
Република Србија-АПВ
Општина Нова Црња
Скупштина општине
Број:II-06-3/09-11
Дана:12.03.2009.

1.На основу члана 25. став 3. Закона 
о референдуму и народној иницијативи 
(„Службени гласник РС“ број 48/94 и 11/98) 
, члана 24. Закона о финансирању локалне 
самоуправе (“Службени гласник РС“ 
бр.62/2006), члана 32. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ бр.129/2007) и чланова 27. и члана 41. 
тачка 7. Статута општине („Службени лист 
општине Нова Црња“ број 9/2008), на 
основу Извештаја о резултатима 
спроведеног гласања Комисије за 
спровођење референдума у МЗ 
Александрово, Скупштина општине Нова 
Црња, доноси следећу 

ОДЛУКУ

Члан 1.
ПРОГЛАШАВА СЕ донетом 

Одлука о увођењу самодоприноса на 
територији МЗ Александрово у периоду од 
01.01.2009.год. до 31.12.2013.год.

Члан 2.
Одлука се сматра донетом даном 

одржавања референдума – 28.децембра 
2008.године.

Члан 3.
Одлука о увођењу самодоприноса и 

ова одлука ће бити  објављенe у 
„Службеном листу општине Нова Црња“.

  

Председник СО 
Милорад Васиљевић

2.На основу члана 23. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (''Сл. 
гласник РС'', бр. 62/06) и члана 27. Статута 
Општине Нова Црња (''Службени лист 
општине Нова Црња'', бр. 9/2008), Грађани 
Месне заједнице Александрово, на 
спроведеном референдуму, одржаном од 
27.12.2008. до 28.12.2008.године, доносе 
следећу

ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ МЕСНОГ 

САМОДОПРИНОСА
У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

АЛЕКСАНДРОВО

Члан 1.
Ради  задовољавања  заједничких 

потреба  и  интереса  грађана  Месне 
заједнице  Александрово,  уводи  се 
самодопринос у новцу за:

1. финансирање  редовне 
делатности Месне заједнице

2. одржавање водовода
3. уређење  депоније  смећа  и 

сточног гробља
4. поправак  путева,  тротоара  и 

одржавање  других  јавних 
површина

5. одржавање уличне расвете
6. одржавање  сеоског  гробља  и 

храма Св. Ђорђа са портом
7. одржавање  сеоске  каналске 

мреже
8. ревитализација  артерских 

бунара

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
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9. финансирање  –  дотације  за 
институције  школства,  културе 
и спорта

10. финансирање  друштва  без 
сопствених  извора  примања 
(ДВД и сл.)

11. друге  активности  и  потребе  у 
складу са програмом. 

         
  Начин коришћења и трошења 

средстава самодоприноса за утврђене 
намене из предходног става,као и обим и 
приоритет његовог коришћења,утврђује 
Савет Месне заједнице Александрово.

Члан 2.
Месни самодопринос за МЗ  

Александрово уводи се за временски 
период од 01.јануара 2009.године до 
31.децембра 2013.године, на територији 
Месне заједнице Александрово.

Члан 3.
Укупан износ самодоприноса за цео 

период за који се самодопринос уводи, 
износи 25.000.000,00 динара.
         Ако се остваре средства од 
самодоприноса изнад или испод 
планираних, Савет Месне заједнице ће 
вршити коректне измене намена 
предвиђених чланом 2.ове Одлуке.

Члан 4.
Самодопринос се плаћа по следећим 

стопама:
- 4% на нето зараде из радног односа
- 4%  од  самосталног  обављања 

привредне  и  професионалне 
делатности,  ауторских  права, 
патената и техничких унапређења и 
од  зараде  од  привремене  и 
професионалне  делатности  од 
сваког  појединачно  оствареног 
бруто прихода

- 30  килограма  пшенице  прве  класе 
по  кј.  прерачунато  и  динарској 
противвредности за земљораднике

- свако  домаћинство  плаћа 
самодопринос за одржавање сеоског 
гробља  у износу по одлуци Савета 
Месне заједнице

Члан 5.
      Обвезници плаћања самодоприноса 
су сви радни људи и грађани, 

пољопривредна и друга домаћинства, 
као и правна и физичка лица чије је 
пребивалиште на подручју Месне 
заједнице Александрово и она правна и 
физичка лица која немају пребивалиште 
на територији Месне заједнице 
Александрово али на том подручју 
имају непокретну имовину .

Члан 6.
       Основицу за обрачун 
самодоприноса чине зараде (плате) 
запослених, приходи од пољопривреде 
и шумарства и приходи од самосталне 
делатности, на које се плаћа порез на 
доходак граћана у складу са законом 
који уређује порез на доходак грађана 
односно вредност имовине на коју се 
плаћа порез на имовину, у складу са 
законом који уређује порез на имовину.

Члан 7.
       У погледу начина утврђивања 
самодоприноса, обрачунавања, 
застарелости, наплате, рокова за 
плаћање, обрачуна камате и осталог 
што није посебно уређено овом 
одлуком, примењиваће се одредбе 
закона којим се уређује порески 
поступак и пореска администрација.

Члан 8.
       Грађани остварују надзор над 
наплатом и употребом средстава преко 
финансијког плана и завршног рачуна 
Месне заједнице Александрово.

Члан 9.
Од обавезе плаћања самодоприноса 

ослобађају се пензије и инвалиднине као и 
примања и имовина који су Законом о 
порезу на доходак грађана (''Сл. гласник 
РС'', бр. 24/01), изузети од опорезивања.

Пензионери могу добровољно 
уплаћивати самодопринос по основу 
пензија остварених у земљи и иностранству 
на основу писане изјаве.

Члан 10.
За остваривање програма 

коришћења средстава самодоприноса, 
одговоран је Савет Месне заједнице 
Александрово.

Члан 11.



Савет Месне заједнице 
Александрово дужан је да сваких 6 месеци 
информише грађане о остварењу и утрошку 
средстава самодоприноса.

Наредбодавац исплате из средстава 
самодоприноса је председник Савета МЗ 
Александрово.

Члан 12.
Одлуку о увођењу самодоприноса 

доносе грађани који имају изборно право и 
пребивалиште на подручју МЗ 
Александрово,  као и грађани који немају 
пребивалиште и изборно право на подручју 
МЗ Александрово, ако на подручју МЗ 
Александрово имају непокретну имовину а 
средствима из самодоприноса се 
побољшавају услови за коришћење те 
имовине.

Члан 13.
У случају да се утврђени износ 

самодоприноса у члану 3. предлога Одлуке, 
наплати пре истека рока увођења 
самодоприноса, орган надлежан за 
остваривање програма коришћења 
средстава ће својом Одлуком обуставити 
даљу наплату самодоприноса.

Члан 14.
Средства за намене из члана   овог 

предлога одлуке могу се обезбедити и 
личним улагањима, донаторством, 
организовањем разних културно-спортских 
и других манифестација.

Члан 15.
Одлуку о увођењу месног 

самодоприноса у Месној заједници 
Александрово објавити у ''Службеном 
листу општине Нова Црња'' након 
спроведеног поступка референдума.

Члан 16.
Предлог Одлуке о увођењу 

самодоприноса на територији Месне 
заједнице Александрово ступа на снагу 
даном доношења и објавиће се у 
„Службеном листу општине Нова Црња“.
  

  
Грађани МЗ Александрово

Република Србија – АПВ
Општина Нова Црња
Скупштина општине
Број:II-06-3/09-12
Дана:12.03.2009.

