова, платоа и сл.);
11)
одржавање
чистоће
на
површинама јавне намене (чишћење и
прање
асфалтираних, бетонских, поплочаних и
других
површина
јавне
намене,
прикупљање и одвожење комуналног
отпада са тих површина, одржавање и
пражњење
посуда
за
отпатке
на
површинама јавне намене као и одржавање

јавних чесми, и бунара, фонтана,
купалишта, плажа и тоалета);
12) одржавање јавних зелених
површина (уређење, текуће и инвестиционо
одржавање
и
санација
зелених
рекреативних површина и приобаља);
13) димничарске услуге (чишћење и
контрола димоводних и ложних објеката и
уређаја и вентилационих канала и уређаја);
14) делатност зоохигијене (хватање,
збрињавање, ветеринарска нега и смештај
напуштених и изгубљених животиња - паса
и мачака у прихватилишта за животиње,
лишавање живота за неизлечиво болесне и
повређене
напуштене
и
изгубљене
животиње, контрола и смањење популације
напуштених паса и мачака, нешкодљиво
уклањање лешева животиња са површина
јавне намене до објеката за сакупљање,
прераду
или
уништавање
отпада
животињског порекла, спровођење мера
контроле и смањења популације штетних
организама,
глодара
и
инсеката
спровођењем
мера
дезинфекције,
дезинсекције и дератизације на површинама
јавне намене;
15) заштита усева и засада,
пољопривредног
земљишта,
пољских
путева и канала од пољске штете на
територији општине Нова Црња.
Члан 4.
Комуналне делатности из члана 3.
тачка 1. до 4. ове одлуке су делатности од
општег економског интереса у смислу
прописа о заштити потрошача.
Скупштина општине може својом
одлуком као комуналне одредити и друге
делатности од локалног интереса и
прописати услове њиховог обављања, у
складу са чланом 2. став 1. ове одлуке.
Члан 5.
Комуналне
делатности,
као
делатности од општег интереса обављају се
у складу са законом, а на основу ове одлуке
и посебних одлука Скупштине општине,
којима се ближе уређују услови и начин
обављања
појединих
комуналних
делатности, регулишу права и обавезе
јавних предузећа, односно другог предузећа
или предузетника и корисника комуналних
производа и услуга као и друга питања од
значаја за несметано обављање комуналних
делатности.
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II. ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ
ДЕЛАТНОСТИ
Члан 6.
Општина, у складу са овим законом,
обезбеђује организационе, материјалне и
друге услове за изградњу, одржавање и
функционисање комуналних објеката и за
техничко и технолошко јединство система и
уређује и обезбеђује обављање комуналних
делатности и њихов развој.
Комуналним објектима, у смислу
става 1. овог члана, сматрају се грађевински
објекти са уређајима, инсталацијама и
опремом, сама постројења, уређаји и
инсталације и други објекти који служе за
пружање комуналних услуга корисницима,
као и уређено грађевинско земљиште и
добра у општој употреби која се користе за
обављање комуналне делатности.
Члан 7.
Општина, преко својих органа
уређује у складу са законом услове
обављања комуналних делатности, права и
обавезе корисника комуналних услуга,
обим и квалитет комуналних услуга и
начин вршења надзора над обављањем
комуналних
делатности
обезбеђујући
нарочито:
1) одговарајући обухват, обим и
квалитет
комуналних
услуга,
који
подразумева нарочито: здравствену и
хигијенску исправност према прописаним
стандардима и нормативима, тачност у
погледу рокова испоруке, сигурност и
заштиту корисника у добијању услуга,
поузданост, приступачност и трајност у
пружању услуга;
2) развој и унапређивање квалитета
и асортимана комуналних услуга, као и
унапређивање
организације
рада,
ефикасности и других услова пружања
услуга;
3) сагласност са начелима одрживог
развоја;
4) ефикасно коришћење ресурса и
смањење трошкова обављања комуналних
делатности успостављањем сарадње две
или више јединица локалне самоуправе и
другим активностима када за то постоји
могућност;
5) конкуренцију у обављању
делатности.

Члан 8.
Ради
коришћења,
чувања
и
одржавања
средстава
за
обављање
комуналних
делатности,
одржавања
чистоће и заштите животне средине
Општина може да пропише опште услове
одржавања комуналног реда и мере за
њихово спровођење.
Обављање комуналних делатности
Општина обезбеђује у складу са мерилима
које уређује Влада на основу закона.
Члан 9.
Општина може својом одлуком, у
складу са статутом општине, предвидети да
месне заједнице или други облици месне
самоуправе обављају одређене послове у
вези са обезбеђивањем услова за обављање
комуналних делатности.
Члан 10.
Комуналну
делатност
могу
обављати јавно предузеће, привредно
друштво, предузетник или други привредни
субјект.
Комуналну делатност снабдевања
водом за пиће и комуналну делатност
управљања
гробљима
и
погребних
услуга у делу који обухвата одржавање
гробља и објеката, који
се налазе у
склопу гробља (мртвачница, капела и сл.),
сахрањивање и одржавање пасивних
гробља и спомен обележја могу обављати
искључиво јавна предузећа или привредна
друштва у којима је већински власник од
најмање 51% Република Србија или
општина Нова Црња.
Послови уређивања и одржавања
гробаља одлуком Скупштине општине о
начину обављања комуналне делатности, а
у складу са законом, могу се поверити
цркви и верским заједницама.
Члан 11.
У поступку поверавања обављања
комуналних делатности Општина руководи
начелима конкуренције, економичности,
ефикасности и заштите животне средине.
Члан 12.
Општина и вршилац комуналне
делатности треба да до краја фебруара
текуће
године
доставе
надлежном
министарству извештај, у вези са
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обављањем комуналних делатности у
претходној години.
Општина и вршилац комуналне
делатности треба да доставе надлежном
министарству
извештај,
податке
и
обавештења у вези са обављањем
комуналних делатности и у року од 15 дана
од дана пријема захтева истог.
III. ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И
ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ
ДЕЛАТНОСТИ ЗА ДВЕ ИЛИ ВИШЕ
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Члан 13.
Поверавање обављања комуналне
делатности врши се на основу одлуке
Скупштине општине о начину обављања
комуналне делатности и уговора о
поверавању, осим када се оснива јавно
предузеће.
Ако вршилац комуналне делатности
обавља још неку делатност поред оне која
му је поверена одлуком из става 1. овог
члана, обавезан је да у свом рачуноводству
одвојено исказује све приходе и расходе
који су везани за обављање поверене
комуналне делатности.
Члан 14.
На
поступак
поверавања
обављања комуналне делатности када
вршилац добија право да финансирање
обављања
комуналне
делатности
обезбеђује у целости или делимично
наплатом накнаде од корисника услуга,
примењују се одредбе закона којим се
уређују концесије.
Члан 15.
Општина
може
са
другим
јединицама
локалне
самоуправе
споразумом
уредити
заједничко
обезбеђивање
обављања
комуналних
делатности када на ефикасност и
економичност истог упућују резултати
студије
оправданости
заједничког
обезбеђивања комуналних делатности.
Изради студије оправданости се
приступа на основу одлуке Председника
општине.
Члан 16.

Ако се на основу резултата студије
из члана 15. ове одлуке утврди оправданост
заједничког
обављања
комуналне
делатности, Општинско веће подноси
Скупштини општине предлог одлуке о
начину обављања комуналне делатности и
предлог
споразума
о
заједничком
обезбеђивању
обављања
комуналне
делатности.
Одлуком Скупштине општине којом
се прихвата предлог споразума о
заједничком
обезбеђивању
обављања
комуналне делатности изузетно се може
овластити Општинско веће за доношење
привремене одлуке о питањима која не трпе
одлагање.
Општинско веће дужно је одлуку из
претходног става овог члана доставити на
прву наредну седницу Скупштине општине
ради потврђивања.
Споразум о заједничком обављању
комуналне
делатности
сматра
се
закљученим када га у истоветном тексту
усвоје све скупштине јединица локалне
самоуправе у периоду који не може да буде
дужи од три месеца од добијања предлога.
Члан 17.
Ради
заједничког
обављања
комуналне делатности, споразумом на који
сагласност дају скупштине јединица
локалне самоуправе које учествују у
сарадњи може се предвидети оснивање
Међуопштинског савета за комуналну
делатност у складу са законом.
IV. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВРШИЛАЦА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И
КОРИСНИКА КОМУНАЛНИХ
УСЛУ ГА
Члан 18.
Скупштина
општине
својим
одлукама прописује начин обављања
комуналне делатности, као и општа и
посебна права и обавезе вршилаца
комуналне делатности и корисника услуга
на територији општине Нова Црња ,
укључујући и начин плаћања цене
комуналне услуге, начин вршења контроле
коришћења и наплате комуналне услуге и
овлашћења вршиоца комуналне делатности
у вршењу контроле и мере које су
контролори овлашћени да предузимају.
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Члан 19.
Одлука Скупштине општине, која
прописује општа и посебна права и обавезе
вршилаца
комуналне
делатности
и
корисника комуналних услуга непосредно
се примењује на све уговорне односе
вршилаца
комуналне делатности
са
корисницима комуналних услуга као општи
услови пословања.
Уколико
одлуком
Скупштине
општине о обављању комуналне делатности
није предвиђено закључење појединачних
уговора између вршиоца и корисника
комуналних услуга, сматра се да је
уговорни однос о пружању комуналне
услуге настао започињањем коришћења
комуналне услуге, односно почетком
пружања комуналне услуге у складу са
прописима којима се ближе уређује
обављање те комуналне делатности.
Обавезе
корисника
комуналне
услуге, укључујући и плаћање цене
комуналне услуге, настају започињањем
коришћења комуналне услуге, односно
почетком пружања комуналне услуге, и
када се она користи супротно прописима
којима се уређује та комунална делатност.
Члан 20.
Вршилац комуналне делатности
дужан је да организује свој рад и пословање
на начин којим се обезбеђује:
1) трајно и несметано пружање
комуналних услуга корисницима под
условима и на начин уређен законом,
прописима и стандардима донесеним на
основу закона као и одлуком Скупштине
општине;
2) прописани или уговорени обим и
квалитет
комуналних
услуга,
који
подразумева тачност у погледу рокова,
сигурност корисника у добијању услуга и
здравствену и хигијенску исправност у
складу са позитивним прописима;
3) предузимање мера одржавања,
развоја и заштите комуналних објеката,
постројења и опреме, који служе за
обављање комуналних делатности;
4) развој и унапређење квалитета и
врсти комуналних услуга, као и унапређење
организације и ефикасности рада.
Члан 21.

Вршилац комуналне делатности
дужан је да у средствима јавног
информисања или на други погодан начин
обавести кориснике комуналних услуга о
планираним или очекиваним сметњама и
прекидима, који ће настати или могу
настати у пружању комуналних услуга,
најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у
пружању тих услуга.
У случају наступања непланираних
или неочекиваних поремећаја или прекида у
пружању комуналних услуга, односно
обављању
комуналних
делатности,
вршилац комуналне делатности дужан је да
одмах о томе обавести надлежни орган
Општинске управе и да истовремено
предузме мере за отклањање узрока
поремећаја.
Уколико
вршилац
комуналне
делатности то не учини у року који одреди
Председник општине, надлежни орган
Општинске управе има право да предузме
мере за хитну заштиту комуналних објеката
и друге имовине која је угрожена на терет
вршиоца комуналне делатности.
Члан 22.
По
пријему
обавештења
о
непланираном прекиду испоруке, односно
по утврђивању поремећаја или прекида у
пружању комуналних услуга, надлежни
орган Општинске управе дужан је да:
1) одреди ред првенства и начин
пружања услуга оним корисницима код
којих би услед прекида настала опасност по
живот и рад грађана или рад правних и
физичких лица, или би настала значајна,
односно ненадокнадива штета;
2) предузме мере за хитну заштиту
комуналних објеката и друге имовине која
је угрожена;
3) утврди разлоге и евентуалну
одговорност за поремећај, односно прекид
вршења делатности и учињену штету.
Члан 23.
Корисник комуналне услуге у
обавези је да користи комуналну услугу на
начин којим се не ометају други корисници
и не угрожава животна средина и не
угрожавају објекти и опрема, који су у
функцији обављања одређене комуналне
делатности.
Члан 24.
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Вршилац комуналне делатности не
може
ускратити
комуналну
услугу
кориснику, осим у случају када корисник:
1)
изврши
прикључење
на
комуналну
мрежу
без
претходно
прибављеног одобрења;
2)
користи
услугу
противно
прописима;
3)
неосновано
омета
друге
кориснике услуга;
4) не плати комуналну услугу у
утврђеном року;
5) ненаменски користи комуналну
услугу у време снабдевања уз ограничење
потрошње (редукцију) о чему је корисник
благовремено обавештен.
За комуналне услуге из члана 3.
тачка 1. до 4. ове одлуке, рок за плаћање не
може бити краћи од 60 дана почев од дана
доспелости првог неплаћеног потраживања.
Вршилац комуналне делатности
дужан је да у писменој форми обавести
корисника комуналне услуге о могућности
обуставе
комуналне
услуге
услед
наступања случаја из става 1. овог члана и
остави му примерени рок за испуњење
обавезе.
Скупштина општине може донети
посебну одлуку којом ближе уређује у
којим случајевима из става 1. овог члана и
под којим условима се може ускратити
комунална услуга.
Вршилац комуналне делатности
дужан је да најкасније у року од два дана од
измирења дуга за извршену комуналну
услугу и плаћене прописане накнаде за
поновно прикључење настави пружање
комуналне услуге кориснику.
Члан 25.
Власник
или
корисник
непокретности дужан је да омогући
вршиоцу
комуналне
делатности
интервенцију на изграђеној комуналној
инфраструктури и постројењима уз обавезу
вршиоца
комуналне
делатности
да
надокнади
штету
насталу
услед
интервенције или на други начин отклони
последице извршене интервенције.
Вршилац комуналне услуге је дужан
да
отклони
последице
извршене
интервенције најкасније у року од седам
дана од дана завршетка интервенције.
Члан 26.

