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СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
Година XXIV

Нова Црња

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број : I-06-09/14-1
Дана : 20.02.2014. године
НОВА ЦРЊА
120.На основу члана 47. Закона о локалној
самоуправи ( „ Сл. гласник РС “ бр. 129/07 )
и члана 64. Статута општине Нова Црња ( „
Сл. лист општине Нова Црња бр. 9/08 и
16/12) ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
НОВА ЦРЊА, на седници одржаној дана
20.02. 2014. године, д о н е л о ј е
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА О
РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
НОВА ЦРЊА
Члан 1.
Члан 13. Пословника о раду
Општинског већа број I-06-2/14-2 од
10.01.2013. године мења се у последњем
пасусу и гласи:
Стручне и административне послове
за потребе Општинског већа обавља служба
за скупштинске и имовинско-правне
послове.
Члан 2.
Члан 18. Пословника о раду
Општинског већа мења се и гласи:
Председник општине стара се о
припремању седнице уз помоћ службе за
скупштинске и имовинско-правне послове.
Члан 3.
Члан 37. Пословника о
Општинског већа мења се и гласи:

раду

07.04.2014. године
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У вршењу својих надлежности Веће
доноси одлуке, решења, закључке и друга
потребна акта.
Акти Већа морају бити сагласни са
законом, Статутом, одлукама и општим
актима Скупштине општине.
Акт који доноси Веће потписује
председник Већа, односно председавајући
седницом на којој је акт донет.
Члан 4.
Решење о измени пословника о раду
Општинског већа општине Нова Црња
објавиће се у „Службеном листу општине
Нова Црња.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПЕРА МИЛАНКОВ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Председник општине
Број: I-02-18/14
Дана: 25.02.2014. год.
НОВА ЦРЊА
121. На основу члана 44. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број
129/07), члана 58. Статута општине Нова
Црња („Сл. лист општине Нова Црња“ бр.
9/08, 16/12), а везано за Решење о
образовању комисије за вођење поступка и
доношење решења по захтеву за враћање
земљишта Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде број: 461-0200183/2013-09 од 17.10.2013. године,
Председник општине Нова Црња д о н о с
и:
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РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ И
НАЧИНА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА
РАД ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА И ДОНОШЕЊЕ
РЕШЕЊА ПО ЗАХТЕВУ ЗА ВРАЋАЊЕ
ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
Председнику Комисије утврђује се
накнада у износу од 20.000,00 динара.
Члану Комисије геодетске струке
утврђује се накнада у износу од 15.000,00
динара.
Осталим
члановима
Комисије
утврђује се накнада у износу од 5.000,00
динара.
Члан 2.
Накнаде се исплаћују по одржаној
седници, у износу наведеном у члану 1.
овог решења, с тим да на месечном нивоу
не могу прећи утврђен износ.
За рад на седници члановима
Комисије припадају и путни трошкови у
висини цене аутобуске карте.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном
листу општине Нова Црња.
Председник општине
Нова Црња
Пера Миланков
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: I-06-14/14-10
Дана: 25.03.2014
НОВА ЦРЊА
122.На основу чланова 17., 18. и 19.
Закона о безбедности саобраћаја на
путевима („Службени гласник РС“, број
41/2009, 53/2010 и 101/2011), и члана 61.
Статута општине Нова Црња („Службени
лист општине Нова Црња“, број 9/08, 16/12)
Општинско веће општине Нова Црња на
предлог Савета за безбедност саобраћаја
општине Нова Црња, на седници одржаној
дана 25.03.2014. године доноси:
ПРОГРАМ
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КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА ЗА 2014.
ГОДИНУ
I
Програмом коришћења средстава за
финансирање унапређења безбедности
саобраћаја на територији општине Нова
Црња за 2014. годину утврђује се начин
коришћења средстава из буџета општине
Нова Црња и прихода од новчаних казни за
саобраћајне
прекршаје
учињене
на
територији општине Нова Црња за
активности које се током 2014. године
планирају у циљу унапређења безбедности
саобраћаја на путевима.
II
За реализацију овог Програма
планирана су средства Одлуком о буџету
општине Нова Црња за 2014. годину у
укупном износу од 5.450.881,14 динара.
Део средстава из става 1. овог члана
у износу од 3.450.881,14 динара су пренета
неутрошена наменска средства из 2013.
године, а део средстава у износу
2.000.000,00 динара су планирана средства
од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
учињене током 2014. године а предвиђене
прописима о безбедности саобраћаја на
путевима.
Реализација
Програма
биће
заснована на принципу финансирања
програмских задатака из реалних извора у
динамици која обезбеђује реализацију
расхода по утврђеним приоритетима до
нивоа реализованих прихода.
Уколико се приходи не остварују у
планираном износу, планиране активности
реализоваће се према степену приоритета
које одреди Савет за безбедност.
III
У складу са чланом 18. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима:
за поправљање саобраћајне
инфраструктуре на територији општине
Нова Црња опредељена су средства у
износу од 2.725.440,57 динара и користиће
се за следеће намене:
- набавка и уградња хоризонталне и
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вертикалне саобраћајне сигнализације
800.000,00 динара