3.На основу члана 32. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ број 129/2007) и члана 41. 
тачка 10. Статута општине Нова Црња 
(„Службени лист општине Нова Црња“ број 
9/2008), Скупштина општине Нова Црња, 
на седници одржаној дана 12.03.2009. год., 
доноси следећи 

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут 
Фонда за помоћ локалној самоуправи 
општине Нова Црња, донет на седници 
Управног одбора, дана 21.10.2008.год., бр. 
II-06-5/08-18-1 од 21.10.2008.год.

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном 
листу општине Нова Црња“.

Председник СО

 Милорад Васиљевић

Република Србија –АПВ
Општина Нова Црња
Скупштина општине
Број:II-06-3/09-13
Дана:12.03.2009.

4.На основу члана 32.Закона о 
локалној самоуправи(„Сл.гласник РС” бр. 
129/07),чл.41.Статута општине Нова Црња 
(„Сл.лист општине Нова Црња бр. 9/08) , 
Скупштина општине Нова Црња,на седници 
одржаној дана 12.03.2009. године,
 д о н о с и
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О  Д  Л  У  К  У

I
Скупштина општине Нова Црња је 

сагласна да се изврши   поступак   
конвалидације прибављених непокретности 
у државну својину путем купопродаје , која 
је извршена у поступку откупа сеоских 
домаћинстава закључењем  Споразума 
између Швајцарске дирекције за развој и 
сарадњу,Одељења за хуманитарну помоћ, 
Високог представника Уједињених нација 
за избеглице,Комесаријата за избеглице 
Републике Србије и Министарства 
пољопривреде ,шумарства  и водопривреде 
од 16.06.2004 године и Општине Нова Црња 
и то:

1. 1.ЗКЊ уложак 2906 КО Александрово 
и то:

Ред бр.1-парцела кат бр.1825,кућа и 
двориште,површине 11 а 98 м2

2.ЗКЊ уложак  1565 КО Александрово и 
то:

Ред бр.1-парцела кат.бр.734,кућа и 
двориште површине 12 а 08 м2

Ред.бр.2парцела кат.бр.733,врт 
површине 17 а 05м2

3.ЗКЊ уложак 2578 КО Александрово и 
то:

Ред.бр.1-парцела кат.бр.136,кућа и 
двориште и врт у интравилану,површине 
8а99м2

Ред.бр.2-парцела кат.бр.137,врт у 
интравилану,површине 19а93м2

4.ЗКЊ уложак бр.2030 КО Српска Црња 
(поседовни лист 1813 КО Српска Црња)   и 
то:

Ред.бр.1.-парцела кат.бр.1266,кућа и 
двориште у Српској Црњи,површине 11 а 
62 м2

Ред.бр.2-парцела 
кат.бр.1267,воћњак,површине 26а39м2

5.ЗКЊ уложак број 3180 КО 
Александрово и то

Ред.бр. 1-парцела кат.бр.1553,кућа и 
двориште површине 14 а41м2

6.ЗКЊ уложак 1198 КО Српска Црња 
(поседовни лист 2692 КО Српска Црња )и 
то:

Ред.бр. 1-парцела кат бр.576/1 кућа 
површине1а53м2,двориште 5а,њива I класе 
1а09м2

Ред бр.2-парцела кат.бр.577/1 њива I 
класе површине 4а11м2

7.ЗКЊ уложак 398 КО Српска 
Црња( поседовни лист 4061 КО Српска 
Црња) и то:

Ред.бр.1-парцела 
кат.бр.2185,површине 85 м2,двориште 05 а, 
њива I класе површине 36 м2

Ред бр.2-парцела кат.бр.2186 ,њива 
II класе,површине 05 а 27 м2

8.ЗКЊ уложак бр.2395 КО Српска Црња,
(поседовни лист 2019 КО Српска Црња) и 
то:

Ред бр.1,парцела кат.бр.1544,кућа 
површине 1а44м2,површине 
1а44м2,двориште 5а,њива I класе 1а06м2

Ред.бр.2-парцела кат.бр.1545 њива I 
класе површине 13а 75 м2

9.ЗКЊ уложак број 1386 КО 
Александрово и то:

Ред бр.1.парцела кат .бр. 1598/1 кућа 
и двориште површине 14а 39м2

10.ЗКЊ уложак број 2861 КО Српска 
Црња , и то:

Ред.бр.1-парцела кат.бр.3179 
земљ.под зградом објектом од 65 
м2,земљ.уз зграду од 03а62м2

Ред.бр.2-парцела кат.бр3180њива II 
класе површине 03а39м2

11.ЗКЊ уложак бр.811 КО Војвода Степа 
и то:

Ред.бр.1-парцела кат.бр.1216 
кућа,површине 28 а 81 м2

Ред.бр.2-парцела ЗКЊ 944 Војвода 
Степа парцела 1217,њива 28 а 81 м2

12.ЗКЊ уложак бр.4487 КО Српска Црња 
(поседовни лист 2891 КО Српска) Црња и 
то:
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Ред.бр. 1 парцела кат.бр.1648 кућа 
површине 80 м2,двор 5а њива I класе 
површине 8а 35 м2 

13.ЗКЊ уложак бр.853 КО Александрово 
и то:

Ред.бр. 1-парцела кат.бр.1029 
кућа,двор и врт површине 5а75м2 и парцела 
1028 врт у интравилану 23а16м2

14.ЗКЊ уложак бр.424 КО Александрово 
и то

Ред.бр.1-парцела кат.бр.107 врт 
површине 15а 36 м2

Ред.бр.2-парцела кат.бр.108 кућа и 
двор површине 13а27м2

15.ЗКЊ уложак бр.2422 КО 
Александрово и то:

Ред.бр.1 парцела кат бр.1618/1 кућа 
и двориште површине 14а42м2

16.ЗКЊ уложак бр.2130 КО 
Александрово и то:

Ред.бр.1-парцела кат.бр.1571 
врт,село површине 17а86м2

Ред.бр.2-парцела кат.бр.1572 кућа и 
двориште,површине 10а89м2

17.ЗКЊ уложак бр.1688 КО Српска Црња 
(поседовни лист  4097 КО Српска Црња) и 
то:

Ред.бр.1-парцела кат.бр.1161 њива II 
класе   површине 2а53м2

Ред.бр.2-парцела кат.бр.1161 њива 
III класе површине 5а00м2

Ред.бр.3-парцела кат.бр.1161 зграда 
површине 2а17 м2

Ред.бр.4-парцела кат.бр.1162 њива I 
класе површине 4а10м2

18. ЗКЊ уложак бр.3232 КО 
Александрово и то:

Ред.бр.1 парцела кат.бр.293/2 
врт,површине 0589м2

Редни број 2-парцела кат.бр.292/2 
кућа и двориште површине о4а78м2

19.ЗКЊ уложак број 786 КО 
Александрово и то:

Ред.бр.1-парцела кат.бр.638 кућа и 
двориште  површине 11а19м2

Ред.бр.2-парцела 
кат.бр.639,врт,село,површине 17а88м2

20.ЗКЊ уложак бр.712 КО Александрово 
и то

Ред.бр.1-парцела кат.бр.578/2 
врт,површине 08а35м2

Ред.бр.2-парцела кат.бр.577/2 кућа и 
двориште површине 06а42м2

21.ЗКЊ уложак бр.1900.КО Српска Црња 
и то:
            Ред.бр.1-парцела кат.бр.2215 
кућа,површине 3а77м2двор5а,њива II класе 
7а23м2

Ред.бр.2-парцела кат.бр.2216 њива II 
класе 6а 53м2

22.ЗКЊ уложак бр.428 КО Војвода Степа 
и то:

Ред.бр.1-парцела кат.бр.1050,кућа и 
двор површине 10а72м2

Ред.бр.2-ЗКЊ уложак бр.2805 КО 
ВС парцела кат.бр.1051/1 њива површине 
08а63м2ипарцела кат.бр.1051/2врт 
површине 09а50м2

II
Ова Oдлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 
листу општине Нова Црња.