Вршилац комуналне делатности у
обављању
послова
сарађује
са
полицијом,комуналном
полицијом
и
комуналном инспекцијом у складу са
законом.
Сарадња из става 1. овог члана
обухвата
нарочито:
међусобно
обавештавање,
размену
информација,
размену података, пружање непосредне
помоћи и предузимање заједничких мера и
активности од значаја за обављање
комуналне делатности.
Вршилац комуналне делатности
дужан је да формира евиденције података о
личности корисника услуге, прибављених
од надлежних прекршајних, судских или
управних органа у складу са Законом о
комуналним делатностима или на основу
писане сагласности корисника садржане у
појединачном уговору, у складу са Законом
о заштити података о личности.
V. ПОСТУПАК ПОВЕРАВАЊА
ОБАВЉАЊА ПОЈЕДНИХ
КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 27.
Поверавање обављања комуналних
делатности врши се путем концесије,
односно јавних набавки, као и на други
начин предвиђен законом.
Члан 28.
Поступак поверавања обављања
појединих комуналних делатности почиње
доношењем концесионог акта од стране
Скупштине општине, односно покретањем
јавне набавке у складу са Законом о јавнм
набавнкама.
Акт из става 1. овог члана доноси се на
предлог Општинског већа.
Члан 29.
Пре давања предлога из претходног
члана, Општинско веће именује стручни
тим за израду конкурсне документације
који врши процену вредности концесије,
израђује студију оправданости давања
концесије и предузима све остале радње
које претходе поступку давања концесије у
складу са одредбама Закона о јавноприватном партнерству и концесијама и
посебних прописа којима се ближе уређује
област из које је предмет концесије.
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Члан 30.
На
основу
економских,
финансијских, социјалних
и
других
показатеља и процене утицаја концесионе
делатности на животну средину утврђених
студијом опрваданости давања концесије,
Општинско веће припрема предлог за
доношење концесионог акта који доставља,
ради усвајања Скупштини општине.
У поступку доношења концесионог
акта, предлог концесионог акта се доставља
и Комисији за јавно-приватно партнерство
ради добијања мишљења и оцене да ли се
конкретни пројекат може реализовати у
форми јавно-приватног партнерства са
елементима концесије.
Предлог концесионог акта садржи:
1) предмет концесије;
2) разлоге за давање концесије;
3) евентуално одузимање поверених
послова и одузимање права коришћења
имовине за обављање поверених послова;
4) податке о утицају концесионе
делатности на животну средину, на
инфраструктуру и друге привредне области,
на ефикасно функционисање техничкотехнолошких система;
5)
минималне
техничке,
финансијске и искуствене квалификације
које учесник у поступку мора да испуњава
да би му се омогућило учествовање у
поступку
избора
концесионара
и
преговарања;
6)
рок
трајања
концесије,
укључујући образложење предложеног
рока;
7) податке о потребним новчаним и
другим
средствима
и
динамици
њиховогулагања, начин плаћања, давања
гаранција или других средстава обезбеђења
за извршавање концесионих обавеза, права
и обавезе концесионара према корисницима
услуга које су предмет концесије и питања
везана за подношење приговора од стране
тих корисника, питања услова и начина
вршења надзора, и цене и опште услове за
коришћење добара и обављање делатности;
8) податке о накнадама које плаћају
концедент и концесионар;
9) оцену о потребном броју радних
места и квалификоване радне снаге у вези
саизвршавањем концесије, уколико се
предлаже да то буде елеменат концесионог
акта.

По усвајању предлога за доношење
концесионог акта од стране Скупштине
општине,предложени
концесиони
акт
постаје концесиони акт који садржи све
елементе из претходног става овог члана.
2. Објављивање јавног позива
Члан 31.
По доношењу концесионог акта од
стране Скупштине општине, поступак
давања
концесије
почиње
даном
објављивања јавног позива у “Службеном
гласнику Републике Србије”, а окончава се
доношењем коначне одлуке о избору
најповољније понуде или доношењем
коначне одлуке о поништају поступка
давања концесије.
Члан 32.
Јавни позив из члана 31. ове одлуке
објављује се у “Службеном листу општине
Нова Црња ” као и у средству јавног
информисања које се дистрибуира на целој
територији Републике Србије, на интернетстраници општине Нова Црња и на порталу
јавних набавки, са навођењем дана када је
јавни позив објављен у “Службеном
гласнику Републике Србије”.
Јавни позив може се објавити и на
страном језику који се уобичајено користи у
међународној трговини.
Члан 33.
Јавни позив мора да садржи следеће
податке:
1)
контакт
податке
даваоца
концесије;
2) предмет концесије, укључујући
природу и обим концесионе делатности,
место обављања концесионе делатности и
рок трајања концесије;
3) рок за предају понуда, адресу на
коју се достављају понуде, језик и писмо на
којем понуде морају бити сачињене;
4) личне, стручне, техничке и
финансијске услове које морају да задовоље
понуђачи, као и исправе којима се доказује
њихово испуњење;
5)
критеријуме
за
избор
најповољније понуде;
6) датум достављања обавештења о
исходу поступка;
7) назив и адресу тела надлежног за
решавање по захтевима за заштиту права,
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као и податке о роковима за њихово
подношење.
Јавни позив садржи податак о врсти
поступка на основу кога се спроводи
давање
концесије
(са
или
без
претквалификације).
Јавни позив може да садржи и друге
податке у складу са посебним законом.
Члан 34.
Пре објављивања јавног позива
надлежно одељење Општинске управе
израђује конкурсну документацију, и то на
основу концесионог акта донетог од стране
органа из члана 30. став 4. ове одлуке.
Конкурсна документација садржи:
облик понуде, садржај понуде, рок
важности понуде, опис предмета концесије
(техничке спецификације), нацрт јавног
уговора о концесији, услове и доказе које су
понуђачи обавезни да доставе уз понуду у
сврху доказивања њихове оспособљености,
захтев за доставу пуне листе повезаних
друштава, рок за доношење одлуке о избору
најповољније понуде, као и све остале
захтеве које понуђач мора да испуни.
Сваком правном, односно физичком
лицу које има интерес за учествовањем у
поступку давања концесије даје се
могућност да под једнаким условима добије
на увид конкурсну документацију потребну
за израду понуде или да је откупи.
Новчана накнада за увид или откуп
конкурсне документације потребне за
израду понуде треба да буде унапред
дефинисана и иста чини приход буџета
општине Нова Црња.
Члан 35.
Понуде се достављају у писаном
облику у затвореној коверти са адресом
даваоца концесије, назнаком поступка за
давање концесије на који се односи,
назнаком “не отварати” и адресом
понуђача.
Понуда је обавезујућа за понуђача
који је понуду доставио до истека рока за
достављање понуда.
У току рока за достављање понуда
понуђач може мењати и допуњавати своју
понуду, на начин који је одређен за
подношење понуде.
Рок за достављање понуда износи
најмање 60 дана од дана објављивања

јавног позива у “Службеном гласнику
Републике Србије”.
Члан 36.
Технички, економски, финансијски
и други подаци из понуда достављених у
поступку доделе јавног уговора за јавноприватно партнерство су поверљиви и исти
се чувају у складу са одредбама Закона.
3. Доношење одлуке о избору
најповољније понуде
Члан 37.
На основу критеријума утврђених
конкурсном документацијом, Општинско
веће доноси одлуку о избору најповољније
понуде за коју ће понудити потписивање
јавног уговора о концесији.
Одлуку о избору најповољније
понуде, са копијом записника о отварању и
оцени понуда, Општина дужна је да, без
одлагања, достави сваком понуђачу
препорученом поштом са повратницом или
на други начин којим достављање може
бити доказано.
Копијом записника о отварању и
оцени понуда не могу бити повређене
одредбе закона којим се уређује заштита
тајности података и документације.
Јавни уговор о концесији не може се
закључити пре истека периода мировања,
које износи 15 дана од дана достављања
одлуке о избору најповољније понуде
сваком понуђачу.
По истеку периода мировања из
става 4. овог члана дозвољено је
потписивање јавног уговора о концесији
између општине Нова Црња као даваоца
концесије и одабраног понуђача, ако захтев
за заштиту права није поднет.
Ако је захтевом за заштиту права
покренут поступак правне заштите, јавни
уговор о концесији може се закључити по
доношењу одлуке о одбијању, односно
одбацивању захтева за заштиту права, у
складу са законом којим се уређују јавне
набавке.
Члан 38.
Одлука о избору најповољније
понуде доноси се у примереном року који
почиње да тече даном истека рока за
достављање понуда.

Број 6

14.06.2013.

“Службени лист општине Нова Црња“Страна 115

Ако у конкурсној документацији
није наведено другачије, рок за доношење
одлуке о избору најповољније понуде
износи 60 дана.
Понуђач може продужити рок
важења своје понуде на захтев Општине.
Уколико се одлука о избору
најповољније понуде не доноси и не
доставља се понуђачима у прописаном
року, понуђачи могу поднети захтев за
заштиту права, у складу са законом којим се
уређују јавне набавке.
Члан 39.
Поступак давања концесије након
истека рока за достављање понуда
поништава се у следећим случајевима:
1) ако постану познате околности
које би, да су биле познате пре покретања
поступка давања концесије, довеле до
необјављивања јавног позива или до
садржински битно другачијег јавног позива;
2) ако до истека рока за достављање
понуда није достављена ниједна понуда;
3) ако након искључења понуда у
поступку давања концесије не преостане
ниједна прихватљива понуда;
4) ако се на основу критеријума за
избор најповољније понуде не може
извршити избор.
Поступак давања концесије може се
поништити ако је до истека рока за
достављање понуда пристигла само једна
понуда, односно ако након искључења
понуда у поступку давања концесије
преостане само једна прихватљива понуда.
У случају постојања разлога
наведених у ставу 1. и 2. овог члана, одлуку
о поништају поступка давања концесије
доноси Општинско веће.
Одлуку о поништају поступка
давања концесије, са копијом записника о
отварању и оцени понуда треба доставити
сваком
понуђачу
без
одлагања,
препорученом поштом са повратницом или
на други начин за који је могуће доказати
пријем.
Нови поступак давања концесије
може се покренути по истеку рока за
подношење захтева за заштиту права,
односно по доношењу одлуке о одбијању,
односно одбацивању захтева за заштиту
права, у складу са законом којим се уређују
јавне набавке.

VI. УГОВОР ЗА ЈАВНО ПРИВАТНОПАРТНЕРСТВО
Члан 40.
Јавни уговор мора бити сачињен у
складу са конкурсном документацијом,
свим подацима из јавног позива, изабраном
понудом и одлуком о избору најповољније
понуде.
Члан 41.
Јавни уговор садржи све одредбе,
услове и друге клаузуле које Општина
сматра корисним за испуњавање задатка
приватног партнера и за однос приватног
партнера са другим учесницима који играју
значајну улогу у реализацији јавноприватног партнерства.
Одредбама јавног уговора уређују се
следећа питања:
1) карактер и обим радова које треба
да изврши и/или услуга које треба да
обезбеди приватни партнер и услове за
њихово обезбеђење, под условом да су
наведени у јавном позиву;
2)
расподела
ризика
између
Општине и приватног партнера;
3)
одредбе
о
минималном
захтеваном квалитету и стандарду услуга и
радова у интересу јавности или корисника
услуга или јавних објеката, као и последице
неиспуњења ових захтева у погледу
квалитета, под условом да не представљају
повећање или смањење накнаде приватном
партнеру из тачке 9) овог става;
4)
обим
искључивих
права
приватног партнера, ако постоје;
5) евентуалну помоћ коју Општина
може пружити приватном партнеру за
добијање дозвола и одобрења потребних за
реализацију јавно-приватног партнерства
или концесије;
6) власништво над средствима која
се односе на пројекат и по потреби, обавезе
уговорних страна у погледу стицања
пројектних
средстава
и
евентуално
потребних службености;
7) висина и начин израчунавања
концесионе накнаде, ако је има;
8) накнада приватном партнеру, без
обзира да ли се састоји од тарифа или
накнада за обезбеђене објекте или услуге,
начин
и
формула
за
утврђивање,
периодично усклађивање и прилагођавање
тих тарифа или накнада, евентуалне

Број 6

14.06.2013.

