
                  42.На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС” 9/02, 
87/02, 61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 63/06, 85/06, 86/06) и члана 20 Закона о локалној самоуправи  
(Сл. Гласник РС бр.” 129/2007) и члана .41. Статута општине Нова Црња („ Службени  лист 
општине Нова Црња” 9/08“), на предлог Извршног органа општине, Скупштина општине Нова 
Црња, на седници одржаној дана 06.08.2009.године д о н е л а    ј е,

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА ЗА
2009.ГОДИНУ

I
ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
У члану 1. Одлуке о буџету општине укупна примања износе 

174.323.390,00,динара замењује се износом од „ 166.903.613,00 динара који се
        састоји од:

- изворних прихода у износу од................................154.950.835,00  динара
- приходи од продаје домаће финансијске имовине...2.078.701,00 динара 
- из пренетих средстава из претходне године........ …9.874.077,00 динара

Члан 2.
У члан 3 Одлуке о буџету општине Нова Црња за 2009.годину додаје се нови став 

који гласи „ Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 9.874.077,00 
динара, представља вишак прихода из ранијих година“.

У члану 3.Одлуке износ од 1.189.588,00 динара мења се и гласи „ у текућу 
буџетску резерву предвиђена су средства у износу од 2.545.878,00 динара“.

Износ сталне буџетске резерве у износу од 400.000,00 динара мења се и гласи 
“873.402,00 динара”.

Члан 3.
После члана 3. Одлуке о буџету додаје се нови члан 4. који гласи 

„ Нераспоређени вишак прихода из ранијих година распоређује се на следећи начин
          
                                              У корист
         - раздела 2 позиција 23 – пројектно техничка документација .......18.646,49 динара

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
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- раздела 2 позиција 23 – пројектно техничка документација 
  за фекалну камализацију..........................................................    1.600.000,00 динара 
- раздела 2  позиција – 25 –капитална улагања.................... .....  1.841.728,82 динара 
- раздела 2. позиције 27 –капитална улагања у комуналну инфраструктуру “Путеви
У Српској Црњи” (средства кредита)............................................ 844.931,69 динара
- раздела  2 позиција капитална улагања....................................3.500.000,00 динара

         - раздела 3. позиција 48 – опремање.................................................74.408,00 динара
        -  раздела 7 позиција 68 – капитално одрж.спорт.објек.
            Фискултурна сала Срп..Црња.......................................................540.960,00  динара
        -   rаздела 9.2 позиција 74 издаци од закупа земљишта ..............  480.000,00   динара
       
        -   раздела 15 позиција 105 Удружење Рома ............................... 100.000,00  динара 
        - раздела 14 позиција 91- стална буџетска резерва динара 873.402,00 динара

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         С В Е Г А :....................................................................................9.874.077,00 динара

Члан 4.
         Примања се утврђују по следећим износима:

ПРИМАЊА БУЏЕТА У 2009
                        О П И С ШИФРА ЕКОНОМ СРЕДСТВА

 
КЛАСИФИКАЦИЈ
Е ИЗ БУЏЕТА

1 2 3
УКУПНА ПРИМАЊА  166.903.613,00
1 Порески приходи 71 66.110.000,00
   1.1. Порез на доходак, добит и капиталне   
добитке (осим самодоприноса) 711 36.700.000,00
   1.2. Самодопринос 711180 13.500.000,00
   1.3  Порез на фонд зарада 712 10.000,00
   1.4. Порез на имовину 713 12.050.000,00
   1.5. Порез на добра и услуге (ПДВ акцизе) 714 3.050.000,00
   1.6. Остали порески приходи            716 +719    800.000,00
2. Непорески приходи, од чега: 74 14.379.998,00
    - наплаћене камате 7411   300.000,00
    - административне таксе 7422 50.000,00
3. Примања од продаје финансијске 
имовине 9 2.078.701,00
4. Донације                731+732  
5. Трансфери 733 74.440.837,00
6. меморандумске ставке 771       20.000,00
7. Нераспоређени вишак прихода 321 9.874.077,00

Економска Врстаприхода приходи из буџ./09 прих.из друг.из план за 2009
класификација     

1 2 3 4 5
     

321 Нераспоређен вишак из ранијих година    
711 Порез на доходак, добит и кап.добит    

711110 Порез на зараде 26,500,000.00  26,500,000.00
711120 Порез на прих.од самостал.делатности 1,700,000.00  1,700,000.00
711140 Порез на приход од имовине 2,500,000.00  2,500,000.00
711180 Самодопринос 13,500,000.00  13,500,000.00
711190 Порез на друге приходе 6,000,000.00  6,000,000.00

 Укупно 711 50,200,000.00  50,200,000.00
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712 Порез на фонд зарада    
712110 Порез на фонд зарада 10,000.00  10,000.00

 Укупно 712 10,000.00  10,000.00
713 Порез на имовину    

713120 Порез на имовину 6,650,000.00  6,650,000.00
713310 Порез на наслеђе и поклоне 350,000.00  350,000.00
713420 Порез на капиталне трансакције 5,000,000.00  5,000,000.00
713610 Порез на акције и удела 50,000.00  50,000.00

 Укупно 713 12,050,000.00  12,050,000.00
714 Порез на добра и услуге    

714440 Средства за противпожарну заштиту 60,000.00  60,000.00
714510 Комуналне таксе на моторна возила 2,300,000.00  2,300,000.00
714540 Нак.за кориш. добара од општег интереса 650,000.00  650,000.00
714570 Општинске комуналне таксе 20,000.00  20,000.00
714560 Општинске  и градске накнаде 20,000.00  20,000.00

 Укупно 714 3,050,000.00  3,050,000.00
716 Други порези    

716111 Комунална такса на фирму 800,000.00  800,000.00
 Укупно 716 800,000.00  800,000.00

733 Трансфери од других нивоа власти    
733151 Трансфер из буџета РС по закону  51,392,347.00 51,392,347.00

733153
Функционални трансфери од Реп.у 
кор.нив.  1,748,490.00 1,748,490.00

733156 Текући наменски трансфери од АПВ  3,500,000.00 3,500,000.00
733251 Капитални трансфери из буџета АПВ  7,000,000.00 7,000,000.00
733251 Капитални трансфери из буџета АПВ  10,800,000.00 10,800,000.00

 Укупно 733  74,440,837.00 74,440,837.00
741 Приход од имовине    

741150 Камата на средства буџета општине 300,000.00  300,000.00

741530
Накнада за кориш. прост. и 
грађ.земљишта 100,000.00  100,000.00

741550
Накнада за кориш. добара од општ. 
интере.    

741510 Накнада за коришћ.природних добара 1,500,000.00  1,500,000.00
741522 сред.од закупа пољ.земљ. 5,313,780.00  5,313,780.00

 Укупно 741 7,213,780.00  7,213,780.00
742 Приход од продаје добара и услуга    

742250 Таксе у корист нивоа општина 50,000.00  50,000.00
742350 Приходи од општинских органа 3,500,000.00  3,500,000.00

 Укупно 742 3,550,000.00  3,550,000.00
743 Новчане казне и одузета имовинска корист   

743350
Приход од нов.каз.за прек.у кор нивоа 
опш. 100,000.00  100,000.00

 Укупно 743 100,000.00  100,000.00
745 Мешовити неодређени приходи    

745150 Мешов неод приходи у корист нивоа општ 1,516,218.00 2,000,000.00 3,516,218.00
 Укупно 745 1,516,218.00 2,000,000.00 3,516,218.00

771 Меморандумске ставке за реф.расхода    
771110 Меморандумске ставке за реф.расхода 20,000.00  20,000.00

 Укупно 771 20,000.00  20,000.00
 УКУПНИ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ 78,509,998.00 76,440,837.00 154,950,835.00

921 Приходи од продаје домаће фин.имов.    

921950
Приходи од продаје домаће акције и 
ост.кап. 2,078,701.00  2,078,701.00

 Укупно 921 2,078,701.00  2,078,701.00
321 Нераспоређен вишак из ранијих година 9,874,077.00  9,874,077.00

321311 Нераспоређен вишак из ранијих година 9,874,077.00  9,874,077.00
 УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА 90,462,776.00 76,440,837.00 166,903,613.00

Члан 5.
            Издаци буџета, по овним именама утврђени су у следећим износима:
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СРЕДСТВА  
БУЏЕТА ЗА  

2009.г 

СРЕДСТВА  
ИЗ  

ОСТАЛИХ  
ИЗВОРА

 

  В  Р  С  Т  А     Р  А   С  Х  О  Д  А Укупно

  1
 



1 2 3 4 5 6 7 8
1     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    

        
 110   ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ    
            
        ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ    
  1 411 Плате додаци и накнаде изабраних и пост.лица 1,036,000.00  1,036,000.00
  2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 185,000.00  185,000.00
   3    415 трошкови превоза долазак на посао и одлаз.са посла 100,000.00  100,000.00
   4    417 Одборнички додатак 2,000,000.00  2,000,000.00

  5 422
Тршкови путовања (дневнице)у ова апроп.користиће 
се 100,000.00  100,000.00

         за путне трошк.и днев.за служб.путов.    
  6 423 Накнаде одборницима-дневнице 750,000.00  750,000.00
  7 423 Трошкови објављивања аката 100,000.00  100,000.00
  8 423 Трошкови репрезентације 300,000.00  300,000.00
  9 425 Трошкови одржавања возног парка 400,000.00  400,000.00
  10 426 Трошкови горива 700,000.00  700,000.00
  11 472 Мере за пронаталитетну попул. Политику  410,000.00 410,000.00
    Извор финансирања за функцију 110    
   01 приходи из буџета 5,671,000.00  5,671,000.00
      07 дотације осталих нивоа власти  410,000.00 410,000.00
        укупно функцуја 110 5,671,000.00 410,000.00 6,081,000.00