Председник скупштине општине
Васиљевић Милорад

Република Србија-АПВ
Општина Нова Црња
Скупштина општине
Број:II-06-3/09-13a
Дана:12.03.2009.

5.На основу члана 32.Закона о 
локалној самоуправи(„Сл.гласник РС”бр . 
129/07) ,чл.41.Статута општине Нова 
Црња(„Сл.лист општине Нова Црња” 
бр.9/08), Скупштина општине Нова 
Црња,на седници одржаној дана 
12.03.2009.године,д о н о с и
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О  Д  Л  У  К  У

I
Скупштина општине Нова Црња је 

сагласна да се изврши   поступак  преноса 
права коришћења на непокретности у 
државној својини,коју чини стан 
бр.1,површине 76м2,у приземљу зграде бр.3 
у Српској Црњи,у ул.Босанска бр.47/б 
постојећој на кат.парц.бр.2771 КО Српска 
Црња,уписан у ЛН бр.1591 КО Српска 
Црња,са досадашњег корисника општине 
Нова Црња на Дом здравља Српска Црња из 
Српске Црње и прихвата пренос права 
коришћења на непокретности у државној 
својини коју чини стан бр.1 површине 77 
м2,у приземљу зграде у Тоби,у ул.Кошут 
Лајоша бр.9/а постојећој на кат парцели 
бр.181/2 КО Тоба,уписан у ЛН бр.987 КО 
Тоба,са досадашњег корисника  Дома 
здравља Српска ЦРња на општину Нова 
Црња. 

II
Ова Oдлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 
листу општине Нова Црња.

  
Председник СО

  
Милорад Васиљевић

Република Србија –АПВ
Општина Нова Црња
Скупштина општине
Број:II-06-3/09-14
Дана:12.03.2009.

6.На основу члана  46.став 1. Закона 
о планирању и изградњи  („ Сл.гласник РС“ 
бр. 47/03 и 34/06 ) чћана 9 став 5 Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину ( „ Сл. Гласник РС“ бр. 135/04 ) и 
члана 41 Статута општине Нова Црња 
( „ Службени лист општине Нова Црња“ 
бр.9/08) Скупштина општине Нова Црња , 
по прибављеном мишљењу Комисије за 
планове, на седници одржаној дана 12.03. 
2009 год.,доноси

О Д Л У К У
О  И З М Е Н И   И  Д О П У Н И 

 О Д Л У К Е
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
 ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

Члан 1.
У Одлуци о приступању изради 

просторног плана општине Нова Црња 
( „ Службени лист општине Нова Црња“ бр. 
4/07) члан 6 мења се и гласи:
„ Рок за израду Предлога Просторног плана 
износи 3 ( три) месеца , од дана ступања на 
снагу ове одлуке. „

Члан 2.
Члан 7. мења се и гласи:

 „ Просторни план, пре подношења органу 
надлежном за његово доношење, подлеже 
стручној контроли и излаже се на јавни 
увид-
    Излагање Просторног плана на јавни 
увид оглашава се у дневном листу ,при 
чрму се оглашавају подаци о времену и 
месту излагања просторног плана на јавни 
увид,начин на који заинтересована правна и 
физичка лица могу доставити примедбе на 
Просторни план,као и друге информације 
које су од значаја за јавни увид.“ 

Члан 3.
Иза члана 7 додаје се нови члан 7а, 

који гласи:
„Саставни део ове одлуке је Решење о 
изради И звештаја о стратешкој процени 
утицаја Просторног плана општине Нова 
Црња на животну средину ,донето од стране 
Општинске управе општине Нова Црња 
,Одељење за привреду бр.III-o2-501-10/09     
од  04.03.2009 год.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Нова Црња.“

                   Председник  СО 
Васиљевић Милорад

Република Србија-АПВ
Општина Нова Црња
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Скупштина општине
Број:II-06-3/09-15
Дана:12.03.2009.

7. На основу члана 32.став 1. тачка 
8. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гл. 
РС." Бр.129/07), на иницијативу Скупштинe 
oпштине број: I-06-22/04-7-2 од дана 
14.12.2004. године, Скупштина Општине 
Нова Црња, на седници одржаној дана 
12.03.2009. године, доноси

О Д Л У К У О ОСНИВАЊУ 
КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА 

У ОПШТИНИ
НОВА ЦРЊА

Члан 1.
У  циљу  планирања,  унапређења  , 

развоја  и  промоције  културе  и  туризма  у 
Општини Нова Црња оснива се Културно-
туристички центар Општине Нова Црња. 

Оснивач  Културно-туристичког 
центра  Општине  Нова  Црња  је  Општина 
Нова Црња. 

Члан 2.
Културно-туристички  центар 

Општине  Нова  Црња  послује  у  складу  са 
прописима о јавним службама и уписује се 
у одговарајући регистар. 

Културно-туристички  центар 
Општине Нова Црња има својство правног 
лица,  са  правима,  обавезама  и 
одговорностима  утврђеним  законом,  овом 
Одлуком и Статутом. 

Члан 3.
Културно-туристички  центар 

Општине Нова Црња послује  под називом 
(фирмом):Културно-туристички  центар 
„Ђура  Јакшић“.Скраћени  назив  је  КТЦ 
„Ђура Јакшић“.

Седиште  Културно-туристичког 
центра Општине  Нова  Црња је  у  Српској 
Црњи, улица Краља Александра број 65.

Члан 4.
Културно-туристички  центар 

Општине Нова Црња обавља послове:
1.унапређења и промоције културе и 

туризма Општине Нова Црња;
2.подстицања  програма  изградње 

туристичке  инфраструктуре  и  уређења 
простора;

3.координирање  активности  и 
сарадње  између  привредних  и  других 
субјеката  у  туризму  који  непосредно  и 
посредно  делују  на  унапређењу  и 
промоцији туризма;

4.доноси  годишњи  програм и план 
промотивних  активности  у  складу  са 
Стратегијом промоције културе и туризма;

5.обезбеђивања  информативно-
пропагандног  материјала  којим  се 
промовишу  културне  и  туристичке 
вредности  јединице  локалне  самоуправе 
(штампане  публикације,  аудио  и  видео 
промотивни  материјал,  интернет 
презентација,  сувенири,  итд.),  а у сарадњи 
са надлежним органима;

6.прикупљања  и  објављивања 
информација  о  целокупној  туристичкој 
понуди  на  својој  територији,  као  и  друге 
активности значајне за туризам;

7.организовања  и  учешћа  у 
организацији  туристичких,  научних, 
стручних,  спортских,  културних  и  других 
скупова и манифестација;

8.формирања  туристичко-
информативних  центара  (за  прихват 
туриста, пружање бесплатних информација 
туристима,  прикупљање  података  за 
потребе информисања туриста, упознавање 
туриста  са  квалитетом  туристичке понуде, 
упознавање  надлежних  органа  са 
притужбама туриста и др.);

9.друге  активности  у  складу  са 
оснивачким актом и статутом. 