“Службени лист општине Нова Црња“Страна 116

исплате које Општина треба да изврши
приватном партнеру;
9) механизми за повећање или
смањење накнаде (без обзира на правни
облик) приватном партнеру у зависности од
доброг или лошег квалитета његових
услуга/објеката;
10) поступак који јавни партнер
користи за разматрање и одобравање
пројеката,
планова
изградње
и
спецификација, као и поступци за
тестирање и коначну инспекцију, одобрење
и пријем инфраструктурног објекта као и
извршених услуга, ако је потребно;
11) поступци за измене пројеката,
планова изградње и спецификација ако их
једнострано утврђује Општина и поступци
за сагласност о евентуалном продужењу
рокова
и/или
повећању
накнаде
(укључујући трошкове финансирања);
12)
обим
обавезе
приватног
партнера да зависно од случаја обезбеди
измену објеката или услуга у току трајања
уговора да би се удовољило измењеној
стварној тражњи за услугом, њеном
континуитету и њеном пружању под
суштински
истим
условима
свим
корисницима, као и последице тога на
накнаду (и трошкове финансирања) за
приватног партнера;
13) могући обим измена јавног
уговора након његовог закључења, лица
која имају право да то захтевају и
механизам за усаглашавање тих измена;
14) евентуална права Општине да
приватном партнеру одобри закључење
најважнијих подизвођачких уговора или
уговора са зависним друштвима приватног
партнера или са другим повезаним лицима;
15) јемства која треба да обезбеди
приватни
партнер
или
Општина
(укључујући
јемства
Општине
финансијерима);
16) покриће осигурањем које треба
да обезбеђује приватни партнер;
17) расположиви правни лекови у
случају да било која уговорна страна не
изврши своје уговорне обавезе;
18) мера у којој било која уговорна
страна може бити изузета од одговорности
за неизвршење или кашњење у испуњењу
уговорних обавеза услед околности реално
ван њене контроле (виша сила, промена
закона и сл.);

19) рок трајања јавног уговора и
права и обавезе уговорних страна након
његовог истека (укључујући и стање у којем
се имовина мора предати Општини),
поступак продужења уговореног рока
укључујући
његове
последице
на
финансирање пројекта;
20) компензација и пребијање
потраживања;
21) последице штетне промене
прописа;
22)
разлози
и
последице
превременог
раскида
(укључујући
минималан износ који се мора исплатити
Општини или приватном партнеру),
уговорне казне и одговарајуће одредбе
предвиђене у тачки 18) овог става;
23)
евентуална
ограничења
одговорности уговорних страна;
24) сви споредни или повезани
уговори које треба закључити, укључујући
и оне намењене лакшем финансирању
трошкова везаних за пројекат, као и ефекте
тих уговора на јавни уговор (нарочито
посебне одредбе којима се Општини
дозвољава
да
закључи
уговор
са
финансијерима приватног партнера и да
обезбеди права на пренос јавног уговора на
лице које наведу финансијери у одређеним
околностима);
25) меродавно право и механизам за
решавање спорова;
26) околности под којима Општина
или одређено треће лице може (привремено
или на други начин) преузети вођење
објекта или другу функцију приватног
партнера како би се обезбедило делотворно
и непрекидно вршење услуге и/или објеката
који су предмет уговора у случају озбиљних
пропуста приватног партнера у извршавању
његових обавеза;
27) опорезивање и фискална питања
- ако постоје;
28) друга питања у вези поверавања
обављања одређене комуналне делатности.
Члан 42.
Одабраном најповољнијем понуђачу
понуђује се потписивање јавног уговора о
концесији у року који је одређен одлуком о
избору најповољније понуде.
Јавни уговор у писаном облику
потписују
Председник
општине
и
овлашћени
представник
одабраног
најповољнијег понуђача.
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Потписивањем
јавног
уговора
приватни партнер стиче право и преузима
обавезу обављања делатности за коју је
јавни уговор додељен.
Члан 43.
Пре потписивања јавног уговора
одабрани најповољнији понуђач треба да
предаје Општини потребна јемства,
односно средства обезбеђења наплате
концесионе или друге накнаде, као и
накнаде могуће штете настале због
неиспуњења обавеза из јавног уговора
(заложне изјаве, банкарске гаранције, лична
јемства, менице и др.), у складу с проценом
очекиване вредности која произлази из
права датог јавним уговором.
Јемства и средства обезбеђења из
претходног става овог члана депонују се на
за то прикладном месту код јавног партнера
који је дужан да их чува током времена на
које је закључен јавни уговор у складу са
Законом и овом одлуком.
Члан 44.
У случају концесије за радове,
Општина може, без спровођења новог
поступка давања концесије, концесионару
који обавља те радове доделити додатне
радове који нису били укључени у почетно
разматрани пројекат концесије или у
основни јавни уговор о концесији, а који су
због непредвиђених околности постали
неопходни за извођење радова, у складу са
одговарајућим одредбама закона којим се
уређују јавне набавке.
VII. ИЗВОРИ СРЕДСТАВА ЗА
ОБАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ
КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 45.
Средства за обављање и развој
комуналних делатности обезбеђују се из:
1) прихода од продаје комуналних
услуга;
2) прихода од комуналне накнаде;
3) прихода од концесионих накнада
за обављање комуналних делатности;
4) прихода буџета општине Нова
Црња;
5) наменских средстава других
нивоа власти;
6) других извора, у складу са
законом.

Комуналне делатности код којих се
крајњи
корисник
може
утврдити
превасходно се финансирају из цена
комуналних
услуга,
а
комуналне
делатности код којих се крајњи корисник не
може утврдити финансирају се из буџета
општине Нова Црња, односно комуналне
накнаде.
Члан 46.
Вршилац комуналне делатности
дужан је да цене комуналних услуга
одређује у складу са Законом о комуналним
делатностима и другим прописима.
Скупштина општине може својом
одлуком прописати да се у поступку
контроле коришћења одређене комуналне
услуге наплаћује посебна цена за случај
коришћења услуге на начин који је у
супротности са прописима којима се
уређује та комунална делатност.
Корисници комуналних услуга цену
истих могу плаћати унапред.
Члан 47.
Средства која су намењена за
финансирање обнове и изградње објеката
комуналне инфраструктуре исказују се
посебно и могу се употребити само за те
намене.
Скупштина општине прати кретање
цена комуналних услуга, а нарочито
усклађеност
истих
са
принципима
утврђеним
Законом
о
комуналним
делатностима и другим прописима.
Члан 48.
У оквиру организације делатности
одржавања јавног осветљења, Скупштина
општине својом одлуком прописује услове
за коришћење ове комуналне услуге за
кориснике који су евидентирани као
потрошачи код предузећа за дистрибуцију
електричне енергије.
Наплата накнаде која се односи на
делатност одржавања јавног осветљења
врши се преко предузећа за дистрибуцију
електричне енергије, на начин утврђен
одлуком
Скупштине општине и уговором
који општина Нова Црња закључује са тим
предузећем.
Члан 49.
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Одлуку о промени цена комуналних
услуга
доноси
вршилац
комуналне
делатности.
На одлуку о промени цена
комуналних услуга из члана 3. тачка 1. до 8.
ове одлуке осим превоза посмртних
остатака
умрлог,
сагласност
даје
Скупштина општине.
Вршилац комуналне делатности
дужан је да поднесе Скупштини општине
захтев за давање сагласности на Одлуку из
става 2. овог члана.
Уз захтев за давање сагласности на
одлуку из става 2. овог члана, вршилац
комуналне делатности Скупштини општине
доставља образложење које нарочито
садржи разлоге за промену и детаљну
структуру предложене цене.
Захтев за давање сагласности на
одлуку о промени цена комуналних услуга,
са образложењем, треба објавити на
огласној табли Општинске управе Нова
Црња, као и у електронском облику путем
интернета, најмање 15 дана пре доношења
одлуке.
Члан 50.
Одлуком Скупштине општине о
начину обављања комуналне делатности из
става 2. члана 46. ове одлуке, односно
уговором о поверавању, уређују се услови
под којима промена цене комуналне услуге
може да ступи на снагу и пре добијања
сагласности Скупштине општине, уз
обавезу вршиоца комуналне делатности да
надокнади
разлику
корисницима
комуналних
услуга
ако
Скупштина
општине одбије да да сагласност на
повећање цене.
Одлуком Скупштине општине о
начину обављања комуналне делатности,
односно уговором о поверавању, уређује се
начин промене цене комуналне услуге на
иницијативу надлежног органа општине
Нова Црња.
Одлуком Скупштине општине о
начину обављања комуналне делатности,
односно уговором о поверавању, уређује се
одговорност, односно права и обавезе
уговорних страна за случај да се цена
комуналне услуге која не подлеже давању
сагласности, не утврди у износу који је у
складу са методологијом утврђеном у
уговору о поверавању.

Члан 51.
Скупштина
општине
својом
одлуком
може
утврдити
категорије
корисника
комуналне
услуге
који
плаћају
субвенционирану цену комуналне услуге,
као и износ субвенција за сваку категорију.
У случају из става 1. овог члана
надлежни орган Општине доставља списак
тих корисника комуналне услуге вршиоцу
комуналне делатности, и надокнађује
субвенционирани део цене вршиоцу
комуналне делатности.
Уговором о поверавању може се
предвидети субвенционирани износ цене за
одређене категорије корисника који се неће
надокнађивати
вршиоцу
комуналне
делатности.
Члан 52.
Грађење
објеката
комуналне
инфраструктуре финансира се из буџета
општине Нова Црња и других извора
утврђених
Законом
о
комуналним
делатностима и посебним прописима.
За изградњу и инвестиционо
одржавање
објеката
комуналне
инфраструктуре оснива се буџетски фонд у
складу са законом којим се уређује
буџетски систем.
VIII. НАДЗОР
Члан 53.
Инспекцијски
надзор
над
спровођењем ове одлуке као и осталих
прописа донетих на основу исте врши
Општинска управа, преко комуналних
инспектора.
Права и дужности комуналног
инспектора
као
и
начин
вршења
инспекцијског надзора из става 1. овог
члана регулишу се посебном одлуком
Скупштине општине.
Надзор над радом вршилаца
комуналне делатности врши надлежни
орган Oпштине у складу са законом.
Члан 54.
Комунални инспектор из става 1.
члана 53. ове одлуке може бити лице које
има стечено високо образовање другог
степена,
односно
завршене
мастер
академске студије или високо образовање
стечено у складу са прописима који су
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важили до ступања на снагу закона којим се
уређује високо образовање и које је законом
изједначено са академским називом мастер,
лице које има вишу стручну спрему,
положен стручни испит за рад у органима
управе и најмање три године радног
искуства.
Члан 55.
Вршиоци комуналне делатности,
као и друга правна и физичка лица дужни
су да комуналном инспектору омогуће
несметано обављање надзора, да му без
одлагања ставе на увид и располагање
потребну документацију и друге доказе и
изјасне се о чињеницама које су од значаја
за вршење надзора.
IX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 56.
Новчаном казном од 25.000 до
75.000 динара казниће се за прекршај
одговорно лице у општини Нова Црња
уколико не поступи по решењу комуналног
инспектора којим се налаже извршавање
утврђених обавеза и предузимања мера за
отклањање недостатака у обављању
комуналне делатности;
За поновљени прекршај из става 1.
овог члана учиниоцу ће се изрећи новчана
казна из става 1. овог члана и казна затвора
до 30 дана.
За прекршај из става 1. овог члана
одговорном лицу у Општинској управи,
односно у општини Нова Црња, односно
организацији која врши јавна овлашћења,
може се уз изречену казну изрећи и
заштитна мера забране вршења послова у
трајању до једне године.
Члан 57.
Новчаном казном од 750.000 до
1.500.000 динара казниће се за привредни
преступ правно лице ако:
1)
као
вршилац
комуналне
делатности не организује или престане да
организује комуналну делатност на начин
предвиђен чланом 20. ове одлуке;
2)
као
вршилац
комуналне
делатности не исказује пословне резултате
на начин предвиђен чланом 13. став 2. ове
одлуке.
За привредни преступ из става 1.
казниће се и одговорно лице у правном

