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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
Година XXIII

Нова Црња

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Председник општинеБрој: I-02-65/13
Дана: 15.07.2013. године
НОВА ЦРЊА
145.На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број
129/2007), члана 58. Статута општине Нова
Црња („Сл. лист општине Нова Црња“ број
9/08 и 16/12) Председник општине Нова
Црња, дана 11.07.2013.године, доноси
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
Члан 1.
Именује се Комисија за доделу
грађевинског материјала, односно новчаних
средстава за куповину грађевинског
материјала, на име накнаде штете настале
услед елементарних непогода (обилне
падавине, висок ниво подземних вода и др.)
на територији општине Нова Црња у
следећем саставу:

15.07.2013. године
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Члан 3.
Лица која су претрпела штету
насталу услед елементарних непогода
дужна су да на захтев Комисије доставе
списак потребног грађевинског материјала
ради санације штете на својим стамбеним
објектима.
Уколико Комисија утврди да тражени
грађевински материјал није предмет доделе,
лицима из става 1. овог члана биће
додељена
новчана
средства
у
противвредности потребног грађевинског
материјала по испостави рачуна Комисији.
Члан 4.
Лица која не буду могла да обезбеде
услуге грађевинских радника, а корисници
су новчане социјалне помоћи, Комисија ће
им доделити потребна новчана средства за
њихово ангажовање.
Члан 5.
Ово решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу општине
Нова Црња“.
Члан 6.
Даном ступања на снагу овог
решења престаје да важи решење број I-0225/13 од 22.04.2013. и Одлука о измени
решења о именовању комисије за доделу за
доделу грађевинског материјала број I-0225/13-1 од 08.05.2013 године.

1. Цвијан Милошевић- председик
2. Драгиша Латиновић – члан
3. Љубомир Богуновић – члан
Члан 2.
Грађевински материјал, односно
новчана
средстава
за
куповину
грађевинског материјала која су предмет
доделе, Комисија из члана 1. овог решења
расподелиће на основу извештаја Комисије
за процену штета на грађевинским
објектима, насталих услед елементарних
непогода.

Обрађивач:
Милан Царић
Председник општине
Даница Стрићевић с.р
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