Члан 5.
Предмет  пословања  Културно-

туристичког  центра  Општине  Нова  Црња 
чине следеће делатности:
22110         Издавање књига, брошура, 
музичких књига и других публикација;
22120         Издавање новина;
22150         Остала издавачка делатност; 
22220     Штампање,  на  другом  месту 
непоменуто; 
52110  Трговина  на  мало  у 
неспецијализованим продавницама; 
52420        Трговина на мало одећом;
52460   Трговина на мало металном робом, 
бојама и стаклом;
52480    Остала  трговина  на  мало  у 
специјализованим продавницама; 
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55110         Хотели и мотели с рестораном;
55120        Хотели и мотели без ресторана;
55232         Туристички смештај у домаћој 
радиности;
55233    Остали смештај за краћи боравак;
55300         Ресторани;
55400         Барови;
60211    Превоз  путника  у  друмском 
саобраћају;
60230   Остали превоз путника у друмском 
саобраћају;
63300         Делатност путничких агенција и 
туроператора;
63400         Активност других посредника у 
саобраћају; 
74401         Приређивање сајмова;
74402         Остале услуге рекламе и 
пропаганде;
74810         Фотографске услуге;
74840         Остале пословне активности и 
на другом месту непоменуте;
92120         Кинематографске и видео-
дистрибуције;
92130         Приказивање филмова;
92522         Заштита културних добара, 
природних и других вредности; 
92622        Остале спортске активности;
92720        Остале рекреативне активности 
на другом месту непоменуте;
92310        Уметничко и књижевно 
стваралаштво и сценска уметност 
(oрганизовање  позоришних представа и 
концерата, организовање и развијање 
музичке,поетске, сценске и ликовне 
активности школске омладине, појединаца 
као и    удружења грађана који се баве овим 
и сличним активностима; пружање               
стручних  и  техничких  услова  за 
реализацију истих, организовање 
 манифестација културно-уметничког 
стваралаштва, смотри,сусрета,  фестивала,  
концерата, стручних предавања, изложби, 
поетских, драмских  и пригодних програма, 
обезбеђивање услова за рад самосталних 
уметника, развијање међуопштинске и 
међународне сарадње, размена културних и
 уметничких добара,подстицање и 
равномерно задовољавање потреба
 грађана у области културе, организовање и 
неговање културе и културне
 традиције националних  мањина, 
развијајући све врсте културно уметничког 

аматерског и професионалног 
стваралаштва, развој културно уметничког  
стваралаштва);
92521        Делатност музеја, галерија и 
збирки (организовање музејских поставки,   
организовање изложби слика, скулптура, 
цртежа и другог);
92511        Делатност библиотеке.
                         

Културно-туристички  центар  има 
сва  овлашћења  у  правном  промету  са 
трећим  лицима.  За  обавезе  створене  у 
правном  промету  Културно-туристички 
центар  одговара  свом  својом  имовином  - 
(потпуна одговорност). 

Члан 6.
Средства  за  оснивање  и  рад 

Културно-туристичког  центра  Општине 
Нова Црња обезбеђују се из:
1. буџета Општине Нова Црња;
2. прихода остварених обављањем послова 
из своје делатности;
3.донација, прилога и спонзорства домаћих 
и страних правних и физичких лица;
4.других извора, у складу са законом.

У  случају  престанка  рада  Културно-
туристичког центра Општине Нова Црња, 
 преостала средства припадају оснивачу.

. 
Члан 7.

Органи  управљања  Културно-
туристичког центра Општине Нова Црња
су:  Директор,  Управни  одбор  и  Надзорни 
одбор. 

Директора, председника и чланове 
Управног и Надзорног одбора, именује и 
разрешава Скупштина Општине Нова Црња 
на период од четири године. 

Члан 8.
До именовања директора 

организације Културно-туристичког центра 
Општине Нова Црња, послове и овлашћења 
директора Културно-туристичког центра 
Општине Нова Црња, вршиће вршилац 
дужности директора, кога именује 
Скупштина  Општине Нова Црња на период 
до шест месеци. 

Члан 9.
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Услови  за  именовање  директора 
биће  регулисни  систематизацијом  радних 
места.

Директор : 
1.представља  и  заступа  Културно-

туристички центар Општине Нова Црња,
 организује  и  руководи  радом 

Културно-туристичког  центра  Општине 
Нова  Црња,   извршава  одлуке  Управног 
одбора и предузима мере за њихово
спровођење;

2.стара се о законитости рада 
Културно-туристичког центра Општине 
Нова  Црња;

3.предлаже програм рада;
4.предлаже акте које доноси 

Управни одбор;
5.доноси акт о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних 
места;

6.врши и друге послове утврђене 
законом и Статутом.

Члан 10.
Ближи услови за именовање и 

разрешење директора , председника и 
чланова управног и надзорног одбора биће 
уређени Статутом Културно-туристичког 
центра Општине Нова Црња.

Члан 11.
Управни одбор Културно-

туристичког центра има председника и 
четири члана. 

Управни одбор:

1. доноси Статут Културно-
туристичког центра Општине Нова Црња;

2. утврђује предлог за именовање и 
разрешење директора; 

3.доноси годишњи програм рада 
Културно-туристичког центра Општине 
Нова Црња;

4. доноси годишње програме 
културно туристичке-пропагандне 
делатности;

5. усваја финансијски план;
6. усваја извештај о пословању;
7. усваја завршни рачун;
8. доноси опште акте;
9. доноси пословник о свом раду;

10.обавља и друге послове утврђене 
законом и Статутом. 

Члан 12.
Надзорни одбор има председника и 

два члана. 
Надзорни одбор: 

1.врши надзор над пословањем,
 прегледа годишњи обрачун и извештај о 
пословању и утврђује да ли су сачињени у 
складу са прописима;

2.доноси Пословник о свом раду;
3.обавља и друге послове утврђене 

законом и статутом. 

О резултатима извршеног надзора, 
Надзорни одбор једном годишње извештава 
Управни одбор Културно-туристичког 
центра Општине Нова Црња и Скупштину 
Општине Нова Црња.

Члан 13.
Статутом Културно-туристичког 

центра Општине Нова Црња ближе се 
уређује делокруг рада Културно-
туристичког центра Општине Нова Црња, 
надлежност и састав органа управљања 
Културно-туристичког центра Општине 
Нова Црња, заступање и представљање, 
права, обавезе и одговорности
 запослених,  начин организовања послова и 
друга питања од значаја за пословање 
Културно-туристичког центра Општине 
Нова Црња.

Члан 14.
Културно-туристичи центар 

Општине Нова Црња подноси извештај о 
пословању Скупштини Општине Нова 
Црња најмање једанпут годишње.

 
Члан 15.

На статут и годишњи програм рада 
Културно-туристичког центра Општине 
Нова Црња,сагласност даје Скупштина 
општине Нова Црња.

Општинско веће општине Нова 
Црња даје сагласност на акт о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних 
места у Културно-туристичком центру 
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општине Нова Црња и програме 
културно туристичке-пропагандне 
делатности. 

Члан 16.
За обављање појединих стручних 

послова из своје делатности Културно-
туристички центар општине Нова Црња 
може ангажовати друга правна или физичка 
лица. 

Члан 17.
У погледу права,обавеза и 

одговорности запослених у Културно-
туристичком центру општине Нова Црња 
примењују се прописи којима се уређују 
радни односи у државним органима.

Члан 18.
Скупштина Општине Нова Црња ће 

након  усвајања  ове  одлуке,  именовати 
председнике  и  чланове  Управног  и 
Надзорног  одбора  и  В.Д.  директора 
Културно-туристичког  центра  општине 
Нова Црња који ће дужност преузети даном 
ступања на снагу ове одлуке. 

Управни  одбор  Културно-
туристичког  центра  општине  Нова  Црња 
дужан  је  да  у  року  од  30  дана  од  дана 
доношења  Одлуке  о  именовању  Управног 
одбора  донесе  Статут  Културно-
туристичког центра општине Нова Црња и 
друга  акта  неопходна  за  упис  културно-
туристичког  центра  општине  Нова  Црња 
код надлежног суда. 