лицу новчаном казном од 50.000 до 100.000
динара.
Правном лицу из става 2. овог члана
може се за привредни преступ из става 1.
Овог члана поред прописане казне изрећи и
заштитна мера забране обављања одређених
делатности.
Члан 58.
Новчаном казном од 50.000 до
500.000 динара казниће се за прекршај
правно лице ако:
1) не достави Министарству податке
из члана 12. ове одлуке;
2) користи комуналну услугу на
начин супротан члану 23. ове одлуке;
3) одбије да омогући вршиоцу
комуналне делатности интервенцију на
комуналној инфраструктури;
4)
као
вршилац
комуналне
делатности
не
обавести
кориснике
комуналне делатности о планираном или
непланираном
прекиду
обављања
комуналне делатности;
5)
као
вршилац
комуналне
делатности обустави пружање комуналне
услуге из разлога који нису наведени у
члану 24. ове одлуке;
6)
као
вршилац
комуналне
делатности не отклони последице извршене
интервенције на изграђеној комуналној
инфраструктури у року од седам дана од
дана завршетка интервенције како је то
предвиђено чланом 25. ове одлуке;
7)
не
омогући
комуналном
инспектору несметано обављање надзора,
односно преглед објеката, постројења и
уређаја и пословних просторија ради
прикупљања неопходних података;
8) не уклони ствари и друге
предмете са површина јавне намене ако су
они ту остављени противно прописима;
9) одлаже отпад на местима која
нису одређена за ту намену;
10) спаљује отпад изван за то
одређеног постројења;
11) не одлаже комунални отпад у за
то одређене комуналне контејнере;
12) одлаже комунални отпад на
местима
која
нису
одређена
као
регистроване комуналне депоније;
13) одлаже отпад грађевинског
материјала, земљу и грађевински материјал
противно прописима;
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14) одлаже отпад и отпадне материје
у водотоке и на обале водотока;
15) не поступи по решењу
комуналног инспектора којим је наређено
извршавање
утврђених
обавеза
и
предузимања
мера
за
отклањање
недостатака.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се и одговорно лице у правном
лицу новчаном казном од 12.500 до 25.000
динара.
За прекршај из става 1. овог члана
може се уз изречену казну изрећи и
заштитна мера забране вршења одређене
делатности у трајању до три године, а
одговорном лицу да врши одређене послове
у трајању до једне године.
Члан 59.
Новчаном казном од 25.000 до
250.000 динара казниће се за прекршај
предузетник ако:
1) користи комуналну услугу на
начин супротан члану 24. овог закона;
2) одбије да омогући вршиоцу
комуналне делатности интервенцију на
комуналној инфраструктури;
3) не уклони ствари и друге
предмете са површина јавне намене ако су
они ту остављени противно прописима;
4) одлаже отпад на местима која
нису одређена за ту намену;
5) спаљује отпад изван за то
одређеног постројења;
6) не одлаже комунални отпад у за
то одређене комуналне контејнере;
7) одлаже комунални отпад на
местима
која
нису
одређена
као
регистроване комуналне депоније;
8) одлаже отпад грађевинског
материјала, земљу и грађевински материјал
противно прописима;
9) одлаже отпад и отпадне материје
у водотоке и на обале водотока;
10) баца гореће предмете у
комуналне контејнере;
11) уништава ограде, клупе и дечија
игралишта;
12) уништава зелене површине;
3) не омогући инспектору обављање
контроле и не поступи по решењу
инспектора којим је наређено извршавање
утврђених обавеза и предузимања мера за
отклањање недостатака.

За прекршај из става 1. овог члана
може се уз изречену казну изрећи и
заштитна
мера
забране
обављања
делатности у трајању до три године.
Члан 60.
Новчаном казном од 10.000 до
25.000 динара казниће се за прекршај
физичко лице ако:
1) користи комуналну услугу на
начин супротан члану 23. овог закона;
2) одбије да омогући вршиоцу
комуналне делатности интервенцију на
комуналној инфраструктури;
3) не уклони ствари и друге
предмете са површина јавне намене ако су
они ту остављени противно прописима;
4) одлаже отпад на местима која
нису одређена за ту намену;
5) спаљује отпад изван за то
одређеног постројења;
6) не одлаже комунални отпад у за
то одређене комуналне контејнере;
7) одлаже комунални отпад на
местима
која
нису
одређена
као
регистроване комуналне депоније;
8) одлаже отпад грађевинског
материјала, земљу и грађевински материјал
противно прописима;
9) одлаже отпад и отпадне материје
у водотоке и на обале водотока;
10) баца гореће предмете у
комуналне контејнере;
11) уништава ограде, клупе и дечија
игралишта;
12) уништава зелене површине;
13)
не
омогући
инспектору
обављање контроле и не поступи по
решењу инспектора којим је наређено
извршавање
утврђених
обавеза
и
предузимања
мера
за
отклањање
недостатака.
X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 61.
Комунална накнада предвиђена
Законом о комуналним делатностима, овом
одлуком и другим општинским прописима,
ће се наплаћивати наредног дана од дана
престанка наплате накнаде за коришћење
грађевинског земљишта у складу са
Законом о планирању и изградњи
("Службени гласник РС", број 72/2009,
81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука УС и
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24/2011), а најкасније од 1. јануара 2014.
године.

ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО
МАНДАТНА ПИТАЊА

Члан 62.
Посебне одлуке којима се ближе
уређују услови обављања комуналних
делатности, а које нису донете до доношења
ове одлуке донеће се у року од шест месеца
од дана ступања на снагу ове одлуке.
Постојеће посебне одлуке којима се
ближе уређује обављање комуналних
делатности усагласиће се са одредбама ове
одлуке у року од шест месеци од дана
ступања на снагу ове одлуке.

Члан 1.
Разрешавају се чланови Одбора за
администартивно мандатна питања:
1.Брборић Ранко и
2.Јухас Атила.

Члан 63.
За све што није одређено овом
одлуком, а тиче се обављања комуналних
делатности, као и поверавања вршења
истих примењиваће се непосредно Закон.
Члан 64.
Даном ступања на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о поверавању
обављања
комуналне
делатности
(„Службени лист општине Нова Црња ”,
број 03/98 од 23.06.1998г.) .
Члан 65.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службеном
листу општине Нова Црња ”.
Председник Скупштине
Драган Топић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-11
ДАНА: 14.06.2013.
Н ОВА ЦРЊА
73.На основу члана 36.Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07), члана 46.Статута општине
Нова Црња („Службени лист општине Нова
Црња“ број 9/08 и 16/12), Скупштина
општине Нова Црња, на седници одржаној
дана
14.06.2013.год., доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНOВA

Члан 2.
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња»
Председник СO
Топић Драган
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-12
ДАНА: 14.06. 2013.
Н ОВА ЦРЊА
74.На основу члана 36.Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07), члан 46.Статута општине
Нова Црња („Службени лист општине Нова
Црња“ број 9/08 и 16/12), Скупштина
општине Нова Црња, на седници одржаној
дана
14.06.2013.год., доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНOВA
ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО
МАНДАТНА ПИТАЊА
Члан 1.
Бирају се чланови Одбора за
администартивно мандатна питања:
1.Милић Блаженка и
2.Кљајић Јулијана.
Члан 2.
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња»
Председник СO
Топић Драган
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
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-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-13
ДАНА: 14.06.2013.
Н ОВА ЦРЊА
75.На основу члана 36.Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07), чланова 46. и 47. Статута
општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08 и 16/12),
Скупштина општине Нова Црња, на
седници одржаној дана
14.06.2013.год.,
доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА
ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ
Члан 1.
Разрешавају се чланови Одбора за
прописе:
1.Бодочи Јене , председник ,
2.Кудра Бојана, члан и
3.Кљајић Милош,члан.
Члан 2.
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња»
Председник СO
Топић Драган
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-14
ДАНА:14.06.2013.
Н ОВА ЦРЊА
76.На основу члана 36.Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07), чланова 46. и 47. Статута
општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08 и 16/12),
Скупштина општине Нова Црња, на
седници одржаној дана
14.06.2013.год.,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА
ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ

Члан 1.
Бирају се чланови Одбора за
прописе:
1.Царић Милан ,за председника ,
2.Миланков Владислава, за члана и
3.Бошњак Војислава, за члана.
Члан 2.
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња»
Председник СO
Топић Драган
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-15
ДАНА: 14.06.2013.
Н ОВА ЦРЊА
77.На основу члана 36.Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07), чланова 46. и 47. Статута
општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08 и 16/12) ,
Скупштина општине Нова Црња, на
седници одржаној дана
14.06.2013.год.,
доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНА
ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Члан 1.
Разрешавају се чланови Одбора за
друштвене делатности :
1.Жежељ Љубомир , председник и
2.Бошкић Родољуб, члан.
Члан 2.
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња»
Председник СO
Топић Драган
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
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ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-16
ДАНА: 14.06. 2013.
Н ОВА ЦРЊА

Члан 1.
Разрешава се члан Одбора за
урбанизам и комунално стамбене
делатности :
-Мракић Горан, члан.

78.На основу члана 36.Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07), чланова 46. и 47. Статута
општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08 и 16/12) ,
Скупштина општине Нова Црња, на
седници одржаној дана
14.06.2013.год.,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА
ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Члан 1.
Бирају се чланови Одбора за
друштвене делатности :
1.Зукић Зоран , за председника и
2.Пешко Велика, за члана.
Члан 2.
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња»
Председник СO
Топић Драган
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-17
ДАНА: 14.06.2013.
Н ОВА ЦРЊА
79.На основу члана 36.Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07), члана 46. Статута
општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08 и 16/12) ,
Скупштина општине Нова Црња, на
седници одржаној дана
14.06.2013.год.,
доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ И
КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

Члан 2.
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња»
Председник СO
Топић Драган
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-18
ДАНА: 14.06.2013.
Н ОВА ЦРЊА
80.На основу члана 36.Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07), члана 46. Статута
општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08 и 16/12) ,
Скупштина општине Нова Црња, на
седници одржаној дана
14.06.2013.год.,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА
ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ И
КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Члан 1.
Бира се члан Одбора за урбанизам
и комунално стамбене делатности :
-Блажевић Бранко,за члана.
Члан 2.
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња»
Председник СO
Топић Драган
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-19
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ДАНА: 14.06.2013.
Н ОВА ЦРЊА
81.На основу члана 36.Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07), члана 46. Статута
општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08 и 16/12) ,
Скупштина општине Нова Црња, на
седници одржаној дана
14.06.2013.год.,
доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
ОДБОРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
Члан 1.
Разрешавају се чланови Одбора за
пољопривреду :
-Ристин Жељко, заменик
председника и
-Нинковић Милан,члан.
Члан 2.
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња»
Председник СO
Топић Драган
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-20
ДАНА: 14.06.2013.
Н ОВА ЦРЊА

-Миланков Радован,за члана.
Члан 2.
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња»
Председник СO
Топић Драган
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-21
ДАНА:14.06.2013.
Н ОВА ЦРЊА
83.На основу чл.36. Закона о
локалној самоуправи(«Сл.гласник РС»бр
129/07) и члана 46.Статута општине Нова
Црња („Службени лист општине Нова
Црња“, бр.9/08 и 16/12), Скупштина
општине Нова Црња, на седници одржаној
дана 14.06.2013.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ
ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
I
Разрешава се члан Комисије за
родну равноправност:
- Ђуричин Невена из Александрова.
II
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња»

82.На основу члана 36.Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07), члана 46. Статута
општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08 и 16/12) ,
Скупштина општине Нова Црња, на
седници одржаној дана
14.06.2013.год.,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА
ОДБОРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-22
ДАНА:14.06.2013.
Н ОВА ЦРЊА

Члан 1.
Бирају се чланови Одбора за
пољопривреду :
-Манојловић Миодраг,за заменика
председника и

84.На основу чл.36. Закона о
локалној самоуправи(«Сл.гласник РС»бр
129/07) и члана 46.Статута општине Нова
Црња („Службени лист општине Нова
Црња“, бр.9/08и 16/12), Скупштина

Председник СO
Топић Драган
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општине Нова Црња, на седници одржаној
дана 14.06.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ
ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
I
Именује се члан Комисије за родну
равноправност:
- Паскулов Далиборка.
II
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња»
Председник СO
Топић Драган
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-23
ДАНА:14.06.2013.
Н ОВА ЦРЊА
85.На основу чл.32. Закона о
локалној самоуправи(«Сл.гласник РС»бр
129/07) и члана 41.Статута општине Нова
Црња („Службени лист општине Нова
Црња“, бр.9/08 и 16/12), Скупштина
општине Нова Црња, на седници одржаној
дана 14.06.2013. .године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА РАДНЕ
ГРУПЕ
ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏТА ОПШТИНЕ
ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА
ЦРЊА
I
Разрешава се члан Радне групе за
расподелу средстава из буџета општине за
културне активности на територији
општине Нова Црња:
1.Бошкић Родољуб из Српске Црње.
II
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња»