2 110      ИЗВРШНИ ОРГАНИ - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ    
        И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ    
   12   411 Плате додаци и накнаде изабраних и пост.лица 2,137,000.00  2,137,000.00
   13   412 Социјални доприноси на терет послодавца 382,000.00  382,000.00
   14    415 трошкови превоза долазка на посао и са посла 200,000.00  200,000.00
   15    417 Накнада члановима Општинског Већа 400,000.00  400,000.00
   16    421 комуналне услуге- санирање отпадних материја 1,500,000.00  1,500,000.00
   17   422 Тршкови путовања (дневнице)-за предс.и чл.ОВ. 500,000.00  500,000.00
   18   423 накнада члановима Већа- иплате ангажов.лицима 2,232,000.00  2,232,000.00
   19   423 Трошкови репрезентације 600,000.00  600,000.00
   20   425 Трошкови одржавања возног парка 500,000.00  500,000.00
   21   426 Трошкови горива 800,000.00  800,000.00
   22    511 пројектно теничка документација 2,000,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00
   23    511 пројек.техн.док.за фекалну канализац.  10,800,000.00 10,800,000.00
   24    511 кап.улаг.у комун.инфраструк.*Путеви у С.Црњи*  844,931.00 844,931.00
   25    511 капитална улагања  3,000,000.00 3,500,000.00 6,500,000.00
       Извор финансирања за функцију 110    
      01 приходи из буџета 14,251,000.00  14,251,000.00
       07 дотације осталих нивоа власти  17,300,000.00 17,300,000.00
       13 средства из осталих извора  844,931.00 844,931.00
        укупно функција 110 14,251,000.00 18,144,931.00 32,395,931.00

3  410  ОПШТИНСКА УПРАВА    
27 27 26    411 Плате, додаци и накнаде запослених 20,885,400.00  20,885,400.00

   27 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,062,600.00  4,062,600.00
  28    413 трпшкови превоза - маркице 400,000.00  400,000.00
   29    415 трошкови превоза -готовина - 1,450,000.00  1,450,000.00
   30    414 Социјална давања запослених 2,530,216.00  2,530,216.00
   31 421 Стални трошкови (електрична енергија) 1,000,000.00  1,000,000.00
  32 421 Стални трошкови (плин) 3,500,000.00  3,500,000.00
  33 421 Стални трошкови (услуге комуникације) 1,300,000.00  1,300,000.00
  34 421 Стални трошкови (трошкови осигурања) 500,000.00  500,000.00
  35    421 комуналне услуге 300,000.00  300,000.00
   36 425 Текуће одржавање опреме 300,000.00  300,000.00
  37 425 Текуће одржавање објеката 400,000.00  400,000.00
  38 423 Уговорене услуге 2,000,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00
  39 426 Материјал 1,500,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00
  40 422 Трошкови службених путовања (дневнице) 550,000.00  550,000.00
  41 441 Отплата камата домаћим пословним банкама 1,200,000.00  1,200,000.00
   42    482 Порези таксе и казне 200,000.00  200,000.00
   43 512 Опремање 1,474,408.00  1,474,408.00
  44    515 Трошкови лиценце (легализација "WINDOVS"-а) 200,000.00  200,000.00



   45    611 отплата главнице домаћим кредиторима 2,100,000.00  2,100,000.00
     Извор финансирања за функцију 410    
   01 Приходи из буџета 45,852,624.00   
       04 Средства из сопствених извора  2,500,000.00  
   07 датације других нивоа власти    

        укупно функција  410 45,852,624.00 2,500,000.00 48,352,624.00
4 912   ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ    

  46 463 Трансфери осталим нивоима власти    
    ова апропријација кристиће се за накнаде    
    запосленима за превоз на и са посла,    
    сталне трошкове текуће поправке и одржавање    
    материјал и набавку основних средстава    
   463 ОШ Нова Црња     8% повећ.у односу на 2008 3,080,000.00  3,080,000.00
    463 ОШ Радојево 2,240,000.00  2,240,000.00
    463 ОШ Српска Црња 4,970,000.00  4,970,000.00
    463 ОШ Александрово 3,990,000.00  3,990,000.00
    463 О.Ш. '' 4. Октобар'' Војвода Степа 2,450,000.00  2,450,000.00
       472 Предшколски програм - треће дете  1,200,000.00 1,200,000.00
        У К У П Н О : 16,730,000.00 1,200,000.00 17,930,000.00

4.1 912   ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ-ПРЕВОЗ ЂАКА    
  47 424 Трошкови превоза ђака 1,700,000.00  1,700,000.00
    Извор финансирања за функцију 912    
   01 Приходи из буџета 1,700,000.00  1,700,000.00
      07 Дотације од осталих нивоа власти    
       укупно функција 912 18,430,000.00 1,200,000.00 19,630,000.00

5  920  СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ    
4 920 48 463 Трансфери осталим нивоима власти 3,000,000.00 3,000,000.00

    ова апропријација кристиће се за накнаде    

    запосленима за превоз на и са посла,    

    сталне трошкове текуће поправке и одржавање    
   463 материјал и набавку основних средстава    
      41 СВЕГА: 3,000,000.00  3,000,000.00

5.1 920   СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ-ПРЕВОЗ ЂАКА    
  49 424 Трошкови превоза ђака 6,750,000.00 1,500,000.00 8,250,000.00

    Извор финансирања за функцију 920    
   01 Приходи из буџета 6,750,000.00  6,750,000.00

   422   07 Дотације од осталих нивоа власти  1,500,000.00 1,500,000.00
        укупно функција 920 9,750,000.00 1,500,000.00 11,250,000.00

6 820   НАРОДНА БИБЛИОТЕКА    
    "ЂУРА ЈАКШИЋ" СРПСКА ЦРЊА    
  50 411 Плате, додаци и накнаде запослених 2,180,000.00  2,180,000.00
  51 412 Социјални доприноси на терет послодавца 380,000.00  380,000.00
  52 425 Текуће  одржавање објеката 200,000.00  200,000.00

  53    426  Материјал 800,000.00  800,000.00

   54    513 Средства за набавку књига 350,000.00  350,000.00
  55    424 Трош.организације маниф."Ђурини дани" 600,000.00  600,000.00
  56    512 Набавка опреме 200,000.00  200,000.00
       Извор финансирања за функцију 820   

       01 Приходи из буџета 4,710,000.00  4,710,000.00
6.1 820      СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ    

  57    481 Трошкови пројеката културе 1,550,000.00  1,550,000.00
  58    481 Трошк.манифест."Дани В.Степе" 210,000.00  210,000.00
   59    481 Завод за заштиту спом.културе-дотација- 75,000.00  75,000.00
   60    481 Историјски архив Зрењанин 70,000.00  70,000.00
   61    481 Дотације верским заједницама Радојево 8,000.00  8,000.00
        Извор финансирања за функцију 820    

       01 Приходи из буџета 1,913,000.00 1,913,000.00
        укупно функција 820 6,623,000.00  6,623,000.00

7 810      СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ    
  62    481 Дотације спортским клубовима 2,580,000.00  2,580,000.00
   63    511 капитално одржавање спортских објеката -фискулт-  550,000.00 550,000.00
        рна сала у ОШ Српској Црњи (суфинасијер АПВ)    
       Извор финансирања за функцију 810    
      01 Приходи из буџета 2,580,000.00  2,580,000.00
       07 Приходи алих нивоа власти  550,000.00 550,000.00
        Укупно функција 810 2,580,000.00 550,000.00 3,130,000.00

8  09      СРЕДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ    



0
   64    472 Погребни трошкови 550,000.00  550,000.00
  65    472 Једнократна помоћ 2,100,000.00  2,100,000.00
  66    463 Дотација центру за социјалну заштиту Н.Црња 900,000.00  900,000.00

6        Извор финансирања за функцију 090    
      01 Приходи из буџета 3,550,000.00 3,550,000.00
        укупно функција 090 3,550,000.00  3,550,000.00

9       ДОТАЦИЈА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА    
9.1 830      СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА    

  67    451 Дотације за јавно информисање    
        Извор финансирања за функцију 830    

7      01 Приходи из буџета   
        укупно функција 830    

9.2 421      ИНСТИТУТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ЗРЕЊАНИН    
9.2 421 68    424 Пољопривреда - институт Зрењанин 100,000.00  100,000.00

  69    424 Издаци од закупа земљишта по Програму 5,313,780.00  5,313,780.00
        Извор финансирања за функцију 421    

8      01 Приходи из буџета 5,413,780.00  5,413,780.00
        укупно функција 421 5,413,780.00  5,413,780.00

9.3 480      СТАКНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАДОВА И    
       ОПШТИНА    
  70    421 Накнада за рад конференције грд. и опш. 100,000.00  100,000.00
       Извор финансирања за функцију 480    
      01 Приходи из буџета 100,000.00  100,000.00
        укупно функција 480 100,000.00  100,000.00

9.4 110      ЦРВЕНИ КРСТ    
  71    481 Дотације црвеном крсту 550,000.00  550,000.00

       Извор финансирања за функцију 110    
      01 Приходи из буџета 550,000.00  550,000.00
        укупно функција 110 550,000.00  550,000.00

10 110      ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА    
   72    481 Финансирање политичких странака 160,000.00  160,000.00

       Извор финансирања за функцију 110    
      01 Приходи из буџета 160,000.00  160,000.00

        укупно функција 110 160,000.00  160,000.00
11 620      МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  и ЛОКАЛНЕ МЕДИЈЕ    

11.1  73    463 Трансфер месног самодоприноса 9,500,000.00  9,500,000.00

       
у ову апропријацију спада трансфер МЗ на 
терит.општ. Нова Црња    

        
од допр.запос.рад.од пољоприв.и самосталне 
делатности .   