В.Д.директор  Културно-
туристичког  центра  општине  Нова  Црња 
дужан је  да  у  року од  осам дана од  дана 
доношења  аката  неопходних  за  упис 
Културно-туристичког  центра  општине 
Нова Црња код надлежног органа, поднесе 
захтев за упис.

Члан 19.
Управни  одбор  Културно-

туристичког центра општине Нова Црња, на 
предлог в.д. директора , дужан је да у року 
од  30  дана  од  дана  уписа  Културно-
туристичког  центра  општине  Нова  Црња 
код надлежног органа донесе Програм рада 

Културно-туристичког  центра  општине 
Нова Црња.

Члан 20.
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог 

дана  од  дана  објављивања  у  "Службеном 
листу Општине Нова Црња ".

Председник Скупштине
Васиљевић Милорад

Република Србија –АПВ
Општина Нова Црња
Скупштина општине
Број:II-06-3/09-16
Дана:12.03.2009.

                                                                             
8.На основу члана 18. став 1. Закона 

о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 
42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - 
испр. др. закона и 83/2005 - испр. др. 
Закона), члана 32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ број 129/2007) и члана 41. тачка 10. 
Статута општине Нова Црња („Службени 
лист општине Нова Црња“ број 9/2008), 
Скупштина општине Нова Црња, на 
седници одржаној дана 12.03.2009. год., 
доноси следеће 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА 

КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА 
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

Члан 1.

МИЛИЦА АВРАМОВИЋ 
ТОДОРОВ из Српске Црње, именује се за 
вд директора Културно-туристичког центра 
општине Нова Црња.

Члан 2.

Мандат вд директора траје 6 месеци 
а рачуна се од дана ступања на рад.
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Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 
листу општине Нова Црња“.

  
Председник СО

  
Милорад Васиљевић

Република Србија –АПВ
Општина Нова Црња
Скупштина општине
Број:II-06-3/09-17
Дана:12.03.2009.

9.На основу члана 20. став 1. Закона 
о јавним службама („Службени гласник РС“ 
бр. 42/91 и 83/2005-испр. др. закона), члана 
32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број 129/2007“) и 
члана 41. тачка 10. Статута општине Нова 
Црња(„Службени лист општине Нова 
Црња“ број 9/2008), Скупштина општине 
Нова Црња, на седници одржаној дана 
12.03.2009.год.доноси следеће

РЕШЕЊЕ

Члан 1.
У Управни одбор Културног центра 

општине Нова Црња именују се следећи 
чланови:

1. Ранко Брборић 
2. Бранка Миланков 
3. Иванка Милошев
4. Драган Томин 
5. Милорад Васиљевић 

Члан 2.
Мандат чланова управног одбора 

траје 4 године.

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 
листу општине Нова Црња“.

Председник СО

Милорад Васиљевић

Република Србија –АПВ
Општина Нова Црња
Скупштина општине
Број:II-06-3/09-18
Дана:12.03.2009.

10.На основу члана 22. став 1. 
Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС“ бр. 42/91 и 83/2005-испр. др. 
закона), члана 32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ број 129/2007“) и члана 41. тачка 10. 
Статута општине Нова Црња(„Службени 
лист општине Нова Црња“ број 9/2008), 
Скупштина општине Нова Црња, на 
седници одржаној дана 12.03.2009. год. 
доноси следеће

РЕШЕЊЕ

Члан 1.
У Надзорни одбор Културног 

центра општине Нова Црња именују се 
следећи чланови:

1. Ема Остерман 
2. Драгољуб Узбрдов 
3. Данијела Штевин

Члан 2.
Мандат чланова надзорног одбора 

траје 4 године.

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 
листу општине Нова Црња“.

Председник СО

Милорад Васиљевић

Република Србија-АПВ
Општина Нова Црња
Скупштина општине
Број:II-06-3/09-19
Дана:12.03.2009.
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11.На основу чл.4.ст.3.Закона о 
јавним предузећима и обављању делатности 
од општег интереса(„Сл.гласник РС“ 
бр.25/00...123/07),чл.32.ст.1.тачка 8.Закона о 
локалној самоуправи(„Сл.гласник РС“ 
бр.129/07),чл.16.и 41.ст.1.тачка 9.Статута 
општине Нова Црња(„Сл.лист општине 
Нова Црња“бр.9/08)Скупштина општине 
Нова Црња на седници одржаној дана 
12.03.2009 године, д о н о с и

О Д Л У К У 
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА
У ОПШТИНИ НОВА ЦРЊА

Члан 1. 
Овом Одлуком утврђују се начела и 

општи услови за оснивање јавног  
комуналног предузећа  у општини Нова 
Црња, ближе одређују делатности које 
обавља јавно предузеће, услови за 
обављање делатности, начин обезбеђења 
средстава за рад и развој делатности које 
обавља, права и обавезе јавног предузећа, 
права и обавезе оснивача у управљању 
јавним предузећем, као и друга питања од 
значаја за обављање ових делатности. 

Члан 2. 
Оснива се  Јавно комунално 

предузеће у општини Нова Црња (у даљем 
тексту: Јавно предузеће). 

Седиште јавног предузећа је у 
Српској  Црњи, ул. Краља Александра бр.60

Скраћени назив: ЈКП . 

Члан 3. 
Делатност предузећа је: 

41000  –  Сакупљање,  пречишћавање  и 
дистрибуција воде 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. 
90000  –  Одстрањивање  отпадака  и  смећа, 
санитарне  и  сл.  активности  одржавање 
чистоће у насељима општине и изношење, 

одвожење и депоновање смећа, одржавање 
депонија, одржавање контејнера и канти за 
смеће, скупљање 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 WЦ-а 
уклањање отпада из посуда за отпадке на 
јавним местима,чишћење и поливање 
улица, стаза, паркиралишта и др., 
уклањање снега и леда на путевима и 
тротоарима и посипање соли и песка. 
01412  –  Уређење  и  одржавање  паркова, 
зелених и рекреационих површина. 
93030  –  Погребне  и  пратеће  активности 
сахрањивање  људских  и  животињских 
лешева  и  пратеће  активности  и  услуге 
гробара,  изнајмљивање  опремљеног 
простора  на  гробљу  и  капеле,  уређење  и 
одржавање  гробља  и  капеле,  кафилерија 
(уклањање  и  изношење  животињских 
лешева),превоз и пренос умрлих лица
74700 – Чишћење објеката унутрашње 
чишћење зграда свих врста, као и стамбене 
зграде с више станова, чишћење прозора, 
димничарски послови: чишћење димњака, 
камина, пећи и шпорета, пећи за спаљивање 
отпада, котлова, вентилационих и издувних 
уређаја и др. преглед димњака и осталих 
димоводних и ложишних уређаја, као и 
контрола исправности ових уређаја и 
димњака у сталној употреби.
92330 – Вашарске активности и активности 
забавних паркова одржавање пијаца и 
вашара и пружање услуга на њима. 
70320  –  Управљање  некретнинама  за  туђ 
рачун агенције за прикупљање станарина и 
закупнина, закључивање уговора о закупу, 
одржавање  стамбених  зграда  и  станова  и 
др. 
45210 – Груби грађевински радови и 
специфични радови нискоградње 
изградња свих врста објеката за своје 
потребе,градски цевоводи (водовод и 
канализација), комунални грађевински 
радови и др.
45230 – Изградња саобраћајница, 
аеродромских писта и спортских терена 
изградња путева, улица и пешачки стаза, 
одржавање улица, локалних путева и 
других јавних површина у насељима 
општине.
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45220 – Монтажа кровних конструкција и 
покривање кровова монтажа кровних 
конструкција, покривање кровова и 
хидроизолациони радови.
45250 – 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.
45310 – Постављање електричних 
инсталација и опреме постављање 
инсталација у зградама или 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 др.
45320 – Изолациони радови 
постављање инсталација у зградама или 
другим објектима за топлотну и звучну 
изолацију, заштиту од вибрација и др.
45330 – Постављање цевних инсталација 
постављање инсталација у зградама или 
другим објектима за водоводне инсталације 
и санитарну опрему, грејање, вентилацију, 
опрему и канале за хлађење или 
климатизацију, аутоматске противпожарне 
водене топове. 
45340 – Остали инсталациони радови 
постављање инсталација у зградама или 
другим објектима за осветљење и сигналне 
системе на путевима и улицама, 
прибор и уређаји на другом месту 
непоменуте.
45410 - Малтерисање 
45420 – Уградња столарије 
45430 – Постављање зидних и подних 
облога 
45440 – Бојење и застакљивање 
унутрашње и спољно бојење зграда, 
бојење објеката нискоградње, укључујући и 
бојење ознака на путевима и просторима за 
паркирање,застакљивање, постављање 
огледала и др. 
45500 – Изнајмљивање опреме за изградњу 
или рушење, с руковаоцем.