Председник СO
Топић Драган
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-24
ДАНА:14.06.2013.
Н ОВА ЦРЊА
86.На основу чл.32. Закона о
локалној самоуправи(«Сл.гласник РС»бр
129/07) и члана 41.Статута општине Нова
Црња („Службени лист општине Нова
Црња“, бр.9/08 и 16/12), Скупштина
општине Нова Црња, на седници одржаној
дана 14.06.2013. .године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА РАДНЕ
ГРУПЕ
ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏТА ОПШТИНЕ
ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА
ЦРЊА
I
Именује се члан Радне групе за
расподелу средстава из буџета општине за
културне активности на територији
општине Нова Црња:
-Баста Тамара из Српске Црње.
II
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња»
Председник СO
Топић Драган

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-25
ДАНА:14.06.2013.
Н ОВА ЦРЊА
87.На основу члана 36.Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
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РС“ број 129/07), чланова 46. и 47. Статута
општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08 и 16/12) и
члана 3. Одлуке о оснивању Савета за
младе општине Нова Црња(„Службени лист
општине Нова Црња“ број 13/08 ) ,
Скупштина општине Нова Црња, на
седници одржаној дана14.06.2013.год.,
доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНА
САВЕТА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ НОВА
ЦРЊА
Члан 1.
Разрешавају се чланови Савета за
младе :
1.Илисин Мирослав , председник и
2.Ковачевић Небојша, члан.
Члан 2.
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња»
Председник СO
Топић Драган
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-26
ДАНА: 14.06.2013.
Н ОВА ЦРЊА
88.На основу члана 36.Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07), чланова 46. и 47. Статута
општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08 и 16/12) и
члана 3. Одлуке о оснивању Савета за
младе општине Нова Црња(„Службени лист
општине Нова Црња“ број 13/08 ) ,
Скупштина општине Нова Црња, на
седници одржаној дана 14.06.2013.год.,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА
САВЕТА ЗА МЛАДЕ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

Члан 1.
Бирају се чланови Савета за младе :
1.Ђурин Дејан , за председника и
2.Каурин Дејан,за члана.
Члан 2.
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња»
Председник СO
Топић Драган

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-27
ДАНА: 14.06. 2013.
Н ОВА ЦРЊА
89.На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи („ Службени гласник
РС“ број 129/2007) и члана 41. Статута
општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08 и 16/12),
Скупштина општине Нова Црња, на
седници одржаној дана
14.06.2013.године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
I
Разрешавају се чланови Локалног
савета за запошљавање :
1.Танок Шандор из Нове Црње,
2.Мартинов Горан из Радојева,
3.Јањатов Зоран из Александрова и
4.Даруши Тибор из Нове Црње.
II
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња»
Председник СO
Топић Драган
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
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ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-28
ДАНА:14.06.2013.
Н ОВА ЦРЊА

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД - НОВА
ЦРЊА

90.На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи („ Службени гласник
РС“ број 129/2007) и члана 41. Статута
општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ број 9/08 и 16/12),
Скупштина општине Нова Црња, на
седници одржаној дана
14.06.2013.године, доноси следеће

I
Разрешава се члан Надзорног
одбора Центра за Социјални рад Нова
Црња:
1. Кудра Бојана, представник
оснивача,
II
Ово Решење објавиће се у “
Службеном листу општине Нова Црња“.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
I
Именују се чланови Локалног
савета за запошљавање :
1.Зоран Јовандић из Српске Црње,
2.Мирко Ђукановић из Српске
Црње,
3.Милан Шуша из Војвода Степе и
4.Живојин Путник из Радојева.
II
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња»
Председник СO
Топић Драган
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-29
ДАНА:14.06.2013.
Н ОВА ЦРЊА
91.На основу члана.32. тачка 9
Закона о локалној самоуправи ( “Сл.гласник
РС “ број 129/07 ), члана 22.Закона о јавним
службама ( “Сл.гласник РС “ број
42/91,81/05), и члана 41.тачка10.Статута
општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ , бр.9/08 и 16/12),
Скупштина општине Нова Црња на својој
седници одржаној дана 14.06.2013.године
донела је

Председник Скупштине
Топић Драган

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-30
ДАНА: 14.06.2013.
Н ОВА ЦРЊА
92.На основу члана.32. тачка 9
Закона о локалној самоуправи ( “Сл.гласник
РС “ број 129/07 ), члана 22.Закона о јавним
службама ( “Сл.гласник РС “ број
42/91,81/05), и члана 41.тачка10.Статута
општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ , бр.9/08 и 16/12),
Скупштина општине Нова Црња на својој
седници одржаној дана 14.06.2013.године
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД - НОВА
ЦРЊА
I
Именује се члан Надзорног одбора
Центра за Социјални рад Нова Црња:
1. Миланков Владислава,
представник оснивача,
II
Ово Решење објавиће се у “
Службеном листу општине Нова Црња“.
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Председник Скупштине
Топић Драган
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-31
ДАНА:14.06.2013.
Н ОВА ЦРЊА
93.На основу члана 32.тачка 9
Закона о локалној самоуправи ( “Сл.гласник
РС “ број 129/07 ),члана 20. Закона о јавним
службама ( “Сл.гласник РС “ број 42/91,
81/05,83/05 ) и члана 41.тачка10.Статута
општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ , бр.9/08 и 16/12),
Скупштина општине Нова Црња на својој
седници одржаној дана 14.06.2013..године
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
„ЂУРА ЈАКШИЋ“ СРПСКА ЦРЊА
I
Разрешавају се чланови Управног
одбора Н.Б. „Ђура Јакшић“ Српска Црња, :
1.Ковачевић Рајко , представник
оснивача,
2.Ђурановић Наста , представник
запослених.
II
Ово Решење објавиће се у “
Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник Скупштине
Топић Драган

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-32
ДАНА:14.06.2013.
Н ОВА ЦРЊА
94.На основу члана 32.тачка 9

Закона о локалној самоуправи ( “Сл.гласник
РС “ број 129/07 ),члана 20. Закона о јавним
службама ( “Сл.гласник РС “ број 42/91,
81/05,83/05 ) и члана 41.тачка10.Статута
општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ , бр.9/08 и 16/12),
Скупштина општине Нова Црња на својој
седници одржаној дана 14.06.2013..године д
онела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
„ЂУРА ЈАКШИЋ“ СРПСКА ЦРЊА

I
Именују се чланови Управног
одбора Н.Б. „Ђура Јакшић“ Српска Црња, :
1.Радин Светлана, представник
оснивача,
2.Олћан Александар, представник
запослених.
II
Ово Решење објавиће се у “
Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник Скупштине
Топић Драган
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-33
ДАНА:14.06.2013.
Н ОВА ЦРЊА
95.На основу члана 32.тачка 9.
Закона о локалној самоуправи ( “Сл.гласник
РС “ број 129/07 ),члана 22. Закона о јавним
службама ( “Сл.гласник РС “ број 42/91,
81/05,83/05 ) и члана 41.тачка10.Статута
општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ , бр.9/08 и 16/12),
Скупштина општине Нова Црња на својој
седници одржаној дана 14.06.2013..године
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА
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НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
„ЂУРА ЈАКШИЋ“ СРПСКА ЦРЊА
I
Разрешава се члан Надзорног
одбора Н.Б. „Ђура Јакшић“ Српска Црња, :
1.Мракић Горан, представник
оснивача,
II
Ово Решење објавиће се у “
Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник Скупштине
Топић Драган
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-34
ДАНА:14.06.2013.
Н ОВА ЦРЊА
96.На основу члана 32.тачка 9
Закона о локалној самоуправи ( “Сл.гласник
РС “ број 129/07 ),члана 22. Закона о јавним
службама ( “Сл.гласник РС “ број 42/91,
81/05,83/05 ) и члана 41.тачка10.Статута
општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ , бр.9/08 и 16/12),
Скупштина општине Нова Црња на својој
седници одржаној дана 14.06.2013..године
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
„ЂУРА ЈАКШИЋ“ СРПСКА ЦРЊА
I
Именује се члан Надзорног одбора
Н.Б. „Ђура Јакшић“ Српска Црња, :
1.Недељков Гордана, представник
оснивача,
II
Ово Решење објавиће се у “
Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник Скупштине
Топић Драган

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-35
ДАНА:14.06.2013.
Н ОВА ЦРЊА
97.На основу члана 17.Закона о
јавним предузећима („Службени гласник
РС“ бр. 119/12), члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07“) и члана 41. тачка 10.
Статута општине Нова Црња(„Службени
лист општине Нова Црња“ број 9/08 и
16/12), Скупштина општине Нова Црња, на
седници одржаној дана
14.06.2013.год.доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„8.АВГУСТ“ СРПСКА ЦРЊА
I
Разрешавају се чланови Надзорног
одбора ЈКП. „8.август“ Српска Црња, :
1. Арсин Драгиша,
2. Ђурин Данијел,
3. Ходи Ервин,
4. Ковачевић Рајко и
5. Мракић Горан.
II
Ово Решење објавиће се у “
Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник Скупштине
Топић Драган
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-36
ДАНА:14.06.2013.
Н ОВА ЦРЊА
98.На основу члана 12. и 13.Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
РС“ бр. 119/12), члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
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РС“ број 129/07“) и члана 41. тачка 10.
Статута општине Нова Црња(„Службени
лист општине Нова Црња“ број 9/08 и
16/12), Скупштина општине Нова Црња, на
седници одржаној дана 14.06.2013.год.
доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„8.АВГУСТ“ СРПСКА ЦРЊА
I
Именују се чланови Надзорног
одбора ЈКП. „8.август“ Српска Црња:
1. Милић Мијо, на предлог оснивача
,председник Надзорног одбора;
2. Богуновић Љубомир, на предлог
оснивача,члан Надзорног одбора и
3. Васић Бојан,из реда запослених,
члан Надзорног одбора.
II
Чланови Надзорног одбора именују
се на период од 4 године.
III
Ово Решење објавиће се у “
Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник Скупштине
Топић Драган
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-37
ДАНА:14.06.2013.
Н ОВА ЦРЊА
99.На основу члана 32.тачка 9
Закона о локалној самоуправи ( “Сл.гласник
РС “ број 129/07 ),члана 20. Закона о јавним
службама ( “Сл.гласник РС “ број 42/91,
81/05,83/05 ) и члана 41.тачка10.Статута
општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ , бр.9/08 и 16/12),
Скупштина општине Нова Црња на својој
седници одржаној дана 14.06.2013.године
донела је
РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
СПОРТСКО КУЛТУРНО
ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
I
Разрешавају се чланови Управног
одбора СКТ Центра:
1. Нинковић Сузана и
2. Ходи Јудит.
II
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња»
Председник Скупштине
Топић Драган
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-38
ДАНА:14.06.2013.
Н ОВА ЦРЊА
100.На основу члана 32.тачка 9
Закона о локалној самоуправи ( “Сл.гласник
РС “ број 129/07 ),члана 20. Закона о јавним
службама ( “Сл.гласник РС “ број 42/91,
81/05,83/05 ) и члана 41.тачка10.Статута
општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ , бр.9/08 и 16/12),
Скупштина општине Нова Црња на својој
седници одржаној дана 14.06.2013..године
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
СПОРТСКО КУЛТУРНО
ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
I
Именују се чланови Управног
одбора СКТ Центра:
1. Рудан Милена и
2. Круљ Злата.
II
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња»
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Председник Скупштине
Топић Драган
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-39
ДАНА:14.06.2013.
Н ОВА ЦРЊА
101.На основу чл.32 т.9 Закона о
локалној самоуправи(«Сл.гласник РС»бр
129/07),члана 41. Статута општине Нова
Црња („Службени лист општине Нова
Црња“ број 9/08,16/12),Скупштина општине
Нова Црња, седници одржаној дана
14.06.2013.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
I
Разрешава се члан Управног одбора
Фонда за локалне путеве општине Нова
Црња :
1. Стајић Душан,из Војвода Степе.
II
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња»
Председник Скупштине
Топић Драган
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-40
ДАНА:14.06.2013.
Н ОВА ЦРЊА
102.На основу чл.32 т.9 Закона о
локалној самоуправи(«Сл.гласник РС»бр
129/07),члана 41. Статута општине Нова
Црња („Службени лист општине Нова
Црња“ број 9/08,16/12),Скупштина општине
Нова Црња, седници одржаној дана
14.06.2013.године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
I
Именује се члан Управног одбора
Фонда за локалне путеве општине Нова
Црња:
1. Милић Мијо,из Нове Црње.
II
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња»
Председник Скупштине
Топић Драган
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-41
ДАНА:14.06.2013.
Н ОВА ЦРЊА
103.На основу чл.32 т.9 Закона о
локалној самоуправи(«Сл.гласник РС»бр
129/07),члана 41. Статута општине Нова
Црња („Службени лист општине Нова
Црња“ број 9/08,16/12),Скупштина општине
Нова Црња, седници одржаној дана
14.06.2013.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА ПРОТИВ-ПОЖАРНУ
ЗАШТИТУ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
I
Разрешава се члан Управног
одбора Фонда за против-пожарну заштиту
општине Нова Црња :
1.Мартинов Рада из Српске Црње.
II
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња»
Председник Скупштине
Топић Драган
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-42
ДАНА:14.06.2013.
Н ОВА ЦРЊА
104.На основу чл.32 т.9 Закона о
локалној самоуправи(«Сл.гласник РС»бр
129/07),члана 41. Статута општине Нова
Црња („Службени лист општине Нова
Црња“ број 9/08,16/12),Скупштина општине
Нова Црња, седници одржаној дана
14.06.2013.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА ПРОТИВ-ПОЖАРНУ
ЗАШТИТУ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
I
Именује се члан Управног одбора
Фонда за против-пожарну заштиту општине
Нова Црња :
1.Јанковић Милан из Српске Црње.
II
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња»
Председник Скупштине
Топић Драган