        
сред.ће се користи за сталне трошк.,одржавање 
опреме    

11.2   74    451 Дотација локалним медијама 200,000.00  200,000.00
11.4   75    463 Дотације месним заједницама 3,479,000.00  3,479,000.00

        ова апропријација ће се распоредити месним зајед.   

        
по захтевима МЗ а на основу предлога 
председн.општ.   

        за сталне трошковеи материјал   
       Извор финансирања за функцију 620    
      01 Приходи из буџета 13,179,000.00  13,179,000.00
        укупно функција 620 13,179,000.00  13,179,000.00

12 620      БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ    
       ФОНД ЗА ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ    

12.1  76    423  Уговорене услуге(попр.лок.путева и надзор) 1,300,000.00  1,300,000.00
   77    423 Трошкови управног одбора 100,000.00  100,000.00
       01 Извор финансирања за функцију 620    

       Приходи из буџета 1,400,000.00  1,400,000.00
        укупно функција 620 1,400,000.00  1,400,000.00

12.2 980      ФОНД СОЛИДАРНОСТИ    
  78    472 Издаци за стипендије и помоћ 1,500,000.00  1,500,000.00
  79    423 Трошкови управног одбора 90,000.00  90,000.00
       01 Извор финансирања за функцију 980    
       Приходи из буџета 1,590,000.00  1,590,000.00
       укупно функција 980 1,590,000.00  1,590,000.00

12.3  320     ФОНД ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ    
  80    463 Трансфер средстава 60,000.00  60,000.00

      01 Извор финансирања за функцију 320    
12       Приходи из буџета 60,000.00  60,000.00

        укупно функција 320 60,000.00  60,000.00



12.4  560     ЕКОЛОШКИ ФОНД    
  81    463 Трансфер средсава за заштиту живот.средине 600,000.00  600,000.00

      01 Извор финансирања за функцију 610    
       Приходи из буџета 600,000.00  600,000.00

        укупно  функција 560 600,000.00  600,000.00
13 760      СРЕДСТВА ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ    

       МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИН    
  82    463 Трансфер општинског самодоприноса 3,000,000.00  3,000,000.00
  83    424 Дом здравља Српска Црња ова апроп.садржи 1,320,000.00  1,320,000.00
        опремање                                1.000.000,00    

        мртвозорство                          320.000,00                             
       01 Извор финансирања за функцију 760    
       Приходи из буџета 4,320,000.00 4,320,000.00

        Укуно функција 760: 4,320,000.00  4,320,000.00
13.1 560      ПРОТИВГРАДНА ЗАШТИТА    

  84    424 Трошкови услуга по уговору 250,000.00  250,000.00
      01 Извор финансирања за функцију 560    
       Приходи из буџета 250,000.00  250,000.00

        Укуно функција 560: 250,000.00  250,000.00
13.2 432      СРЕДСТВА НАФТНЕ РЕНТЕ    

  85    463 Трансфер средстава нафтне ренте 2,000,000.00  2,000,000.00
      01 Извор финансирања за функцију 432    
       Приходи из буџета 2,000,000.00  2,000,000.00

        Укуно функција 432: 2,000,000.00  2,000,000.00
14   110     СРЕДСТВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ    

  86    499 Издвајање у сталну буџетску резерву 873,402.00  873,402.00
  87    499 Издвајање у текућу буџетску резерву 2,545,878.00  2,545,878.00
  88    421 Провизија УЈП-а 1,200,000.00  1,200,000.00
  89    472 Поклони за ђаке прваке и Вуковце 400,000.00  400,000.00
      01 Извор финансирања за функцију 110    
       Приходи из буџета 5,019,280.00  5,019,280.00
        Укуно функција 110: 5,019,280.00  5,019,280.00

15  840     ОСТАЛА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА    
15.1  90    481 Општински вартогасни савез 240,000.00  240,000.00
15.2   91    481 СУБНОР 56,000.00  56,000.00
15.3   92    481 Међуопштинска организација слепих 44,000.00  44,000.00
15.3  93    481 Међуопштинска организација глувих и наглувих 32,000.00  32,000.00
15.4  94    481 Удружење дистрофичара Кикинда 48,000.00  48,000.00
15.5  95    481 Удружење параплегичара Зрењанин 41,600.00  41,600.00
15.6   96   481 Удружење пензионера 48,000.00  48,000.00
15.7  97    481 Међуопшт.организ. цивилних инвалида рата 24,000.00  24,000.00
15.8   98    481 Удружење хранитељица Александрово 40,000.00  40,000.00
15.9   99    481 Удружење ратних добровољ,1912-1918 В.Степа 169,600.00  169,600.00

16   100    481 Удружење Рома 120,000.00 100,000.00 220,000.00
16.1   101    481 Удружење гастронома Нова Црња 56,000.00  56,000.00
16.2   102    481 Остала удружења грађана 229,800.00 229,800.00

       01 Извор финансирања за функцију 110 1,149,000.00  
       07 Дотације осталих нивоа власти  100,000.00  
       Приходи из буџета 1,149,000.00  1,249,000.00
        Укуно функција 110: 1,149,000.00 100,000.00 1,249,000.00
        Укуно: 142,498,684.00 24,404,931.00 166,903,615.00

  ОПШТИ ДЕО ЗА 2009.    

Екон.клас.  Врста р а с х о д а сред.буџета
из других 
при. укупно

 41 Расходи за запослене 38,328,216.00  38,328,216.00
 411 Плате, додаци и накнаде запослених 26,133,000.00  26,133,000.00
 412 Социјални доприноси на терет послодавца 5,115,000.00  5,115,000.00
 413 Накнаде у натури 400,000.00  400,000.00
 415 НАКНАДЕ У НАТУРИ- ГОТОВИНА 1,750,000.00  1,750,000.00
 414 Социјална давања 2,530,216.00  2,530,216.00
 417 Одборнички додатак 2,400,000.00  2,400,000.00
 42 Коришћење услуга и роба 39,655,780.00 4,000,000.00 43,655,780.00
 421 Стални трошкови 9,400,000.00  9,400,000.00
 422 Тршкови путовања (дневнице) 1,150,000.00  1,150,000.00

 423 Услуге по уговору 7,472,000.00
    1,500.000,0

0 8,972,000.00
 424 Специјализоване услуге 16,033,780.00 1,500,000.00 17,533,780.00



 425 Текуће поправке и одржавање 1,800,000.00  1,800,000.00

 426 Материјал 3,800,000.00
   1,000.000,0

0 4,800,000.00
 44 Отплата камате 1,200,000.00  1,200,000.00
 441 Отплата камате домаћ.послов.банкама 1,200,000.00  1,200,000.00
 45 Субвенције 200,000.00  200,000.00
 451 Субв. јавним нефинанс.предуз. и организ. 200,000.00  200,000.00
 46 Донације и трансфери 39,269,000.00  39,269,000.00
 463 Трансфери осталим нивоима власти 39,269,000.00  39,269,000.00
 47 Права из социјалног осигурања 4,550,000.00 1,610,000.00 6,160,000.00
 472 Накнаде за соц.заштиту из буџета 4,550,000.00 1,610,000.00 4,960,000.00
 48 Остали расходи 6,552,000.00 100,000.00 6,652,000.00
 481 Донације невладиним организацијама 6,352,000.00 100,000.00 6,452,000.00
 482 Порези и таксе 200,000.00  200,000.00
 49 Резерве 3,419,280.00  3,419,280.00
 499 Средства резерве 3,419,280.00  3,419,280.00
 51 Основна средства 7,224,408.00 18,694,931.00 25,919,339.00
 511 Зграде и објекти 5,000,000.00 18,694,931.00 23,694,931.00
 512 Машине и опрема 1,674,408.00  1,674,408.00
 513 Остала основна средства 350,000.00  350,000.00
 515 трошкови лиценце 200,000.00  200,000.00
 61 Отплата главнице 2,100,000.00  2,100,000.00
 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 2,100,000.00  2,100,000.00

                       Укупно 142,498,684.00 24,404,931.00 166,903,615.00

    Члан 6.
               У члану 22, набавке мале вредности сматра се набавка „ чија је процењена вредност од  

290.000,00 динара до 2,900.000,00 динара („Сл.гласник РС 120/2008).

                                                                          Члан 7.
    Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Нова 

Црња“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
     АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
     ОПШТИНА НОВА ЦРЊА

-Скупштина општине
     Број:II-06-11/09-1
     Датум:06.08.2009.
     Н о в а   Ц р њ  a

Председник скупштине,
       Милорад Васиљевић 

43.На основу члана 2. и 4. став 1. Закона о 
комуналним  делатностима  („  Службени 
гласник  РС“, број 16/97 и 42/98) и члана 41 
став 1. тачка 7. Статута општине Нова Црња 
( „Службени лист Нова Црња“ број 9/2008), 
Скупштина општине Нова Црња на седници 
одржаној дана  06.08. 2009. године,  донела 
је 

ОДЛУКУ О ЈАВНОМ ВОДОВОДУ

1.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком прописују се услови за 
снабдевање  потрошача  пијаћом  водом  и 
уређује  експлоатација,  одржавање  уређаја 
водовода на подручју општине Нова Црња.

Члан 2.
Јавни  водовод  је  систем  за 

снабдевање водом за пиће који има уређено 
и заштићено извориште, каптазу, резервоар и 
водоводну мрежу до мерног инструмента.

Члан 3.
Корисници  услуга  пречишчавања  и 

дистрибуције воде за пиће и друге потребе (у 
даљем  тексту:потрошачи)  су  физичка  и 
правна лица  и  приватни предузетници који 
су  власници,  закупци  или  корисници  по 
другом  основу  некретнина  спојених  са 
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јавним водоводом који из њега користе воду 
уз сагласност овлашченог предузећа.