опасних места („црних тачака”) на
територији општине Нова Црња са
предлогом типских мера,

-набавка и уградња саобраћајно-техничких
средстава за унапређење саобраћаја у зони
школа 1.000.000,00 динара

•

-инвестиционо одржавање и санација
путева и улица 925.440,57 динара
У складу са чланом 19. средства за
реализацију овог програма у износу од
2.725.440,57 динара биће усмерена:
за унапређење безбедности
саобраћаја на путевима и то за следеће
намене :
-унапређење саобраћајног васпитања
образовања: 400.000,00 динара

и

• Стручно усавршавање наставног
особља ради едукације деце,
• Набавка публикација за децу
предшколског и школског узраста,
• Опремање саобраћајних полигона и
организовање
такмичења
из
области знања о безбедности
саобраћаја и награде за такмичаре.
-превентивно-промотивне активности из
области безбедности саобраћаја: 400.000,00
динара

• Организовaње промоција, едукација
и кампања из области безбедности
саобраћаја,

• Учествовање на стручним

скуповима ради повећања
безбедности свих учесника у
саобраћају,

• Финансирање пројеката невладиних
и других организација у циљу
унапређења саобраћајног
образовања и васпитања деце.

-научно истраживачки рад у области
безбедности саобраћаја 900.000,00 динара
•

Израда плана техничке регулације
насеља,

•

Израда пројекта унапређења
безбедности деце у зонама школа,

•

Идентификација и класификација
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Студија унапређења безбедности
саобраћаја са аспекта учешћа у
саобраћају пољопривредних возила,

-техничко опремање јединица саобраћајне
полиције које контролишу и регулишу
саобраћај на путевима и других органа
надлежних за послове безбедности
саобраћаја на територији општине Нова
Црња 925.440,57 динара
-рад Савета за безбедност
100.000,00 динара

саобраћаја

IV
Захтев за коришћење средстава из
Програма, Савет за безбедност саобраћаја
на путевима на територији општине Нова
Црња доставља Одељењу за финансије и
буџет Општинске управе.
О распореду средстава по овом
програму одлучиваће Савет за безбедност
саобраћаја
општине
Нова
Црња
појединачним одлукама.
Набавка добара, услуга и радова
вршиће се у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама.
Административно
техничке
и
правне послове за потребе реализације
Програма обављаће секретар Савета, а
стручне
послове Општинска управа
општине Нова Црња.
V
О спровођењу и реализацији
Програма стара се Општинско веће.
Савет за безбедност саобраћаја
доставља Општинском већу општине Нова
Црња Извештај о реализацији Програма
коришћења средстава за финансирање
унапређења
безбедности
саобраћаја
најкасније до 31. јануара текуће године за
претходну годину и предлаже усвајање
истог.
VI
Овај
програм
објавити
у
„Службеном листу општине Нова Црња“
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Пера Миланков
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