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-43
ДАНА:14.06.2013.
Н ОВА ЦРЊА
105.На основу члана 32. т.9 Закона о
локалној самоуправи(«Сл.гласник РС» бр
129/07),члана 41. т.10.Статута општине
Нова Црња („Службени лист општине Нова
Црња“ број 9/08,16/12),Скупштина општине
Нова Црња, седници одржаној дана
14.06.2013.године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА ПОМОЋ ЛОКАЛНОЈ
САМОУПРАВИ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
I
Разрешавају се чланови Управног
одбора Фонда за помоћ локалној
самоуправи:
1.Чисар Лорабел , члан и
2.Ковачевић Рајко,члан.
II
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња»
Председник Скупштине
Топић Драган
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-44
ДАНА:14.06.2013.
Н ОВА ЦРЊА
106.На основу члана 32. т.9 Закона о
локалној самоуправи(«Сл.гласник РС» бр
129/07),члана 41. т.10.Статута општине
Нова Црња („Службени лист општине Нова
Црња“ број 9/08,16/12),Скупштина општине
Нова Црња, седници одржаној дана
14.06.2013.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА ПОМОЋ ЛОКАЛНОЈ
САМОУПРАВИ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
I
Именују се чланови Управног
одбора Фонда за помоћ локалној
самоуправи:
1.Милошев Иванка , за члана и
2.Дошлов Жељко,за члана.
II
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња»
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Председник Скупштине
Топић Драган
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-45
ДАНА:14.06.2013.
Н ОВА ЦРЊА
107.На основу члана 32. т.9 Закона о
локалној самоуправи(«Сл.гласник РС» бр
129/07),члана 41. т.10.Статута општине
Нова Црња („Службени лист општине Нова
Црња“ број 9/08,16/12),Скупштина општине
Нова Црња, седници одржаној дана
14.06.2013.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
I
Разрешавају се чланови Управног
одбора Фонда солидарности:
1.Лаковић Јовица , члан и
2.Воларов Предраг,члан.
II
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња»
Председник Скупштине
Топић Драган

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-19/13-46
ДАНА:14.06.2013.
Н ОВА ЦРЊА
108.На основу члана 32. т.9 Закона о
локалној самоуправи(«Сл.гласник РС» бр
129/07),члана 41. т.10.Статута општине
Нова Црња („Службени лист општине Нова
Црња“ број 9/08,16/12),Скупштина општине

Нова Црња, седници одржаној дана
14.06.2013.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
I
Именују се чланови Управног
одбора Фонда солидарности:
1.Томашевић Предраг , за члана и
2.Стеванов Бранислав,за члана.
II
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња»
Председник Скупштине
Топић Драган

Република Србија – АПВ
Општина Нова Црња
-Скупштина општинеБрој: II-06-19/13-47
Датум:14.06.2013.године
109.На основу члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ број 72/09 и
52/11), члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07) и члана 41. тачка 32.
Статута општине Нова Црња („Службени
лист општине Нова Црња“ 9/08 и 16/12)
Скупштина општине Нова Црња на седници
одржаној дана 14.06.2013. године, доноси
следеће
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
СРПСКА ЦРЊА
Члан 1.
Разрешавају се:
кao представници запослених
1. Деретић Гордана
2. Савин Драган
3. Дражић Душан
као представници родитеља

Број 6

14.06.2013.

“Службени лист општине Нова Црња“Страна 134

4. Баста Зоран
5. Брборић Милана
6. Попов Тања
као представници јединице локалне
самоуправе
7. Стоилков Божидар
8. Ковачевић Жарко
9. Милошев Иванка
Члан 2.
Именују се :
кao представници запослених
1. Савин Драган
2. Деретић Гордана
3. Стојичић Најдан
као представници родитеља
4. Тубић Милијана
5. Црногорац Милијана
6. Обрадовић Драгана
као представници јединице локалне
самоуправе
7. Олћан Ивана
8. Тица Мирко
9. Стајчић Бранко
Члан 3.
Лица из члана 2. именују се на
мандатни период од 4 године.
Члан 4.
Ово решење објавити у „Службеном
листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Топић Драган
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II -06-19/13-48
ДАНА: 14.06.2013.године
НОВА ЦРЊА
110.На основу члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС“ број 72/09 и 52/11), члана
32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“ број 129/07) и члана 41..
Статута општине Нова Црња («Сл.лист
општине Нова Црња» бр.9/08 и 16/12)
Скупштина општине Нова Црња на седници
одржаној дана 14.06.2013. године,донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТАНКО
КРСТИН“ РАДОЈЕВО
I
Разрешава се члан Школског
одбора Основне школе „Станко Крстин“
Радојево
- Мартинов Гордана, именована на
предлог локалне самоуправе.
II
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња».
Председник Скупштине
Топић Драган
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II -06-19/13-49
ДАНА: 14.06.2013.године
НОВА ЦРЊА
111.На основу члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС“ број 72/09 и 52/11), члана
32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“ број 129/07) и члана 41..
Статута општине Нова Црња («Сл.лист
општине Нова Црња» бр.9/08 и 16/12)
Скупштина општине Нова Црња на седници
одржаној дана 14.06.2013. године,донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТАНКО
КРСТИН“ РАДОЈЕВО
I
Именује се члан Школског одбора
Основне школе „Станко Крстин“ Радојево
- Паскулов Иванка, на предлог
локалне самоуправе.
II
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња».
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Председник Скупштине
Топић Драган
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II -06-19/13-50
ДАНА: 14.06.2013.године
НОВА ЦРЊА
112.На основу члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС“ број 72/09 и 52/11), члана
32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“ број 129/07) и члана 41..
Статута општине Нова Црња («Сл.лист
општине Нова Црња» бр.9/08 и 16/12)
Скупштина општине Нова Црња на седници
одржаној дана 14.06.2013. године,донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ЂУРА ЈАКШИЋ“ СРПСКА ЦРЊА
I
Разрешавају се чланови Школског
одбора Основне школе „Ђура Јакшић“
Српска Црња
- Зечевић Драгица, именована на
предлог наставничког већа ,
- Мракић Горан, именован на
предлог локалне самоуправе и
- Којић Весна, именована на
предлог локалне самоуправе .
II
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња».
Председник Скупштине
Топић Драган
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II -06-19/13-51
ДАНА: 14.06.2013.године
НОВА ЦРЊА

113.На основу члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС“ број 72/09 и 52/11), члана
32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“ број 129/07) и члана 41..
Статута општине Нова Црња («Сл.лист
општине Нова Црња» бр.9/08 и 16/12)
Скупштина општине Нова Црња на седници
одржаној дана 14.06.2013. године,донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ЂУРА ЈАКШИЋ“ СРПСКА ЦРЊА
I
Именују се чланови Школског
одбора Основне школе „Ђура Јакшић“
Српска Црња
- Жупунски Јелена, на предлог
наставничког већа ,
- Граховац Драган, на предлог
локалне самоуправе и
- Кушић Мирјана, на предлог
локалне самоуправе .
II
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња».
Председник Скупштине
Топић Драган

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II -06-19/13-52
ДАНА: 14.06.2013.године
НОВА ЦРЊА
114.На основу члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС“ број 72/09 и 52/11), члана
32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“ број 129/07) и члана 41..
Статута општине Нова Црња («Сл.лист
општине Нова Црња» бр.9/08 и 16/12)
Скупштина општине Нова Црња на седници
одржаној дана 14.06.2013. године,донела је
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Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„4.ОКТОБАР“ ВОЈВОДА СТЕПА
I
Разрешавају се чланови Школског
одбора Основне школе „4.Октобар“ Војвода
Степа
- Јањић Јелена, именована на
предлог локалне самоуправе и
- Цревар Мира, именована на
предлог локалне самоуправе .
II
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња».
Председник Скупштине
Топић Драган
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II -06-19/13-53
ДАНА: 14.06.2013.године
НОВА ЦРЊА
115.На основу члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС“ број 72/09 и 52/11), члана
32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“ број 129/07) и члана 41..
Статута општине Нова Црња («Сл.лист
општине Нова Црња» бр.9/08 и 16/12)
Скупштина општине Нова Црња на седници
одржаној дана 14.06.2013. године,донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„4.ОКТОБАР“ ВОЈВОДА СТЕПА
I
Именују се се чланови Школског
одбора Основне школе „4.Октобар“ Војвода
Степа
- Обреновић Верица, на предлог
локалне самоуправе и

- Родић Мане, на предлог локалне
самоуправе .
II
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња».
Председник Скупштине
Топић Драган
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II -06-19/13-54
ДАНА:14.06.2013.године
НОВА ЦРЊА
116.На основу члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС“ број 72/09 и 52/11), члана
32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“ број 129/07) и члана 41..
Статута општине Нова Црња («Сл.лист
општине Нова Црња» бр.9/08 и 16/12)
Скупштина општине Нова Црња на седници
одржаној дана 14.06.2013. године,донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ПЕТЕФИ ШАНДОР“ НОВА ЦРЊА
I
Разрешава се члан Школског
одбора Основне школе „Петефи Шандор“
Нова Црња
- Биачи Јожеф, именован на предлог
наставничког већа .
II
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња».
Председник Скупштине
Топић Драган
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II -06-19/13-55
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ДАНА: 14.06.2013.године
НОВА ЦРЊА
117.На основу члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС“ број 72/09 и 52/11), члана
32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“ број 129/07) и члана 41.
Статута општине Нова Црња («Сл.лист
општине Нова Црња» бр.9/08 и 16/12)
Скупштина општине Нова Црња на седници
одржаној дана 14.06.2013. године,донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ПЕТЕФИ ШАНДОР“ НОВА ЦРЊА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО
РАДИЧЕВИЋ“ АЛЕКСАНДРОВО
I
Разрешавају се чланови Школског
одбора Основне школе „Бранко Радичевић“
Александрово
- Томић Катица, именована на
предлог наставничког већа ,
- Миланков Сузана, именована на
предлог наставничког већа,
- Нинковић Сузана, именована на
предлог локалне самоуправе,
- Ђуричин Невена, именована на
предлог локалне самоуправе и
- Попов Ивана , именована на
предлог локалне самоуправе.

I
Именује се члан Школског одбора
Основне школе „Петефи Шандор“ Нова
Црња
- Нађ Габријела, на предлог
наставничког већа.

II
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња».