Члан 4.
Ради  обављања  делатности 

пречишчавања  и  дистрибуције  воде 
(сакупљање прерада, односно пречишчавање 
воде и испорука воде корисницима за пиће и 
друге  потребе  водоводном  мрежом  до 
мерног  инструмента  потрошача)  СО  Нова 
Црња  је  основало  ЈКП  „8  август“  Српска 
Црња.

Члан 5.
Делатност пречишчавања и дистрибуције 

воде ЈКП „8 август“ мора обављати тако да 
се  обезбеди:

1. Трајност  односно  континуитет  у 
обављању делатности;

2. Количина  воде  за  пиће  којом  се 
обезбеђује одређени ниво комуналних 
потреба потрошача;

3. Здравствена  и  хигијенска  исправност 
воде  за  пиће  према  прописаним 
стандардима и нормативима;

4. Заштита човекове средине;
5. Тачност  у  погледу  испоруке  воде  за 

пиће,  сигурност  потрошача  погледу 
снабдевања  водом  за  пиће  и 
поузданост  у  пружању  услуга  и 
информисаност потрошача;

6. Стално  унапређивање  вршења 
делатности  производње  и 
дистрибуције  воде  у  погледу 
квалитета,  ефикасности  и  других 
услова за њено вршење;

7. Прописани ред првенства у испоруци 
воде  за  пиће  када  услед  више  силе, 
хаварије,  елементарне  непогоде, 
епидемије  и  сл.  дође  до  смањења 
постојећих  техничких  капацитета, 
односно  престанка  могућности 
њиховог коришћења;

8. Планирање  и  пројектовање 
проширења капацитета;

9. Остваривање  права  и  обавеза 
потрошача  као  и  права  и  обавеза  за 
ЈКП „8 август“ у вршењу делатности

10. Мере  заштите  објеката  Јавног 
водовода, уређаја и инсталација.

Члан 6.

ЈКП  „8  август“  је  одговоран  за 
правилну примену свих прописа и техничких 
мера којима се постиже прописани квалитет 
воде.
Вода  из  јавног  водовода  мора  одговарати 
стандардима и прописима за пијаћу воду.

Члан 7.
ЈКП „8  август“  дужно  је  да  трајно  и 

несметано обавља  делатност пречишчавања 
и дистрибуције воде. Ако дође до поремећаја 
или  прекида  у  обављању делатности  услед 
више силе или других разлога који се нису 
могли  предвидети  или  спречити,  ЈКП  „8 
август“ обавезно је  да одмах предузме мере 
на  отклањању  узрока  поремећаја  односно 
прекида  или  на  други  начин  обезбеди 
снабдевање  потрошача  водом,  радно 
ангажује запослене на 

отклањању  узрока  прекида  односно 
поремећаја изврши хитне поправке и замене 
инсталација  и  уређаја  као  и  заштиту  од 
даљих хаварија,  и да истовремено обавести 
општински  орган  управе  надлежан  за 
комуналне послове.

Надлежни орган из претходног става дужан 
је без одлагања:

1. да  одреди  ред  првенства  и  начин 
пружања  услуга  оним  потрошачима  , 
код  којих  би  услед  прекида  настала 
опасност по живот и  рад грађана или 
других  организација  или  би  настала 
велика односно ненадокнадива штета,

2. да  одреди  мере  за  заштиту  објеката 
водоснабдевања који  су угрожени као 
и друге имовине,

3. да  предузме  мере  за  отклањање 
насталих  последица и  друге  потребне 
мере за нормално снабдевање водом,

4. да  утврди  разлоге  и  евентуалну 
одговорност  за  поремећаје  односно 
прекид вршења делатности за наднаду 
учињење штете.

ЈКП  „8  август“  дужно  је  да  по  захтеву 
општинског органа за инспекцијске послове 
врши ванредне послове у вези са обављањем 
делатности  када  је  то  неопходно  за 
задовољавање  потреба  потрошача  уз 
обезбеђење средстава за те послове.

Члан 8.

Број   3  ____            06.  0  8  .2009.      _____        “Сл.лист општине Нова Црња”   ___ Страна____  114  



ЈКП  „8  август“  дужно  је  да  преко 
средстава јавног информисања или на други 
погодан  начин  благовремено  обавештава 
потрошаче  о  сметњама  и  прекидима  у 
вршењу делатности који су настали или могу 
настати,  о  начину  снабдевања  потрошача 
водом  у  тим  околностима  као  и  о  другим 
променама  од  значаја  за  потрошаче  и 
обављање делатности.

Члан 9.
Сваки  објекат  који  се  снабдева  из 

јавног  водовода  мора  имати  свој  засебан 
прикључак.  Прикључак  почиње од споја са 
уличном  водоводном  цеви  или  цеви 
секударне  мреже  у  блоковској  изградњи,  а 
завршава  се  у  склоништу  за  водомер  са 
вентилом иза водомера.

Уколико  се  објекат  састоји  од 
стамбеног  и пословног дела  прикључак  се 
посебно  израђује  за  противпоожарну 
инсталацију, за снабдевање стамбеног дела и 
за  снабдевање  водом  сваког  пословног 
простора посебно.

Изузетно ако  за то  постоје технички 
услови, може се одобрити прикључење групе 
пословних  простора  једним  прикључним 
водом и једним водомером што се регулише 
посебним уговором између ЈКП „8 август“ и 
потрошача.

Изузетно  на  основу  сагласног 
предлога  потрошача  чији  је  објекат  већ 
прикључен  на  јавну  водоводну  мрежу  и 
заинтересованог физичког или правног лица 
–  власника  другог  објекта,  уколико  за  то 
постоје  технички  разлози  или  разлози 
економичности,  ЈКП  „8  август“  може 
дозволити да се путем једног прикључка на 
јавну водоводну мрежу водом снабдевају та 
два или више објеката.

Потрошач  не  може  без  сагласности 
ЈКП  „8  август“  дозволити  да  се  објекат 
другог физичког или правног лица прикључи 
на његову кућну водоводну инсталацију.

Члан 10.
Физичко и правно лице постаје 

потрошач воде када од ЈКП „ 8 август“ 
добије писмену потврду о пуштању 
прикључка у употребу.

Члан 11.
Потрошња воде мери се водомером, а 

само изузетно по процени или другом 
критеријуму.

Потрошња воде читавог објекта мери 
се  једним  водомером  на  прикључку  истог 
објекта.  Изузеци  се могу дозволити само у 
оправданим случајевима и по прописима ове 
Одлуке.

Члан 12.
Све врсте радова на јавној водоводној 

мрежи  и прикључцима изводи само ЈКП „8 
август“.

У случају оштећења јавних објеката – 
путева  и  тротоара  у  вези  са  извођењем 
радова по ставу 1. овог члана, ЈКП „8

август“ је  дужан да по завршетку радова на 
оштећеном  делу  објекта  успостави 
првобитно стање.

ЈКП  „8  август“  може  уговором 
извођење  радова  на  прикључку  уступити 
другом извођачу.

Члан 13.
Самостални  уређаји  за  снабдевање 

водом  не  смеју  се  ни  у  ком  случају  бити 
дираекно  спојени  са  уређајима  јавног 
водовода.

Члан 14.
Накнаду за потрошену воду из јавног 

водовода  плаћају  корисници  по  кубном 
метру испоручене воде.

Члан 15.
Сваки  потрошач  је  дужан  да  своје 

водоводне  инсталације  држи  у  исправном 
стању, да не расипа воду и да се придржава 
одредаба ове Одлуке.

II. СПАЈАЊЕ СА ВОДОВОДНОМ 
МРЕЖОМ

Члан 16.
Сваки нови објекат који је  снабдевен 

кућном  водоводном  инсталацијом  и  сваки 
постојећи  објекат  снабдевен  водоводном 
инсталацијом,  а  налази  се  у  улицама  у 
којима постоји јавна водоводна мрежа, мора 
се спојити са јавном водоводном мрежом и 
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из ње користити воду за пиће и хигијенске 
потребе.

Трошкове  израде  прикључка  плаћа 
власник  објекта.  Ако  се  прикључак  изводи 
одмах после полагања водоводне мреже ЈКП 
„8  август“  ће  сносити трошкове дозволе за 
отварање,  затварање  и  озелењавање  јавне 
површине,  као  и  трошкове  за  израду 
техничке документације и скице прикључка.

Члан 17.
Објекти  изграђени  без  одобрења 

општинског  органа  управе  надлежног  за 
грађевинске  послове не могу се  спојити  са 
јавном водоводном мрежом.

Изузетно  од  одредбе  из  претходног 
става  када  технички  услови  дозвољавају  а 
постоје довољни капацитети објеката јавног 
водовода, надлежни општински орган, по 

претходно  прибављеном  мишљењу  ЈКП  „8 
август“,  може  да  одреди  услове  за 
привремено  прикључење  таквог  објекта  на 
јавни водовод уколико је покренут поступак 
да  се  за  тај  објекат  прибави  одобрење  за 
градњу у складу са прописима.

Члан 18.
Кућна водоводна инсталација може се 

изводити  само  на  основу  пројекта  који  је 
одобрио  надлежни  орган.  Изведена 
инсталација не сме се предати на употребу , 
ако  је  пре  тога  нису  прегледали  надлежни 
органи и ако није издата дозвола за употребу 
од надлежних органа.

Одредбе  става 1.  овог члана неће  се 
примењивати  у  погледу  мањих  објеката 
( стамбене зграде највише са три стана, или 
пословни  објекти  сличне  величине)  на 
којима  се  после  њихове  изградње  изводи 
кућна водоводна инсталација.

Сагласност  за  прикључак  на  јавни 
водовод  даје  ЈКП  „8  август“.  Трошкове 
издавања  сагласности  сноси  подносилац 
захтева.