 
Члан 4. 

Јавно  предузеће  обавља  наведене 
делатности у свим насељима општине Нова 
Црња, па и шире.

Промена  седишта  и  фирме  јавног 
предузећа врши се уз сагласност скупштине 
општине. 

Члан 5. 
Изграђени комунални објекти, 

средства за рад као и радници који раде на 
тим средствима прелазе односно предају се 
на коришћење, управљање и одржавање 
јавном предузећу у складу са посебном 
Одлуком Скупштине општине. 

Износ средстава за оснивање јавног 
предузећа  је  70.000,00  динара 
(седамдесетхиљададинара) и обезбедиће  се 
из буџета Скупштине општине Нова Црња.

 
Члан 6. 

Средства за финансирање обављања 
делатности јавног предузећа обезбеђују се у 
складу  са  Законом  и  на  основу  Закона 
донетих аката.
 

Члан 7. 
Средства за обављање и развој 

комуналних делатности обезбеђују се из 
прихода јавног предузећа од продаје 
комуналних производа и услуга, из дела 
средстава за комуналне делатности, из дела 
средстава самодоприноса, средстава 
оснивача, као и других извора у складу са 
законом. 

Цене комуналних производа и 
комуналних услуга утврђује јавно 
предузеће уз сагласност Скупштине 
општине Нова Црња. 

Члан 8. 
Средства  из  члана  7.  ове одлуке  а 

која се односе на комуналне делатности не 
могу се користити за изградњу комуналних 
објеката. 

Овим средствима обезбедјује се 
одржавање, обнављање, унапређење, 
побољшање и опремање комуналних 
објеката.

 
Члан 9.

Јавно предузеће дужно је да трајно 
и несметано пружа комуналне и остале 
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услуге корисницима под утврђеним 
условима. 

Ако дође до поремећаја или прекида 
у пружању комуналних услуга, услед више 
силе или других разлога које јавно 
предузеће није могло да предвиди односно 
да спречи, обавезује се да одмах предузме 
мере на отклањању узрока поремећаја и 
одмах обавести општински орган управе 
надлежан за комуналне послове. 

Кад надлежан орган из става 2. овог 
члана прими обавештење о поремећају у 
пружању комуналних услуга, дужан је без 
одлагања да: 

1. одреди ред првенства и начин 
пружања услуга оним корисницима код 
којих би услед прекида настала велика 
штета, 

2. утврди разлоге и евентуалну 
одговорност за поремећај. 

Јавно предузеће је дужно да по 
захтеву надлежног општинског органа 
врши и ванредне послове у вези са 
комуналним делатностима када је то 
неопходно за обезбеђење корисника услуга, 
уз обезбедјење средстава за те послове. 

Члан 10. 
Органи јавног предузећа су: 

директор, Управни одбор и Надзорни 
одбор. 

Члан 11 . 
Директора јавног предузећа именује 

и разрешава Скупштина општине Нова 
Црња, на период од пет година, после 
спроведеног јавног конкурса, уз могућност 
поновног избора. 

Извештај о резултатима конкурса из 
ст.1.овог члана подноси се Скупштини 
општине најмање 15 дана пре доношења 
одлуке о именовању,осим ако законом није 
другачије уређено.

Статутом јавног предузећа уређују 
се посебни услови за именовање директора. 
Оснивач  може  до  именовања  директора 
јавног  предузећа  да  именује  вршиоца 
дужности директора који обавља функцију 
директора најдуже једну годину. 

Директор руководи јавним 
предузећем и има права и дужности 

директора предузећа(заступа и представља 
предузеће,организује и руководи процесом 
рада и води пословање предузећа,предлаже 
програм рада и план развоја и предузима 
мере за њихово спровођење,подноси 
финансијске извештаје,извешзаје о 
пословању и годишњи обраћун,извршава 
одлуке управног одбора,врши и друге 
послове утврђене законом)

 
Члан 12. 

Општи акти јавног предузећа су 
статут и други општи акти.

Јавно предузеће има Статут који ће 
се донети у року од 60 дана од дана његовог 
оснивања, а избор директора и органа 
управљања извршиће се најкасније у року 
од 60 дана од дана доношења Статута.

 
Члан 13. 

У јавном предузећу образује се 
Надзорни одбор, као орган надзора. 

Надзорни одбор се састоји од 3 
(три) члана. 

Једну трећину чланова Надзорног 
одбора чине представници запослених. 

Мандат чланова Надзорног одбора 
траје 5.година. 

Чланове Надзорног одбора именује 
оснивач. 

Надзорни одбор: 
1. врши надзор над пословањем 

јавног предузећа,
2. разматра годишњи извештај о 

раду и пословању, 
3. контролише коришћење 

наменских средстава,
4. врши и друге послове утврђене 

законом статутом и општим актима. 

Члан 14. 
Орган управљања јавног предузећа 

је Управни одбор. 
Управни одбор има 5 (пет) чланова. 
Једну трећину чланова Управног 

одбора чине представници запослених у 
јавном предузећу. 

Одређени број чланова Управног 
одбора бира се из редова стручњака који су 
афирмисани у областима из делатности 
јавног предузећа. 
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Мандат чланова Управног одбора 
траје 5 (пет) година. 

Чланове  Управног  одбора  именује 
оснивач. 

Управни одбор: 
1. доноси Статут јавног предузећа, 
2. одлучује о пословању јавног 

предузећа, 
3. усваја извештај о пословању и 

годишњи обрачун,
4. доноси годишњи програм 

пословања на предлог директора, 
5. одлучује о коришћењу средстава 

у складу са законом, 
6. даје сагласност на опште акте 

јавног предузећа (о систематизацији 
послова и радних задатака и друге акте), 

7. образује радна тела (стална и 
привремена) у складу са потребама са или 
без права одлучивања,

8. врши и друге послове утврђене 
законом, статутом и другим актима. 

Члан 15. 
Управни одбор пуноважно одлучује 

ако је присутно више од половине чланова 
(кворум). 

Управни одбор одлучује већином 
гласова присутних чланова. У случају 
једнаке поделе гласова, глас председника 
Управног одбора је одлучујући.

 
Члан 16. 

Ближа организација, састав и 
надлежности Управног одбора, директора и 
Надзорног одбора уређују се Статутом 
јавног предузећа, у складу са законом и 
овом Одлуком. 