II
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II -06-19/13-57
ДАНА: 14.06.2013.године
НОВА ЦРЊА

Председник Скупштине
Топић Драган
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II -06-19/13-56
ДАНА:14.06.2013.године
НОВА ЦРЊА
118.На основу члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС“ број 72/09 и 52/11), члана
32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“ број 129/07) и члана 41.
Статута општине Нова Црња («Сл.лист
општине Нова Црња» бр.9/08 и 16/12)
Скупштина општине Нова Црња на седници
одржаној дана 14.06.2013. године,донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Председник Скупштине
Топић Драган

119.На основу члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС“ број 72/09 и 52/11), члана
32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“ број 129/07) и члана 41.
Статута општине Нова Црња («Сл.лист
општине Нова Црња» бр.9/08 и 16/12)
Скупштина општине Нова Црња на седници
одржаној дана 14.06.2013. године,донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО
РАДИЧЕВИЋ“ АЛЕКСАНДРОВО
I
Именују се чланови Школског
одбора Основне школе „Бранко Радичевић“
Александрово
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- Попов Весела, на предлог
наставничког већа ,
- Тошков Надица, на предлог
наставничког већа,
- Шашић Милорад, на предлог
локалне самоуправе,
- Бошњак Војислав, на предлог
локалне самоуправе и
- Удицки Александар, на предлог
локалне самоуправе.
II
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња».
Председник Скупштине
Топић Драган
120.На основу члана 46. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ бр. 129/07), члана 8 став 2. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10,
101/11) и члана 61. Статута Општине Нова
Црња („Службени лист општине Нова
Црња“, број 9/08, 16/12) Општинско веће
општине Нова Црња на седници одржаној
дана 12. 06. 2013. године доноси:
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ НОВА
ЦРЊА
Члан 1.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за безбедност
саобраћаја општине Нова Црња ради
усклађивања послова бебедности саобраћаја
на путевима који су из делокруга јединице
локалне самоуправе:
Члан 2.
У Савет се именују:
1.Даница Стричевић, Председик
општине Нова Црња,председник Савета
2.Драган Томин, руководилац
одељења за привреду у Општинској
упрви Нова Црња, заменик председника
Савета
3.Горан Каранфиловић, заменик
командира полицијске испоставе у
Новој Црњи, члан
4.Љубисав Милошев, судија за
прекршаје, члан

5.др. Димитрије Бекан, в.д. директор
Дома здравља Српска Црња, члан
6.Зукић Зоран, директор основне
школе „Стано Крстин“ у Радојево, члан
7.Драган Стојановић, судија
Основног суда у Кикинди, одељење у Новој
Црњи, члан
8.Шћепан Мићић, дипл. Инжињер
саобраћаја, члан
9.Васић Бојан, радник ЈКП „8.
Август“, члан
10. Душко Даничић, члан
општинског већа, члан
11.Дејан Панић, радник фабрике
уља „Банат“, Нова Црња, члан
Члан 3.
За секретара Савета именује се Нада
Трикић, правник, запослена у Општинској
управи општине Нова Црња.
Члан 4.
Мандат чланова Савета, као и
секретара Савета траје четири године.
Члан 5.
Административно
техничке
и
правне послове за потребе Савета обављаће
секретар Савета, а стручне послове
Општинска управа општине Нова Црња.
Члан 6.
За рад у Савету, председник Савета,
заменик Председника Савета и чланови
Савета примају накнаду која се одређује
Програмом коришћења средстава за
финансирање и унапређење безбедности
саобраћаја на путевима на територији
општине Нова Црња.
Члан 7.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
листу општине Нова Црња“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ДАНИЦА СТРИЧЕВИЋ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Општинско већеБрој:I-06-18/13-8
Дана:12.06.2013.
НОВА ЦРЊА
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121.На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС”, бр. 129/07) и чл. 77. и 78. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11 и 93/12), и чл.15 Статута општине Нова Црња („Службени
лист општине”, бр.9/2008), а на предлог Општинског већа СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Нова
Црња, на седници одржаној 14.06. 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА за 2012. годину
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Остварени текући приходи и примања и извршени расходи и издаци буџета општине
Нова Црња за 2012. годину (у даљем тексту: Одлука), износе у хиљадама динара, и то:
I. Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства (буџетска
средства и средства из осталих извора) ................................................361.432
II. Укупно извршени текући расходи и издаци (буџетска
средства и средства из осталих извора) ................................................ 308.019
III. Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака . 53.413
Члан 2.
У Билансу стања на дан 31. децембра 2012. године (Образац 1) утврђена је укупна актива
у износу од 190.167 х. динара и укупна пасива у износу од 190.167 х. динара.
Члан 3.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2012. године
(Образац 2) утврђени су буџетски суфицит и кориговани вишак прихода – суфицит на нивоу
свих извора финансирања:
1. Укупно остварени приходи и примања по основу продаје нефинансијске
имовине
2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
3. Вишак прихода – буџетски суфицит (ред. бр. 1 – ред. бр. 2)
Кориговање вишка прихода – буџетски суфицит:
– део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је
коришћен за покриће расхода и издатака текуће године
– део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку
нефинансијске имовине
– део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за
покриће расхода и издатака текуће године
– износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из
кредита
– износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака
текуће године
– утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске
имовине за отплату обавеза по кредитима
– утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске
имовине за набавку финансијске имовине
4. Кориговани вишак прихода – суфицит
Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину
Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину

331.229
304.984
26.245
+
+
+ 22.444
+
+
– 2.717
–
45.972
45.972
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Остварени вишак прихода – суфицит из става 1. овог члана, у износу од 26.245 х динара
преноси се у наредну годину.
Члан 4.
Буџетски суфицит (дефицит), и укупни фискални резултат буџета утврђени су:
Остварен
Економска
Планиран
окласификација
о
Извршен
о
2
3
4

1
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И
ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ
I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Текући приходи:
7
1. Порески приходи
71
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке
711
1.2. Порез на добра и услуге
714
1.3. Остали порески приходи
712+713+716+71
9
2. Непорески приходи, од чега:
74
– наплаћене камате
7411
– накнада за коришћење простора и грађевинског
7415
земљишта
3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из
772
претходне године
4. Донације
731+732
5. Трансфери
733
Примања од продаје нефинанисјске имовине
8
Сопствени приходи буџетских корисника
II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Текући расходи:
4
1. Расходи за запослене
41
2. Коришћење услуга и роба
42
2а. Амортизација
43
3. Отплата камата
44
4. Субвенције
45
5. Издаци за социјалну заштиту
47
6. Остали расходи
48+49
7. Текући трансфери и дотације
4631+4641
8. Капитални трансфери и дотације
4632+4642
Издаци за нефинансијску имовину
5
III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ)
(7+8) – (4+5)
(I–II)
IV. Издаци за набавку финансијске имовине
62
V. Отплата главнице
61
1. Отплата главнице домаћим кредиторима
611
1.1. Отплата главнице домаћим јавним финансијским
6113 + 6114
институцијама и пословним банкама
1.2. Отплата главнице осталим кредиторима
6111 + 6112 +
6115 + 6116 +
6117 + 6118 +
6119
2. Отплата главнице страним кредиторима
612
Б. УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (III-IV-V)
В. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
VI. Примања по основу продаје финансијске имовине
92
VII. Примања од задуживања
91
1. Примања од домаћих задуживања
911
1.1. Задуживање код јавних финансијских институција
9113 + 9114
и пословних банака
1.2. Задуживање код осталих кредитора
9111 + 9112 +
9115 + 9116 +

359.136
329.345
153.144
111.050
7.371
34.723
22.701
2.000
13.200

331.229
330.974
157.744
114.910
7.976
34.858
20.765
2.308
11.668

153.500
260

152.465
255

356.336
299.509
45.158
124.834
170
1.000
8.254
14.850
19.951
85.291

268.755
43.429
112.034
693
8.254
5.996
13.476
84.873

56.827
2.800

36.229
26.245

2.800
2.800

2.717
2.717

-

-23.528
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9117 + 9118 +
9119
912
321311

2. Примања од иностраног задуживања
VIII. Пренета неутрошена средства из ранијих
година
IX. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+V)

29.531
2.800

5.092
2.717

Члан 5.
У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2012. године утврђенa су примања по свим изворима финансирања у износу од 255 х
динара и укупни издаци у износу од 38.946 х динара.
Члан 6.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2012. године
(Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи од 331.229 х динара, и укупни новчани
одливи од 307.701 х динара. Салдо готовине на дан 31.12.2012. године износи 53.413 х динара.
Члан 7.
У Извештају о извршењу буџета у периоду 1. јануара до 31. децембра 2012. године
(Образац 5), утврђена је укупна разлика од 26.245 х динара, између укупних текућих прихода и
примања и укупних расхода и издатака буџета по свим изворима финансирања.
Члан 8.
Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета општине у укупном
износу од 331.229 х. динара према економским класификацијама утврђени су у следећим
износима:
%
Економска
Остварењ Остварењ
класификациј
Врста прихода
План
Разлика
е
а/
а
План
1
711
711110
711120
711143
711146
711147
711160
711180
711190
712
712112
713
713120
713310
713420
714
714431

2
Порез на доходак, добит и
капиталне добитке
– порез на зараде
– порез на приходе од самосталних
делатности
– порез на приходе од
непокретности
– порез на приходе од
пољопривреде и шумарства
– порез на земљиште
– порез на приходе од осигурања
лица
– самодопринос на пр. од пољ.
– порез на друге приходе
Порез на фонд зарада
– порез на фонд зарада ост. Зап.
Порез на имовину
– порез на имовину
– порез на наслеђе и поклон
– порез на капиталне трансакције
Порез на добра и услуге
– комунална такса

3

4

5

111.050

114.910

103,48

68.000

69.510

102,23

3.000

2.085

69,50

8.000

1.795

22,44

50

7

14,00

7.184

100,00

73

100,00

18.300
15.956
11
11
33.542
9.638
445
23.459
7.976
2

107,65
106,38
55,00
55,00
100,12
96,38
88,47
102,00
108,21
3,34

17.000
15.000
20
20
33.503
10.000
503
23.000
7.371
60

6
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714513
714514
714547
714552
714562
714570
716
716111
730
731000
732000
733
733150
733252
741
741150
741510
741534
742

742152

742251
742253
742351
743
743351
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2
– комунална такса за држање
моторних возила
– годишња накнада за моторна
возила, тракторе и прикључна
возила
– накнада за загађивање жив.сред.
– боравишна такса
– посебна накнада за заштиту и
унапређивање животне средине
– општинске и градске комуналне
таксе
Други порези
– комунална такса за истицање
фирме
на пословном простору
Донације и трансфери
Донације од иностраних држава
Донације од међународних
организација
Трансфери од других нивоа
власти (грантови)
– текући трансфери од других
нивоа власти у корист општине
– капитални и наменски
трансфери
Приходи од имовине
– камате на средства
консолидованог рачуна трезора
општине
– накнада за коришћење
природних добара
– накнаде за коришћење
грађевинског земљишта
Приходи од продаје добара и
услуга
– приходи од давања у закуп,
односно на коришћење
непокретности у државној својини
које кориснте општине и
индиректни корисници њиховог
буџета
– општинске административне
таксе
– накнада за уређивање
грађевинског земљишта
– приходи које својом делатношћу
остваре органи и организације
општине
Новчане казне и одузета
имовинска корист
– приходи од новчаних казни
изречених у прекршајном

3

4

5

3.000

2.914

97,14

1.000

1.355

135,50

600
11

399
11

66,50
100,00

2.700

3.295

122,04

1.200

1.305

108,75

1.200

1.305

108,75

153.500

152.465

99,33

138.500

138.723

100,17

15.000

13.742

91,62

15.200

13.976

91,95

2.000

2.308

115,40

13.000

11.652

89,64

200

16

8,00

2.602

2.164

600

378

63,00

2

2

100,00

2.000

1.784

89,20

2.000

1.536

76,80

2.000

1.536

76,80

83,20

6

Број 6

14.06.2013.

1

745
745150
841
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2
3
поступку за прекршаје прописане
актом скупштине општине, као и
одузета имовинска корист у том
поступку
Мешовити и неодређени
2.900
приходи
– мешовити и неодређени приходи
2.900
у корист општине ........................................... ххх
Примања од продаје природне
260
имовине
Примања од продаје земљишта у
260
корист нивоа општине
Сопствени приходи буџетских
корисника
Приходи од продаје добара и
услуга
– приходи од продаје добара и
услуга или закупа од стране
тржишних организација у корист
нивоа општине
– приходи индиректних корисника
буџета локалне самоуправе који се
остварују додатним активностима

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:

329.606

4

3.089

5

6

106,52

3.089

106,52

255

98,08

255

98,08

331.229

100,50

Члан 9.
Укупно планирани и извршени расходи и издаци буџета, по основним наменама,
утврђени су у следећим износима, и то:
Еконо
мска
класиф
икација
1
41
411
412
413
414
415
416
417
418
42
421
422
423
424
425
426

ОПИС

2
Расходи за запослене
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнада за запослене
Награде, бонуси и остали посебни
расходи
Посланички додатак
Судијски додатак
Коришћење услуга и роба
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал

%
План Извршење Извршено
/план
3
43.834
34.340

4
43.429
34.062

5
99,08
99,20

5.864
21
771
1.500

5.739
23
861
1.407

97,87
100,53
111,68
93,80

217
1.121

216
1.121

99,54
100,00

125.484
12.341
1.040
73.460
10.534
13.305
14.804

112.034
11.560
756
68.910
5.836
12.737
12.235

89,29
93,68
72,70
93,81
55,41
95,74
82,65

Разлика

6
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Амортизација и употреба осн.
средстава
170
Амортизација некретнина и опреме
170
Употреба природне имовине
Отплата камата
1.000
Отплате домаћих камата
1.000
Субвенције
8.254
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
8.254
Донације, дотације и трансфери
85.918
Трансфери осталим нивоима власти
85.918
Социјално осигурање и социјална
заштита
14.850
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
14.850
Остали раходи
14.367
Дотације невладиним организацијама 13.667
Порези, обавезне таксе и казне
500
Новчане казне и пенали по решењу
судова
200
Резерве
6.147
Средства резерве
6.147
Основна средства
56.213
Зграде и грађевински објекти
45.395
Машине и опрема
10.525
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
293
Природна имовина
100
Земљиште
100
Отплата главнице
2.800
Отплата главнице домаћим
кредиторима
2.800
Набавка финансијске имовине
Набавка домаће финансијске имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 359.137

43
431
434
44
441
45
451
46
463
47
472
48
481
482
483
49
499
51
511
512
513
515
54
541
61
611
62
621

693
693
8.254

69,30
69,30
100,00

8.254
84.873
84.873

100,00
98,79
98,79

5.996

40,38

5.996
13.476
13.198
278

40,38
93,80
96,57
55,60

36.188
26.599
9.303

64,38
58,60
88,39

286
41
41
2.717

97,62
41,00
41,00
97,04

2.717

97,04

307.701

85,68

I. ПОСЕБАН ДЕО

2

3

Позиција
Економск
а
класифика
-ција

Функција

1
1

Преглед текућих расхода и издатака по организационој, функционалној, економској
класификацији и извору финансирања за период 1.1 – 31.12. 2012. године.
%
Планира Изврше Изврш
Разлика
Опис
но
но
ено/пл
ан
Глава

Раздео

Члан 10.