Техничке  податке  потребне  за 
предрачун  и  пројекат  кућних  водоводних 
инсталација даје ЈКП „8 август“.

Кућну  водоводну  инсталацију  могу 
изводити само овлашћени извођачи.

Члан 19.

Сваки објекат који се спаја са јавном 
водоводном мрежом мора имати прикључни 
вод непосредно са уличног јавног цевовода 
или  прикључног  вода  и  то  засебно  за 
противпожарну  заштиту  објекта  и  за 
санитарну потрошњу.

Сваки  прикључни  вод  мора  бити 
снабдевен  затварачем  са  уграђеном 
гарнитуром  непосредно  из  места  спајања 
прикључног  вода  са  јавним  цевоводом, 
инструментом  за  мерење  потрошње  – 
водомером  и  са  два  вентила  испред  и  иза 
инструмента.

Члан 20.
Права  и  обавезе  грађана  који 

учествују  сопственим  средствима  у 
изградњи  уличног  вода  ,  регулисаће  се  у 
складу са важећим законским прописима.

Члан 21.
Део стамбене зграде који има засебан 

улаз  и  чини  самосталну  целину,  сматра  се 
засебним  објектом  у  смислу  ове  Одлуке  и 
мора  имати  свој  засебан  прикључак  на 
водовод.

Изузетно од одредбе претходног става 
овог  члана,  стамбене  зграде  у  блоку,  у 
којима  се налазе само станови, могу имати 
само  један  прикључак,  ако  то  захтева 
инвеститор.

Члан 22.

За две мале зграде до једног спрата, са 
малом  потрошњом  воде  (до  100  кубних 
метара  месечно)  може  се  дозволити  један 
заједнички  прикључак  који  се  доводи  до 
зграде,  а  затим  се  грана  на  два  дела  и 
посебно улази у сваку зграду.  Свака зграда 
мора  имати  (своје)  засебно  склониште  за 
водомер.

Члан 23.
Изузетно и само привремено може се 

дозволити прикључење на водоводну мрежу 
преко  суседне  непокретности,  ако  нема 
могућности  непосредног  спајања  и  ако 
власник непокретности на то пристане. Ове 
изузетне случајеве одређује  ЈКП „8 август“, 
водећи  рачуна  да  не  буде  угрожено 
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снабдевање водом, ни наметнути непотребни 
трошкови непосредно прикљученом објекту 
односно  непокретности.  Овакви  се 
прикључци  морају  прекинути  кад  се 
полагањем  водоводне  цеви  омогући 
непосредно спајање објекта.

Члан 24.
Забрањено је самовоњно прикључење 

на водоводну мрежу.  Ако се такав 
прикључак изведе ЈКП „8 август“ ће га 
искључити.

Легализација  бесправно  изграђеног 
прикључка  може  се  извршити  накнадно 
искључиво  под  условом  да  власник 
бесправно  прикљученог  објекта  уплати 
новчани износ као накнаду за легализацију у 
висини  пуне  цене прикључка  која  важи  на 
дан када је  бесправно изграђени прикључак 
откривен.

Уколико бесправно изграђени 
прикључак није изграђен према важећим 

прописима,  трошкове довођења  у  исправно 
стање  сноси  власник  бесправно  изграђеног 
прикључка.

Члан 25.
Водомери  морају  бити  смештени  у 

посебним  затвореним  склоништима 
(водомерним  окнима)  изграђеним  по 
одређеним типовима  и упуствима  које  даје 
ЈКП „8  август“.  Водомерно окно изводи на 
свој терет власник или корисник објекта.

Члан 26.
Водомерно окно се по правилу 

израђује непосредно иза регулационе линије, 
а највише пет метара од те линије.

Изузетно,  у  зградама  које  стоје  на 
регулационој  линији  и  немају  колски  улаз, 
односно могућност израде водомерног окна, 
водомер се поставља у подруму, непосредно 
уз фасадни зид.

Члан 27.
Власници  или  корисници  објекта 

одржавају склониште за водомер (водомерно 
окно) о свом трошку и брину се да оно буде 
суво, чисто, уредно и приступачно како би се 
водомер  могао  поправити  и  читати 
потрошња воде.

Склониште у коме је  отежан рад око 
одржавања  и  читања  водомера  власник 

односно  корисник  је  дужан  прилагодити 
прописаним  типовима  у  року  од  30  дана 
после  писмене  опомене.  Ако  због  стања 
спремишта  прети  опасност  загађења  воде, 
снабдевање  водом  мора  се  обуставити  све 
док се склониште не прилагоди прописаним 
типовима.

Члан 28.

Само ЈКП „8 август“ врши набавке и 
замене водомера на терет потрошача. 

Рад на одржавању и законској замени 
водомера  врши  ЈКП  „8  август“  о  свом 
трошку. Кварове на водомеру са вентилима 
испред и иза водомера који настају кривицом 
потрошача  као  и  кварове  на  прикључном 
воду  изазване  неисправношћу  унутрашње 
инсталације  потрошача  одстрањује  ЈКП  „8 
август“ на трошак потрошача. 

Кварове утврђује стручно лице ЈКП „8 
август“ у присуству потрошача.

Члан 29.
Уколико оцени да за то постоје 

технички разлози економичности као и 
технички услови ЈКП „8 август“ може уз 
сагласност потрошача у једном водомерном 
окну уградити више паралелних водомера.

III. ОДРЖАВАЊЕ ПРИКЉУЧНОГ ВОДА

Члан 30.
Поправке и промене на прикључном 

воду до водомера изводи само ЈКП „8 
август“. За извођење ових радова није 
потребна сагласност потрошача, али је ЈКП 
„8 август“ дужан да га о томе унапред 
обавести, ако је поправка била хитне 
природе, потрошач мора бити накнадно 
обавештен.

Члан 31.
Сваки квар или штету на прикључку и 

водомеру потрошач је дужан да одмах 
пријави ЈКП „8 август“, које је дужно у року 
од 24 часа да предузме мере да квар отклони.

Члан 32.
Оштечење  и  сметње  на  прикључку 

које  настану  кривицом  или  непажњом 
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потрошача, или трећег лица поправљају се о 
трошку  потрошача  односно  трећег  лица. 
Судски  спор у  вези  трошкова  поправки  не 
одгађа поправку.

Приликом  измене  водоводне  мреже 
односно  прикључка  ЈКП  „8  август“  ће 
извести  радове  о  трошку  инвеститора  који 
захтева измену постојећег стања.

IV. ЗАШТИТНЕ МЕРЕ

Члан 33.
Забрањено  је  спајање  на  кућни 

прикључак испред водомера.
Изузетно од одредбе претходног става 

овог члана ЈКП „8 август“ може направити 
везу  путем своје службе на исти начин и уз 
услове као и код извођења прикључка.

Члан 34.

ЈКП „8 август“ има искључиво право 
отварања и затварања вентила за затварање 
веза на улици и код водомера.

Потрошач може затворити вентил иза 
водомера  у  случају  квара  или  оправке  на 
кућној водоводној инсталацији.

Затварање  вентила  испред  водомера 
може  извршити  орган  управљања,  власник 
или корисник  објекта  само  у случају  већег 
квара на водомеру или вентилу за водомер, с 
тим да је  дужан да о томе обавести ЈКП „8 
август“ у року од 24 часа.

Члан 35.
Потрошач је дужан да своје 

водоводне инсталације заштити од оштећења 
и кварова и да благовремено предузме мере у 
циљу заштите прикључног вода и 
инсталација од смрзавања.

Члан 36.
У циљу контроле одредаба ове 

Одлуке, радници ЈКП „8 август“ имају право 
да прегледају кућне инсталације водовода, 
нарочито где постоји мешовито снабдевање 
водом,  уређаје за повећање притисака, 
уређаје за напајање централног грејања и 
других уређаја који могу нанети штету 
јавном водоводу.

Радници ЈКП „8 август“ могу вршити 
прегледе  из  претходног  става  овог  члана 

само  на  основу  посебног  писменог 
овлашчења ЈКП  „  8  август“  и  у присуству 
потрошача или његовог представника.

Овлашћење  радници  су  дужни 
показати и без посебног захтева.

Члан 37.
Власник  односно  корисник 

непокретности  која  се  налази  испод,  изнад 
или поред објеката јавног водовода не може 
да обавња радове који би могли да ометају 
вршење  делатности  производње  и 
дистрибуције воде.

Члан 38.
Извођач  радова  на  подземним 

инсталацијама које су положене поред, изнад 
или  испод  инсталација  јавног  водовода 
дужан  је  да  предузме  све  потребне  мере 
обезбеђења у циљу заштите 

водоводних инсталација од оштећења 
или квара.

Извођач радова из става 1. овог члана 
дужан је  најкасније  на 15 дана пре почетка 
извођења радова известити ЈКП „8 август“о 
начину извођења радова и о мерама које ће 
предузети  у  циљу  заштите  водоводних 
инсталација.  Приликом извођења радова од 
стране  трећих  лица,  услуге  надзора  пружа 
ЈКП „ 8 август“ на терет извођача.

Ако  ЈКП „ 8  август“ сматра  да  због 
начина  извођења  радова  или  због 
недовољности  заштитних  мера  прети 
опасност  од  оштећења  или  квара  на 
инсталацијама јавног водовода, обратиће се 
органу  управе  општине  надлежним  за 
комуналне послове, ради доношења решења 
којим  ће  се  извођачу  радова  наложити  да 
предузме  потребне  мере  за  обезбеђење 
инсталације  јавног водовода.

Решењем органа из претходног става 
овог члана забраниће се извођачу радова да 
приступи  радовима  пре  предузимања 
потребних мера.