Члан 17. 
Скупштина општине даје сагласност 

на: Статут јавног предузећа,годишњи 
програм пословања, именовање и 
разрешење пословодног органа, проширења 
делатности јавног предузећа, одлуке којима 
се уводе материјалне обавезе за кориснике 
услуга. 

Програм јавног предузећа на који је 
скупштина општине дала сагласност 
доставља семинистарству надлежном за 
послове трговине,министарству надлежном 

за послове рада,министарству надлежном за 
послове финансија и министарству 
надлежном за послове локалне 
самоуправе,ради прађења цена и зарада.

Ако је скупштина општине дала 
сагласност на програм из ст.2.овог члана,а 
тај програм садржи елементе који нису у 
складу са политиком пројектованог раста 
цена и зарада коју за ту годину утврђује 
Влада Републике Србије,министар 
надлежан за послове финансија може 
издати налог да се привремено обустави 
пренос трансферних средстава из буџета  
Републике Србије општини до усклађивања 
тог програма.

Члан 18. 
Општи интерес оснивач обезбеђује: 
-  давањем  сагласности  на  Статут 

јавног предузећа, 
- учешћем представника оснивача у 

органима јавног предузећа и то: 
Управном одбору и Надзорном одбору, 
1 -давањем сагласности на акте 
којима се утврђује политика цена,годишњи 
програм пословања,планове рада и развоја 
и 
2 -на друге начине утврђене законом и 
овом Одлуком. 

Члан 19. 
Јавно предузеће је правни 

следбеник дела делатности послова Месних 
заједница из комуналних делатности. 

Члан 20. . 
До именовања директора функцију 

вршиоца дужности директора јавног 
предузећа вршиће вршилац дужности 
директора предузећа.

Управни одбор јавног предузећа 
дужан је да у року од 60. дана од дана 
доношења ове Одлуке Статут Предузећа 
усклади са одредбама ове Одлуке и достави 
Скупштини општине Нова Црња, ради 
давања сагласности на исти. 

Члан 21.
Јавно предузеће се региструје у 

регистар у складу са законом којим се 
уређује регистрација привредних субјеката.
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Члан 22. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у «Службеном 
листу општине Нова Црња». 

Председник СО
Васиљевић Милорад

Република Србија –АПВ
Општина Нова Црња
Скупштина општине
Број:II-06-3/09-20
Дана:12.03.2009.

12.На основу члана 14. став 3. 
Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса ("Сл. 
гласник РС", бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 
108/2005 - испр. и 123/2007 - др. закон), 
члана 32. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/2007) и члана 41. тачка 10. Статута 
општине Нова Црња („Службени лист 
општине Нова Црња“ број 9/2008), 
Скупштина општине Нова Црња, на 
седници одржаној дана 12.03.2009. год., 
доноси следеће 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

Члан 1.
ДРАГАН АЛЕКСИЋ из Српске 

Црње, именује се за вд директора Јавног 
комуналног предузећа општине Нова Црња.

Члан 2.
Мандат вд директора траје 6 месеци 

а рачуна се од дана ступања на рад.

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 
листу општине Нова Црња“.

  
Председник СО

  
Милорад Васиљевић

Република Србија –АПВ
Општина Нова Црња
Скупштина општине
Број:II-06-3/09-21
Дана:12.03.2009.

13.На основу члана 12. став 1. 
Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег инереса („Службени 
гласник РС“ бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 
108/2005 - испр. и 123/2007 – др. закон)), 
члана 32. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/2007“) и члана 41. тачка 10. Статута 
општине Нова Црња(„Службени лист 
општине Нова Црња“ број 9/2008), 
Скупштина општине Нова Црња, на 
седници одржаној дана 
12.03.2009.год.доноси следеће

РЕШЕЊЕ

Члан 1.
У Управни одбор Јавног 

комуналног предузећа општине Нова Црња 
именују се следећи чланови:

1. Владимир Бракус 
2. Миле Рајић 
3. Тибор Вајда 
4. Војица Милин 
5. Илија Опачић 

Члан 2.
Мандат  чланова  управног  одбора 

траје 4 године.

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 
листу општине Нова Црња“.

Председник СО

Милорад Васиљевић

Република Србија –АПВ
Општина Нова Црња
Скупштина општине
Број:II-06-3/09-22
Дана:12.03.2009.

Број   1____          17  .  03.2009.          “Сл.лист општине Нова Црња”   ___ Страна____16  



14.На основу члана 15. став 1. 
Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег инереса („Службени 
гласник РС“ бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 
108/2005 - испр. и 123/2007 – др. закон)), 
члана 32. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/2007“) и члана 41. тачка 10. Статута 
општине Нова Црња(„Службени лист 
општине Нова Црња“ број 9/2008), 
Скупштина општине Нова Црња, на 
седници одржаној дана 12.03.2009 .год. 
доноси следеће

РЕШЕЊЕ

Члан 1.
У Надзорни одбор Јавног 

комуналног предузећа општине Нова Црња 
именују се следећи чланови:

1. Бранислав Ђурђев 
2. Миле Тодоров
3. Тибор Даруши 

Члан 2.
Мандат чланова надзорног одбора 

траје 4 године.

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 
листу општине Нова Црња“.

Председник СО

Милорад Васиљевић

Република Србија-АПВ
Општина Нова Црња
Скупштина општине
Број:II-06-3/09-23
Дана:12.03.2009.

15.На основу чл.41. став1.,тачка 
20.Статута општине Нова Црња(„Сл.лист 
општине Нова Црња“бр9/08) Скупштина 

општине Нова Црња ,на седници 
одржаној дана 12.03.2009 године, д о н о с и

ОДЛУКУ 
О ОСНИВАЊУ ФОНДА 

ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

Члан 1.
Овом Одлуком о оснивању Фонда за 

развој пољопривреде општине Нова Црња 
оснива се Фонд за развој пољопривреде 
општине Нова Црња (у даљем 
тексту:Фонд)у циљу подстицања развоја 
пољопривреде у општини Нова Црња.

Од тренутка оснивања Фонда не 
постоји други Фонд за развој пољопривреде 
у општини Нова Црња.

Члан 2.
Фонд је правно лице са 

правима,обавезама и одговорношћу 
утврђеним овом Одлуком.

Члан 3.
Назив Фонда је Фонд за развој 

пољопривреде општине Нова Црња.
Седиште је Фонда је у Новој 

Црњи,ЈНА бр.110.

Члан 4.
Задаци Фонда су:
-обезбеђивање средстава и 

усмеравање истих за унапређење развоја 
појединих грана пољопривреде у складу са 
програмима општине Нова Црња;

-рационално коришћење као и 
развој постојећих природних ресурса

Члан 5.
Делатности Фонда су :

65232 остало финансијско 
посредовање

-расподела средстава за реализацију 
циљева Фонда

-учешће у припреми планова и 
програма унапређења развоја појединих 
области пољопривреде

Члан 6.
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Извори финансирања Фонда су:
-средства обезбеђена  у Буџету 

општине Нова Црња (општина ће у првих 
пет година функционисања Фонда 
издвајати минимум 1% општинског 
буџета,а да то не може бити мање од 
2.000.000 динара односно 1.000.000 динара 
за неразвијене општине)

-Средства из Буџета Републике 
Србије и Аутономне Покрајине Војводине

-средства прикупљена од донација и 
помоћи домаћих и страних физичких и 
правних лица

-друга средства остварена у складу 
са законом

Члан 7.
Средства Фонда воде се на рачуну 

код Управе за јавна плаћања-Филијала Нова 
Црња.

Члан 8.
Средства Фонда се троше на основу 

финансијског плана,а у складу са одредбама 
Статута Фонда.