4

5

1

411

110

6
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
Извршни и законодавни
органи, финансијски и
фискални послови и спољни
послови
Плате, додаци и накнаде
запослених

7

8

9

1.670

1.629

97,55

10

Број 6
1

2
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3

4
2

5
412

3

415

4
5

417
423

01

01

2

110

6

411

7

412

8

415

9

422

10
11

423
425

12
13

426
511

14

541

01

01
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Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде трошкова за
запослене
Одборнички додатак
Накн. Одборника чланова
већа и ангажована лица
Извори финансирања за
функцију 110:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 110:
Извори финансирања за
раздео 1:
Приходи из буџета
Укупно за раздео 1:
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Извршни и законодавни
органи, финансијски и
фискални послови и спољни
послови
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде трошкова за
запослене
Трошкови
путовања(дневнице
Трошкови репрезентације
Текуће поправке и
одржавање (возни парк)
Трошкови горива
Надзор, пројектно
Техничка Документација и
капитална улагања
Набавка грађевинског
земљишта
Извори финансирања за
функцију 110:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 110:
Извори финансирања за
раздео 2:
Приходи из буџета
Укупно за раздео 2:

7
240

8
237

9
98,75

50

20

40,00

1.121
7.337

1.121
7.337

100,00
100,00

10.418

10.344

99,29

10.418

10.344

99,29

3.797

3.797

100,00

500

473

94,60

50

35

70,00

300

149

49,67

3.981
4.100

3.981
4.074

100,00
99,37

3.500

3.488

99,66

45.395

26.629

58,67

100

41

41,00

61.723

42.667

69,13

61.723

42.667

69,13

10
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2

3

3.1.

130

4

5

15

411

16

412

17
18

413
414

19
20

415
416

21

421

22

422

23
24

423
424

25

425

26
27

426
431

28
29
30

441
444
472

31

481

32

482

33

499

34
35

512
611

01
06
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ОПШТИНСКА УПРАВА
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима-отпремнина
Трошкови превоза-готовина
Награде запосленима и
остали посебни расходи
Стални трошкови (Накнаде
УТ, Ел енергија, плин,
комуналија, осигурање,
комуналне услуге)
Трошкови службеног
путовања(дневнице)
Услуге по уговору
Специјализоване услуге:
– Накнада за одводњавање
– мртвозорство
Текуће одржавање опреме и
објеката
Материјал
Амортизација некретнина и
опреме
Отплат. Кам. Посл. банкама
Казне за кашњења
Накнаде за помоћ породици
и деци
Дотације невладиним
организацијама
Порези, обавезне таксе,
казне и пенали
Средства резерве:
Ова апропријација обухвата
средства намењена за:
– сталну буџетску резерву
– текућу буџетску резерву
Опремање
Отплата главнице домаћим
кредиторима
Извори финансирања за
функцију 130:
Приходи из буџета
Донације од међународних
организација

7

8

9

24.700

24.649

99,80

4.350

4.277

98,33

21
601

20
601

95,24
100,00

1.400
187

1.352
186

96,58
99,47

11.891

11.243

94,56

700

700

100,00

32.138
32.048
3.300
2.088
ххх
ххх
8.375
8.367

99,72
63,28

8.266
150

8.037

97,23
0,00

800
200
14.850

678
95
5.996

84,75
47,50
40,38

12.666

12.485

98,58

700

271

38,72

10

ххх ххх
99,91

6.147

0,00

ххх
ххх
8.414
6.778
2.800
2.717

80,56
97,04
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2
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3

4

5
07
10

01
06
07
10

4

4.1.
912
36
37
38
39
40

463
463
463
463
463
01

01

5

5.1.
912
41

423
01

01

6

6.1.
920
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Трансфери од других нивоа
власти
Примања од домаћих
задуживања
Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за
главу 3.1.:
Приходи из буџета
Донације од међународних
организација
Трансфери од других нивоа
власти
Примања од домаћих
задуживања

7

8

9

142.656

122.588

85,94

Укупно за главу 3.1:
142.656
ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
Основно образовање
О.Ш. Александрово
8.195
О.Ш. Нова Црња
5.600
О.Ш. Војвода Степа
4.418
О.Ш. Српска Црња
9.100
О.Ш. Радојево
4.455
Извори финансирања за
функцију 912:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 912:
31.768
Извори финансирања за
главу 4.1:
Приходи из буџета
Укупно за главу 4.1:
31.768
ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
Основно образовање-превоз
ђака
Трошкови превоза ђака
400
Извори финансирања за
функцију 912:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 912:
400
Извори финансирања за
главу 5.1:
Приходи из буџета
Укупно за главу 5.1:
400
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Средње образовање

122.588

85,94

8.191
5.597
4.417
9.097
4.454

99,96
99,95
99,98
99,97
99,98

31.756

99,97

31.756

99,97

382

95,50

382

95,50

382

95,50
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3

4
42

5
463
01

01

7

7.1.
920
43

423
01

01

8

8.1.
820
44

411

45

412

46

414

47

416

48
49
50
51
52
53
54
55
56

421
422
423
424
425
426
431
512
515
01
04
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Средње образовање
Извори финансирања за
функцију 920:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 920:
Извори финансирања за
главу 6.1:
Приходи из буџета
Укупно за главу 6.1:
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Средње образовање-превоз
ђака
Трошкови превоза
Извори финансирања за
функцију 920:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 920:
Извори финансирања за
главу 7.1:
Приходи из буџета
Укупно за главу 7.1:
КУЛТУРА
Народна библиотека
Ђ.Јакшић
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
Социјална давања
запосленима
Награде запосленима и
остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Тр. Маниф „Ђурини дани“
Текуће одржавање објеката
Материјал
Амортизација
Опрема
Набавка књига
Извори финансирања за
функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
буџетских корисника

7
4.600

8
4.532

9
98,53

4.600

4.532

98,53

4.600

4.532

98,53

12.186

12.186

100,00

12.186

12.186

100,00

12.186

12.186

100,00

2.911

2.833

97,33

544

540

99,27

170

170

100,00

30
350
40
320
1.085
80
180
20
220
293

30
341
28
320
898
67
150

100,00
97,43
70,00
100,00
82,77
83,75
83,34
0,00
68,19
97,62

150
286
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Укупно за функцију 820:
Извори финансирања за
главу 8.1:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
буџетских корисника

7
6.243

8
5.813

9
93,12

Укупно за главу 8.1.
Културни центар С.Црња
Услуге културног центра
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
Стални трошкови
Услуге по
уговору(историјски архив и
завод за заш. сп. Култ)
Специјализоване услуге
Текуће одржавање музеја
Материјал
Извори финансирања за
функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
буџетских корисника

6.243

5.813

93,12

1.262

1.155

91,53

229

211

92,14

100
835

76
804

76,00
96,29

52
750
178

52
748
175

100,00
99,74
98,32

Укупно за функцију 820:
Извори финансирања за
главу 9.1:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
буџетских корисника
Укупно за главу 9.1.
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Центар за социјални рад
Социјална помоћ
угроженом
становништву
некласификоване на
другом месту
Дотација центру за
социјалну заштиту Нова
Црња
Проширени вид социјалне
заштите
Социјална помоћ угроженом
становништву

3.406

3.221

94,57

3.406

3.221

94,57

1.140

1.129

99,04

4.157

3.844

92,48

3.500

3.499

99,98
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Извори финансирања за
функцију 090:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 090:
Извори финансирања за
главу 10.1:
Приходи из буџета
Укупно за главу 10.1.
ЗАКУП ЗЕМЉИШТА
Средства закупа земљишта
Услуге по уговору
Издаци закупа земљишта по
програму
Материјал-пољозаштитни
појас
Опрема
Извори финансирања за
функцију 560:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 560
Извори финансирања за
главу 11.1:
Приходи из буџета
Укупно за главу 11.1.:
Буџетски фонд за заштиту
животне средине
Заштита животне
средине некласификована
на другом месту
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за
функцију 560:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 560:
Извори финансирања за
главу 12.1:
Приходи из буџета
Укупно за главу 12.1:
ФОНД ЗА ЛОКАЛНЕ
ПУТЕВЕ
Фонд за локалне путеве
Услуге по уговору
Услуге зимског одрж. путева
Опремање

7

8

9

8.797

8.472

96,31

8.797

8.472

96,31

11.500
2.400

9.691

84,27
0,00

680

0,00

891

890

99,89

15.471

10.581

68,14

15.471

10.581

68,14

3.000
1.696
2.000

1.498
386

49,94
0,00
13,30

6.696

1.884

28,14

6.696

1.884

28,14

1.764
2.000
1.000

1.712
1.985
979

97,06
99,25
97,90
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Извори финансирања за
функцију 451:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 451:
Извори финансирања за
главу 13.1:
Приходи из буџета
Укупно за главу 13.1:
ФОНД ЗА
ПРОТИВПОЖАРНУ
ЗАШТИТУ
Фонд за противпож. зашт.
Општински ватрогасни савез
Извори финансирања за
функцију 320:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 320:
Извори финансирања за
главу 14.1:
Приходи из буџета
Укупно за главу 14.1:
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Дотације месним
заједницама
Месни самодопринос
Дотације Месним
заједницама
Средства нафтне ренте
Извори финансирања за
функцију 130:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за
главу 15.1:
Приходи из буџета
Укупно за главу 15.1:
ЗДРАВСТВО
Здравство-Медицински
центар С.Црња
Трансфер осталим нивоима
власти
Извори финансирања за
функцију 760:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 760:

7

8

9

4.764

4.676

98,16

4.764

4.676

98,16

1.000

678

67,80

1.000

678

67,80

1.000

678

67,80

17.000
16.977

17.810
16.977

104,77
100,00

2.500

637

25,48

36.477

35.424

97,12

36.477

35.424

97,12

4.276

4.243

99,23

4.276

4.243

99,23
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Извори финансирања за
главу 16.1.:
Приходи из буџета
Укупно за главу 16.1:
СУБВЕНЦИЈЕ ЈКП
8.АВГУСТ
Субвенције ЈКП 8. Август
Капиталне субвенције
Извори финансирања за
функцију 600:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 600:
Извори финансирања за
главу 17.1:
Приходи из буџета
Укупно за главу 17.1:
УКУПНИ РАСХОДИ:

7

8

9

4.276

4.243

99,23

8.254

8.254

100,00

8.254

8.254

100,00

10

8.254
8.254
100,00
359.136 307.701 85,68

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Саставни део Одлуке о завршном рачуну општине су обрасци извештаја и извештаји,
објашњења и напомене дати као посебни прилози и то:
1. Биланс стања на дан 31.12.2012. године (Образац 1),
2. Биланс прихода и расхода у периоду 1.1.2012. до 31.12.2012. године (Образац 2),
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 1.1.2012. до 31.12.2012.
године (Образац 3),
4. Извештај о новчаним токовима у периоду 1.1.2012. до 31.12.2012. године (Образац 4) и
5. Извештај о извршењу буџета (образац 5).
Члан 12.
Одлуку о завршном рачуну буџета општине Нова Црња доставити Управи за трезор,
најкасније до 15. јуна 2013. године.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Нова Црња”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II -06-19/13-10
ДАНА: 14.06.2013.године
НОВА ЦРЊА
Председник СО
Топић Драган
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