Члан 39.
На  површинама  испод  којих  су 

положене  инсталације  јавног  водовода  не 
сме се држати никакав отпадни материјал.
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V. ПЛАЋАЊЕ НАКНАДЕ ЗА 
ПОТРОШЕНУ ВОДУ

Члан 40.
Цену воде за пиће по једном кубном 

метру формира ЈКП „8 август“ у складу са 
посебним прописима о ценама.

Цена  воде  за  пиће  утврђује  се  за 
категорије  потрошача  утврђене  одлуком 
надлежног органа којег одреди оснивач.

Члан 41.
Потрошња воде до 30 кубних метара 

месечно  у  индивидуалним  стамбеним 
зградама, обрачунаваће се по цени која важи 
за грађане, а разлика у потрошњи преко 30 
кубних метара обрачунаваће се по цени воде 
која важи за предузећа.

Члан 42.

Потрошачи,  који  обављају  пословну 
делатност у индивидуалним или заједничким 
стамбеним  зградама,  морају  плаћати 
потрошену  воду  по  цени  која  важи  за 
предузећа.

Члан 43.
Потрошња  воде  се  наплаћује  према 

количини  измереној  водомером,  а  изузетно 
по процени.

Потрошња воде се израчунава  према 
разлици стања бројила на водомеру на крају 
и  на  почетку  временског  периода  читања 
водомера. Код обрачуна се читају само цели 
кубни метри.

ЈКП „8  август“  не сме обрачунавати 
потрошњу  воде  ни  издавати  рачуне  на 
основу  показивања  водомера  који  није 
обрадила надлежна контрола мера и ако на 
њему  нема  њене  пломбе  као  доказа 
баждарења.

ЈКП „8  август“  не сме обрачунавати 
потрошњу  воде  ни  издавати  рачуне  на 
основу показивања споредних водомера који 
су уграђени на кућној инсталацији.

Члан 44.
Потрошач има право да тражи да  се 

испита  исправност  водомера.  Захтев  за 
испитивање исправности водомера доставља 

се  ЈКП „8  август“ које  је  дужно  да  испита 
исправност водомера и ако утврди да је овај 
исправан,  упозориће  на то  потрошача.  Ако 
потрошач и поред тога захтева да се изврши 
контрола,  одмах  ће  се  скинути  водомер  и 
доставити  га  надлежној  контроли  мера  на 
испитивање. Ако  се контролом установи да 
је  водомер  исправан  и  да  одговара 
прописима,  потрошач  плаћа  трошкове  који 
су  настали  у  вези  с  његовим  захтевом.  У 
противном трошкове плаћа ЈКП „8 август“.

Члан 45.
Исправка  обрачуна  извршиће  се  на 

основу  утврђеног  одступања  у  складу  са 
важећим прописима.

Члан 46.
У случају неисправног рада водомера, 

као и у другим случајевима када се 
водомером не може измерити потрошена 
количина воде, потрошња ће се утврдити по 
процени ЈКП „8 август“. Основу за процену 

чини средња потрошња за протекла три 
месеца када је водомер исправно показивао. 
Ако нема података о средњој потрошњи и 
ако постоје тешкоће у процењивању, 
процена ће се извршити према средњем 
дневном утрошку у часу процењивања. Ако 
се потрошња не може ни на овај начин 
одредити ЈКП „8 август“ ће је утврдити 
упоређивањем са другим сличним 
потрошачима, према важећим стандардима.

Потрошња на јавним површинама 
(поливање и прање улица, поливање паркова 
и др.) уколико се она не мери водомером, 
обрачунава се на начин утврђен уговором 
закљученим између ЈКП „ 8 август“  и 
потрошача.

Члан 47.
Утврђивање количине утрошене воде 

врши  се  очитавањем  водомера  за  све 
потрошаче из члана 40. ове Одлуке.

Очитавање водомера код предузећа у 
државној  и  друштвеној  својини,  установа, 
школа и јавних служби као и код стамбених 
зграда  са  више  станова  врши  се  најмање 
једном месечно.

Очитавање водомера код потрошача у 
индивидуалним стамбеним зградама врши се 
најмање два пута годишње.
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Члан 48.
На  основу  извршеног  очитавања 

водомера  рачуни  за  утрошену  воду  се 
достављају  најмање  једном  месечно  за 
потрошаче из члана 47. став 2. ове Одлуке. У 
стамбеним  зградама  са  више  станова 
задужења  се  распоређују  у  зависности  од 
броја  станова  и  броја  чланова  сваког 
домаћинства.

За потрошаче из члана 47. став 3. и 4. 
тачан  обрачун  утрошка  воде  се  врши  по 
очитавању  водомера  и  доставља  се 
потрошачима  у  року  од  15  дана  од  дана 
очитавања водомера.

Члан 49.
Потрошачи из члана 47. став 2. и 3. у 

обавези  су  да  накнаду  за  утрошену  воду 
измире у  року од 15  од  дана  достављања 
рачуна.

За  неизмирено  потраживање  по 
основу  обрачуна,  плаћа  се  затезна  камата 
према важећим прописима.

Члан 50.
Потрошач  може  отказати  трошење 

воде.  Отказ  се  даје  писмено,  а  може  бити 
трајан или привремен.

Трошење  воде  може  се  отказати 
трајно  само  за  порушени  објекат,  а 
привремено  за  зграде  у  којима  нико  не 
станује или се привремено не употребљавају.

Кад  откаже  трошење воде  потрошач 
треба да испусти воду из исталације.  После 
отказа,  ЈКП  „  8  август“  ће  пломбирати 
улазни вентил.

Члан 51.
Потрошња воде се не плаћа:
1. за гашење пожара из јавних хидраната
2. за гашење пожара из кућне водоводне 

инсталације
3. ако  је  вода  истекла  због 

неисправности  на  водомеру  или 
његовим  арматурама,  сем  у  случају 
ако  је  до  квара  дошло  кривицом 
потрошача.

У  случајевима  из  става  1.  овог  члана 
утрошак  воде  процењује  се  у  складу  са 
чланом 46. ове Одлуке.

О случајевима  из  тачке  2.  и  3.  става  1. 
овог  члана  потрошач  је  дужан  да  извести 
ЈКП „ 8 август“ у року од 24 часа.

VI. ШТЕДЊА ВОДЕ

Члан 52.
За време несташице воде ЈКП „ 8 

август“ ће давати упуства потрошачима о 
предузимању мера у циљу ублажавања 
последица несташице воде. Потрошачи се 
морају придржавати добијених упустава.

Члан 53.
У  случају  веће  несташице  воде  и 

других  тешкоћа  у  вези  снабдевања  водом 
ЈКП  „  8  август“  је  дужан  да  предузме 
техничке мере за ограничење потрошње.

ЈКП  „  8  август“  ће  у  случају 
несташице воде и других тешкоћа у вези

 снабдевања  водом,  предложити 
Скупшини  општине  да  пропише  трошење 
воде,  ограничења  или  начин  трошења воде 
појединим категоријама потрошача (прање и 
поливање улица, поливање паркова, пуњење 
базена,  употреба  водоскока  и  сл.),  као  и 
начин  контроле  и  спровођење  прописаних 
ограничења.

VII. ЈАВНИ ИЗЛИВИ

Члан 54.
Из  јавних  хидраната  могу  узимати 

воду само за то овлашћена предузећа и друге 
организације.  Јавна  ватрогасна  служба  има 
право узимати воду за гашење пожара и за 
време ограничења. Ватрогасна служба може 
трошити  воду  за  своје  вежбе  само  у 
споразуму са ЈКП „ 8 август“. Вода утрошена 
за вежбе плаћа се.

Уколико  Ватрогасна  служба  врши 
проверу притиска и због тога скида пломбу 
са  мерног  инструмента,  дужна  је  писмено 
обавестити надлежну службу ЈКП „ 8 август“ 
о серијским бројевима водомера, локацији и 
корисницима. Након провере ЈКП „ 8 август“ 
ће  поново пломбирати водомере како би се 
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онемогућило нетачно регистровање утрошка 
воде.

Сва  предузећа  и  друге  организације 
морају  имати  посебну  дозволу  ЈКП  „  8 
август“  да  могу  узимати  воду  помоћу 
хидранског наставка на одређеним местима. 
Сваки такав хидрантски наставак мора бити 
пријављен  код  ЈКП  „  8  август“  и  посебно 
обележен. Утрошена вода плаћа се на основу 
процене, ако се не може мерити водомером 
на хидрантском наставку.

VIII. ЗАТВАРАЊЕ ДОВОДА ВОДЕ

Члан 55.
Испорука  воде  за  пиће  не  може  се  по 

правилу  ускратити  потрошачима.  Изузетно 
испорука  воде  може  се  привремено 
ускратити корисницима:

1. ако  се  вода  за  пиће  користи 
ненаменски,  преко  дозвољеног обима 
или другог прописаног услова,

2. уколико  се  потрошач  самовољно 
прикључи на водоводну мрежу, као 

и ако без сагласности ЈКП „ 8 август“на 
своју  кућну  инсталацију  прикључи 
објекат  другог  физичког  или  правног 
лица,
3. код отказа потрошње воде,
4. када се дотадашњи потрошач одјави, а 

нови још не пријави,
5. ако  је  склониште  водомера  загађено 

или затрпано или неприступачно  или 
неусловно  а  потрошач  није  уклонио 
недостатке ни после писмене опомене 
од стране ЈКП „ 8 август“,

6. кад  стање  инсталације  потрошача 
угрожава  здравље  корисника,односно 
квалитет воде у јавној мрежи,

7. када  настане  квар  или  сметња  на 
потрошачевој водоводној инсталацији,

8. ако се потрошач не придржава упуства 
о начину трошења воде из  члана 52. 
ове Одлуке ,

9. када  потрошач  предузме  било  какве 
радње на водомеру или прикључку за 
које није овлашћен,

10. у  случају  када  потрошач  не  измири 
дуг на начин и у роковима прописаних 
чланом 49. ове Одлуке,

11. у  случају  када  након  извршеног 
техничког пријема објекта инвеститор 
није доставио ЈКП „ 8 август“ податке 
о  новим  власницима  или  закупцимс 
објекта.