Корисници средстава су физичка 
лица-носиоци пољопривредних 
газдинстава(не старији од 55 
година),удружења пољопривредника и 
земљорадничке задруге.

Кредитирање пољопривредних 
произвођача Управни одбор Фонда ће 
одобрити искључиво по основу критеријума 
које ће дефинисати расписивањем конкурса 
који ће бити објављен у средствима јавног 
информисања и то:

Обавезно постојање валутне 
клаузуле.

Гаранције:хипотека на 
непокретности,авалирана меница или 
гаранција банке

1.Оригинал власничког листа за 
некретнине не старији од 15 дана,на којем 
се може ставити хипотека у корист Фонда у 
један и по пута већој вредности од одобрене 
вредности кредита(напомена:подносилац 
пријаве не мора бити и власник некретнине 
која ће се ставити по хипотеку)или у 
случају банкарске гаранције писмо о 
намерама издавања гаранције,

2.Процена вредности  куће издата 
од стране овлашћеног 

проценитеља(уколико  је  предмет  хипотеке 
стамбени објекат)

Препоручене каматне стопе:4,2% на 
годишњем нивоу уколико је средство 
обезбеђења хипотека,односно 2,8 % 
уколико је средство обезбеђења гаранција 
банке или авалирана меница.

Рок отплате кредита и грејс период 
у зависности од намене средстава и 
дефинисање корисника:

1.Средства намењена унапређењу 
воћарско-виноградарске 
производње(сертификован садни 
материјал,опрема и машине за производњу 
воћа и винове лозе)на максималан рок 
отплате на 5 година са периодом 
мировањакредита од 3 године-РПГ

2.Средства намењена унапређењу 
производње поврћа(опрема и машине за 
гајење поврћа)на максималан рок отплате 
од 3 године са годину дана периодом 
мировања кредита-РГП

3. Средства намењена унапређењу 
производње млека и меса(адаптација и 
подизање штала,стаја и сл.опрема и машине 
за производњу млека као и машине и 
опрема за производњу сточне хране)на 
максималан рок отплате од 5 година са 2 
године периодом мировања кредита-РГП

4. Средства намењена за 
унапређење пласмана и продаје производа 
на максималан рок отплате од 3 године са 
годину дана периодом мировања кредита-
РГП и земљорадничке задруге

5.Средства намењена за 
диверсификацију активности на 
селу(рурални туризам,стари занати и сл)на 
максимални рок отплате од три године са 
годину дана периодом мировања кредита-
РГП 

Члан 9.
Органи Фонда су Управни и 

Надзорни одбор.

Члан 10.
Управни одбор Фонда је орган 

управљана Фондом.
Управни одбор има  5 

(пет)чланова,председника и 4)четири)члана.
Председник Управног одбора Фонда 

заступа и представља Фонд.
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Председника и чланове Управног 
одбора Фонда именује и разрешава 
Скупштина општине Нова Црња на 
мандатни период од 4(четири)године.

Члан 11.
Управни одбор Фонда:
-доноси Статут Фонда
-доноси програм рада,финансијски 

план и годишњи извештај Фонда
-одлучује о расподели средстава 

Фонда по критеријумима и условима 
утврђеним Статутом и програмима Фонда

-подноси извештај о раду 
Скупштини општине Нова ЦРња

-обавља послове везано за 
спровођење конкурса

-именује чланове комисија у циљу 
реализације посебних задатака

На Статут Фонда и годишњи 
извештај сагласност даје Скупштина 
општине Нова Црња.

На Програм рада и Финансијски 
план Фонда сагласност даје председник 
општине Нова Црња.

Члан 12.
Надзорни одбор има 

3(три)члана,председника и два члана.

Председника и чланове Надзорног 
одбора именује и разрешава скупштина 
општине Нова Црња,на мандатни период од 
4(четири)године.

Члан 13.
Надзорни одбор надзире законитост 

рада Фонда,прати и контролише рад Фонда.

Члан 14.
Статутом Фонда уређују се 

нарочито:
-циљеви,организација и начин 

пословања Фонда,
-надлежност и рад органа Фонда,
-заступање и представљање Фонда,
-начин обављања 

стручних,административних и финансијско-
техничких послова,

-друга питања од значаја за рад и 
пословање Фонда.

Члан 15.
Стручне и административне послове 

у циљу остваривања циљева и задатака 
Фонда обављаће Општинска управа-
Одељење за привреду и Одељење за 
финансије и буџет.

Општинска управа ће обезбедити 
основне техничке услове за функционисање 
Фонда(простор,компјутер,телефон,опрему и 
др.)

Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у Службеном 
листу општине Нова Црња.

Председник СO
Васиљевић Милорад

Република Србија –АПВ
Општина Нова Црња
Скупштина општине
Број:II-06-3/09-24
Дана:12.03.2009.

16.На основу члана 32. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ број 129/2007“) и члана 41. 
тачка 10. Статута општине Нова Црња 
(„Службени лист општине Нова Црња“ број 
9/2008), Скупштина општине Нова Црња, 
на седници одржаној дана 12.03.2009 .год. 
доноси следеће

РЕШЕЊЕ

Члан 1.
У Управни одбор Фонда за развој 

пољопривреде општине Нова Црња именују 
се следећи чланови:

1. Миле Глумичић 
2. Атила Јухас 
3. Радован Миланков 
4. Илија Вукелић и
5. Золтан Немет 

Члан 2.
Мандат чланова управног одбора 

траје 4 године.
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Члан 3.
Ово решење ступа на снагу 

даном доношења и биће објављено у 
„Службеном листу општине Нова 
Црња“.

Председник СО

Милорад Васиљевић

Република Србија –АПВ
Општина Нова Црња
Скупштина општине
Број:II-06-3/09-25
Дана:12.03.2009.

17.На основу члана 32. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ број 129/2007“) и члана 41. 
тачка 10. Статута општине Нова Црња 
(„Службени лист општине Нова Црња“ број 
9/2008), Скупштина општине Нова Црња, 
на седници одржаној дана 12.03.2009. год. 
доноси следеће

РЕШЕЊЕ

Члан 1.
У Надзорни одбор Фонда за развој 

пољопривреде општине Нова Црња именују 
се следећи чланови:

1. Жарко Тешин
2. Душан Стајић 
3. Ласло Буђи

Члан 2.
Мандат чланова надзорног одбора 

траје 4 године.

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 
листу општине Нова Црња“.

Председник СО

Милорад Васиљевић

Република Србија-АПВ
Општина Нова Црња
Скупштина општине
Број:II-06-3/09-26
Дана:12.03.2009.                                                

18.На основу члана 32. тачке 6. и 20. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ број 129/2007) и члана 105. 
Статута општине Нова Црња („Службени 
лист општине Нова Црња бр.9/2008), 
Скупштина општине Нова Црња, на 
седници одржаној дана 12.03.2009. год. 
доноси следећу

ОДЛУКУ

Члан 1.
Општина Нова Црња оствариће 

сарадњу у областима од заједничког 
интереса са општинама Kеча и Ченеј у 
Румунији.

Члан 2.
По ступању на снагу ове одлуке, 

Председник општине Нова Црња или лице 
које он овласти потписаће акт о 
успостављању сарадње, којим ће се на 
детаљнији начин регулисати међусобни 
односи општине Нова Црња са општинама 
наведеним у члану 1. ове одлуке.

Члан 3.
По доношењу ове одлуке, иста ће 

бити прослеђена Влади РС, ради добијања 
сагласности а након тога ће бити објављена 
у „Службеном листу општине Нова Црња“

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Нова Црња“.

  
Председник СО

  
Милорад Васиљевић
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