Члан 56.
По  престанку  разлога  због  којих  је 

дошло  до  искључења,  ЈКП  „  8  август“  је 
обавезно  да  изврши  поновно  прикључење 
потрошача (корисника) одмах, а најкасније у 
року  од  3  (три)  дана  пријаве  отклањања 
узрока.

Трошкове  искључења  и  поновног 
прикључења  и  друге  трошкове  до  којих 
долази  у  случајевима  из  члана  55.  ове 
Одлуке сноси потрошач (корисник).

IX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 57.
Новчаном казном од 5.000 - 50.000 динара, 
кауниће се за прекршај ЈКП „ 8 август“:

1. ако  његовом  кривицом  дође  до 
прекида снабдевања потрошача водом 
у  целом  граду  или  већем  делу  града 
(члан 7. став 1. и 2.)

2. ако не поступи по одредби члана 12. 
става 2. Одлуке

Новчаном казном од 1.000 – 5.000 динара 
казниће се за прекшај из претходног става и 
одговорно лице ЈКП „ 8 август“.

Члан 58.
Новчаном  казном  од  5.000  –  50.000 

динара  казниће  се  за  прекршај  ЈКП  „8 
август“  ако  противно  одредбама  члана  50. 
ове Одлуке затвори довод воде.

Новчаном  казном  од  1.000  –5.000 
динара казниће се за прекршај из претходног 
става и одговорно лице у ЈКП „ 8 август“.

Члан 59.
Новчаном  казном  од  5.000  –  50.000 

динара  казниће  се  за  прекршај  ЈКП  „  8 
август“ ако благовремено два дана раније не 
обавести  потрошаче  о  прекиду  снабдевања 
водом  у  случају  извођења  радова  на 
реконструкцији или већој поправци водовода 
(члан 8.).



Новчаном  казном  од  1.000  –  5.000 
динара казниће се за прекршај из претходног 
става и одговорно лице у ЈКП „8 август“.

Члан 60.
Новчаном  казном  од  5.000  –  50.000 

динара казниће се ЈКП „ 8 август“:
1. ако  у  року  од  24  сата  по  пријави 

потрошача  не  преузме  мере   да 
отклони  квар  на  прикључку  или 
водомеру (члан 31.),

2. ако  истави  рачун  о  потрошњи  воде 
супротно члану 43,

Новчаном казном од 1.000 –5.000 динара 
казниће се за прекршај из претходног става 
одговорно лице  у ЈКП „ 8 август“.

Члан 61.
Новчаном  казном  од  5.000  –  50.000 

динара казниће се за прекршај правно лице и 
приватни предузетник:

1. ако  изводи  радове  на  јавној 
водоводној  мрежи  и  прикључцима 
противно одредбама члана 12. и члана 
30,

2. ако директно споји сопствене уређаје 
за  снабдевање  водом  са  уређајима 
јавног водовода (члан 13.),

3. ако  изводи  радове  на  подземним 
инсталацијама  и  поред  забране 
изречене у смислу члана 38. став 4.

Новчаном казном од 1.000 –5.000 динара 
казниће се за прекршај из претходног става и 
одговорно  лице  у  радној  или  другој 
организацији или другом правном лицу.

Члан 62.
Новчаном  казном  од  5.000  –  50.000 

динара казниће се за прекршај правно лице и 
приватни предузетник:

1. ако се самовољно прикључи  на јавну 
водоводну мрежу (члана 24.),

2. ако без дозволе узима воду из јавног 
хидранта (члан 54. став1. и став 3.)

3. ако без сагласности ЈКП „8 август“ на 
своју  кућну  водоводну  инсталацију 
прикључи  објекат  другог  физичког 
или правног лица, (члан 9. став 3.).

Новчаном  казном  од  1.000  –  10.000 
динара казниће се за прекршај из претходног 
става и одговорно лице у радној или другој 
организацији.

Члан 63.
Новчаном  казном  од  5.000  –  50.000 

динара казниће се за прекршај правно лице и 
приватни предузетник:

1. ако  самовољно  изврши  спајање  на 
кућни  прикључак  испред  водомера 
(члан 33. став 1.),

2. ако одмах не пријави ЈКП „ 8 август“ 
квар  на  прикључку  или  водомеру 
(члан 30.),

3. ако у року од 24 часа не извести ЈКП „ 
8 август“ о затварању вентила испред 
водомера ( члан 33. став 3.),

4. ако  не  дозволи  радницима  ЈКП  „  8 
август“  да  изврше  преглед  у  смислу 
члана 36,

5. ако  не  известе  ЈКП  „  8  август“ 
најкасније  15  дана  пре  почетка 
извођења  радова  о  начину  извођења 
радова и о мерама које ће предузети у 
циљу заштите водоводних инсталација 
( члан 38. став 2.),

6. ако  на  површинама  испод  којих  су 
положене инсталације јавног водовода 
држи  отпадне  материје  нарочито 
огранског порекла или смеће, испушта 
отпадне воде или 

закопава  лешеве  угинулих  животиња 
(члан 39.).

Новчаном  казном  од  1.000  –  10.000 
динара казниће се за прекршај из претходног 
става и одговорно лице у радној или другој 
организацији или другом правном лицу.

Члан 64.
Новчаном  казном  од  1.000  –  5.000 

динара казниће се за прекршај физичко лице 
(грађанин)  ако  учини  коју  од  радњи  или 
пропуста из члана 61. став 1. и члана 62. став 
1. ове Одлуке.

Члан 65.
Новчаном  казном  од  1.000  –  5.000 

динара казниће се за прекршај физичко лице 
(грађанин)  ако  учини  коју  од  радњи  или 
пропуста из члана 63. став 1. ове Одлуке.

Члан 65а.
Новчаном  казном  од  2.500  динара 

казниће се за прекршај грађанин, уколико се 
не придржава упуства из члана 52. Одлуке.
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Новчаном  казном  од  10.000  динара 
казниће  се  за  прекршај  правно  лице  и 
приватни  предузетник,  уколико  се  не 
придржава упуства из члана 52. Одлуке.

Члан 66.
Надзор над спровођењем одредаба ове 

Одлуке,  врши  општински  орган  Управе, 
надлежан за инспекцијске послове.

Члан 67.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, 

престаје  да  важи  Одлука  о  водоводу,  (Сл. 
лист опшине Нова Црња бр.1/99).

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Нова Црња
  

-Скупштина општине-
Број:II-06-11/09-2
Дана :06.08.2009.
Нова Црња

Председник СО
Васиљевић Милорад

Република Србија – АПВ 
Општина Нова Црња 
Скупштина општине 
Број: II-06-11/09-3 
Дана: 06.08.2009.
Н О В А   Ц Р Њ А 

44.На осову члана 32. ст. 1.тач. 6. 
Закона о локалној самоуправи (»Сл. гласник 
РС», број 129/07) и чл. 41. тач. 7. Статута 
општине Нова Црња («Службени лист 
општине Нова Црња», број 9/08), Скупштина 
општине Нова Црња на седници одржаној 
дана 06.08.2009. године, д о н о с и 

О Д Л У К У
О РЕГРЕСИРАЊУ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА 

И СТУДЕНАТА
У МЕЂУМЕСНОМ ПУТНИЧКОМ 

САОБРАЋАЈУ

I

Ученицима средње школе са 
територије општине Нова Црња који 
похађају наставу у СШ «Ђура Јакшић» у 
Српској Црњи одобрава се плаћен превоз 
(регрес) у износу од 100% од стране 
општине Нова Црња. 

Ученицима средњих школа са 
територије општине Нова Црња, који 
похађају наставу у Зрењанину и Кикинди 
одобрава се плаћен превоз (регрес) у износу 
од 30% од стране општине Нова Црња. 

Цена карте на коју Општина одобрава 
овај попуст (регрес) је умањена за проценат 
који одобрава превозник – А.Д. 
«Аутобанат» Зрењанин. 

II

Студентима са територије општине 
Нова Црња, који похађају наставу у 
Зрењанину и Кикинди, одобрава се плаћен 
превоз (регрес) у износу од 30% од стране 
општине Нова Црња. 

Цена карте на коју Општина одобрава 
овај попуст (регрес) је умањена за проценат 
који одобрава – А.Д. «Аутобанат» 
Зрењанин. 

III
Ова  Одлука  важи  до  краја 

календарске 2009. године. 

IV
О спровођењу ове Одлуке стараће се 

Одељење за финансије и буџет oпштине 
Нова Црња. 

V 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у «Службеном  
листу општине Нова Црња. 

  
Председник СО, 

  
Васиљевић Милорад

Република Србија – АПВ
Општина Нова Црња
Скупштина општине
Број:II-06-11/09-4
Дана:06.08.2009.

45.На  основу  члана  20.  тачка  16. 
Закона  о  локалној  самоуправи  („Службени 
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гласник РС“ број 129/2007),члана 30. став 4. 
и  члана  85.  Закона  о  основама  система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“ број 62/2003 и 83/2005), члана 3. тачка 2. 
Правилника  о  критеријумима  за  већи, 
односно мањи број деце у васпитној групи 
(„Службени гласник РС“ број 1/93 и 67/94), 
члана 3. Правилника о ближим условима за 
организовање  облика  рада  са  децом  и 
обављање  појединих  послова  и  услуга  из 
делатности  предшколске  установе 
(„Службени  гласник  РС“  број  34/95  ),   и 
члана  41.  тачка  9.  Статута  општине  Нова 
Црња  („Службени  лист  општине  Нова 
Црња“9/2008),  на предлог Општинског већа 
општине  Нова  Црња,  Скупштина  општине 
Нова  Црња,  на  седници  одржаној  дана 
06.08.2009. године, доноси следећу

ОДЛУКУ
 О БРОЈУ ВАСПИТНИХ ГРУПА 

ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И 
ОБРАЗОВАЊА

Члан 1.

Предшколско  васпитање  и 
образовање, у свим основним школама које 
остварују  предшколски  програм  на 
територији општине Нова Црња,  организује 
се у по две васпитне групе и то:

1.  од  5,5  година  до  поласка  у  школу 
(  припремна  група-  део  обавезног 
образовања у трајању од 4 сата дневно)  
2.  од  5  година  до  5,5  (васпитна  група 
полудневног  боравка  у  трајању  од  4  сата 
дневно).

Члан 2.
Упис деце се одвија у два рока и то 

први у току маја и јуна месеца а други у 
аугусту месецу текуће године.

Основна школа је дужна да упише 
дете старости од пет и по до шест и по 
година ради похађања припремног 
предшколског програма

Родитељ, односно старатељ, дужан је 
да упише дете старости од пет и по до шест и 
по година у основну школу која остварује 
припремни предшколски програм.

Основна школа која остварује 
предшколски програм уписује децу 
предшколског узраста - старости од пет до 
пет и по година, у складу са просторним, 
кадровским и финансијским могућностима 
школе.

               Члан 3.
Основне  школе  које  остварују 

предшколски  програм  на  територији 
општине Нова Црња обавезне су у року од 
месец  дана  од  доношења  ове  одлуке 
ускладити  своју  организацију  у  складу  са 
овом одлуком.

Члан 4.
Ова  одлука  ступа  на  снагу  даном 

доношења а  биће  објављена  у „Службеном 
листу општине Нова Црња“.

Председник СО, 
  

Васиљевић Милорад

Република Србија – АПВ
Општина Нова Црња
Скупштина општине
Број:II-06-11/09-5
Дана:06.08.2009.

46.На основу члана 28. став 2. Закона 
о библиотечкој делатности („Службени 
гласник РС“  број 34/94, 101/2005), члана 12. 
и 18. став1. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС“ број 42/91, 83/05), 
члана 14. став 3. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од 
општег интереса („Службени гласник РС“ 
број 25/00, 123/07), 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), 
Скупштина општине Нова Црња, на седници 
одржаној дана 06.08.2009. године доноси 
следеће

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ЂУРА 
ЈАКШИЋ“ СРПСКА ЦРЊА

Број   3  ____            06.  0  8  .2009.     ____         “Сл.лист општине Нова Црња”   ___ Страна____  124  



Члан 1.
Небојша Фаранов из Српске Црње 

разрешава се функције директора Народне 
библиотеке „Ђура Јакшић“ Српска Црња, на 
лични захтев од 15.06.2009.године.

Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном 

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

Председник СО
Милорад Васиљевић

       Милорад Васиљевић   
Република Србија – АПВ
Општина Нова Црња
Скупштина општине
Број:II-06-11/09-6
Дана:06.08.2009.

47.На основу члана 28. став 2. Закона 
о библиотечкој делатности („Службени 
гласник РС“  број 34/94, 101/2005), члана 12. 
и 18. став1. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС“ број 42/91, 83/05), 
члана 14. став 3. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од 
општег интереса („Службени гласник РС“ 
број 25/00, 123/07), 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), 
Скупштина општине Нова Црња, на седници 
одржаној дана 06.08.2009. године доноси 
следеће

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ЂУРА 

ЈАКШИЋ“ СРПСКА ЦРЊА

Члан 1.
Милица Аврамовић Тодоров из 

Српске Црње именује се за вд директора 
Народне библиотеке „Ђура Јакшић“ Српска 
Црња.

Члан 2.
Лице именовано у члану 1. врши 

дужност директора до дана ступања на 
дужност директора а најдуже годину дана .

Члан 3.
За време обављања дужности 

вршилац дужности директора има сва права, 
обавезе и одговорности као и директор.

Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном 

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

Председник СО
Милорад Васиљевић

Република Србија – АПВ
Општина Нова Црња
Скупштина општине
Број:II-06-11/09-7
Дана:06.08.2009.

48.На основу члана 20. тачка 5. и 
члана 32. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/2007) и члана 41. тачка 7. Статута 
општине Нова Црња („Службени лист 
општине Нова 

Црња“9/2008), на основу предлога 
Општинског већа општине Нова Црња, на 
седници одржаној дана 06.08.2009. године 
доноси следећу

РЕШЕЊЕ
О ПРИХВАТАЊУ СПОРАЗУМА

 О САРАДЊИ ОПШТИНА НА 
ФОРМИРАЊУ РЕГИОНАЛНОГ 

ЦЕНТРА ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ 

КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ

                               Члан 1.
ПРИХВАТА СЕ Споразум о сарадњи 

општина Бечеј, Нова Црња, Житиште, Ада, 
Нови Кнежевац и Нови Бечеј на формирању 
регионалног центра за управљање чврстим 
комуналним отпадом, који ће за општину 
Нова Црња потписати председник општине – 
Пера Миланков.

                Члан 2.
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Ово Решење ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном листу општине 
Нова Црња“.

Председник СО
Милорад Васиљевић

Република Србија – АПВ
Општина Нова Црња
Скупштина општине
Број:II-06-11/09-8
Дана: 06.08.2009.

49.На основу члана 20. тачка 5. и 
члана 32. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/2007) и члана 41. тачка 7. Статута 
општине Нова Црња („Службени лист 
општине Нова Црња“9/2008) и члана 9. став 
2. Споразума о сарадњи општина Бечеј, Нова 
Црња, Житиште, Ада, Нови Кнежевац и 
Нови Бечеј на формирању регионалног 
центра за управљање чврстим комуналним 
отпадом а  на основу предлога Општинског 
већа општине Нова Црња, Скупштина 
општине Нова Црња, на седници одржаној 
дана 06.08.2009. године доноси следеће

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА 
У РАДНУ ГРУПУ ЗА ФОРМИРАЊЕ 

РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА

                                Члан 1.
Ради формирања регионалног центра 

за управљање чврстим комуналним отпадом, 
у радну групу именују се представници 
општине Нова Црња и то:

1.  Милорад  Васиљевић  из  Српске 
Црње и

2. Драган Томин из Српске Црње

                      Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном листу општине 
Нова Црња“.

Председник СО
Милорад Васиљевић

Република србија – АПВ
Општина Нова Црња
Скупштина општине
Број:II-06-11/09-9
Дана: 06.08.2009

50.На основу члана 32. тачка 6. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ број 129/2007) и члана 41. тачка 7. 
Статута општине Нова Црња („Службени 
лист општине Нова Црња“9/2008), 
Скупштина општине Нова Црња, на седници 
одржаној дана 06.08.2009. године, доноси 
следећe

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМ. 

ПРЕДСЕДНИКА, СЕКРЕТАРА, ЗАМ. 
СЕКРЕТАРА, ЧЛАНОВА И ЗАМ. 

ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

Члан 1.
Разрешавају се:
-Алексић Смиљка,Председник комисије,
-Томин Јасмина,Заменик председника,

-Милић Татјана,секретар,
-Ђого Светлана,заменик секретара,
-Вујовић Зорица,члан,
-Ћурић Јелена,заменик члана,
-Тешин Жарко,члан,
-Бјелица Јелена, заменик члана,
-Танок Шандор,члан,
-Перон Вилмош, заменик члана,
-Лисица Миодраг,члан,
-Пејић Анка, заменик члана,
-Савић Миомира,члан,
-Лекин Иван, заменик члана,
-Дошлов Горан,члан,
-Филипаш Милан, заменик члана,
-Вујановић Хелена,члан и
-Кандић Јелена, заменик члана.

Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном 

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

    
     Председник СО

Милорад Васиљевић

Број   3  ____            06.  0  8  .2009.     ____         “Сл.лист општине Нова Црња”   ___ Страна____  126  



Република Србија – АПВ
Општина Нова Црња
Скупштина општине
Број:II-06-11/09-10
Дана: 06.08.2009.

51.На основу члана 14. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“ 
број 129/2007), члана 32. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ број 129/2007) и члана 41. тачка 7. 
Статута општине Нова Црња („Службени 
лист општине Нова Црња“9/2008), 
Скупштина општине Нова Црња, на седници 
одржаној дана 06.08.2009. године, доноси 
следећe

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМ. 

ПРЕДСЕДНИКА, СЕКРЕТАРА, ЗАМ. 
СЕКРЕТАРА, ЧЛАНОВА И ЗАМ. 

ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

Члан 1.
Именује се Изборна комисију 

општине Нова Црња, на предлог 

одборничких група а сразмерно броју 
одборника и то:

1. Алексић Смиљка, дипл. правник, за 
председника - на предлог одборничке групе 
„ДС-Г17+, ДСС,СПС И ПУПС“ 
2. Стојаковић Петар, дипл. правник,  за зам. 
председника - на предлог одборничке групе 
„ДС-Г17+, ДСС,СПС И ПУПС“ 
3. Томин Јасмина, дипл. правник,  за 
секретара  
4. Ђого Светлана, дипл. правник,  за 
заменика секретара 
5. Вујовић Зорица за члана - на предлог 
одборничке групе „ДС-Г17+, ДСС,СПС И 
ПУПС“ 
6. Вуковић Душан за заменика члана - на 
предлог одборничке групе „ДС-Г17+, 
ДСС,СПС И ПУПС“ 
7. Тешин Жарко за члана - на предлог 
одборничке групе „ДС-Г17+, ДСС,СПС И 
ПУПС“ 
8. Бјелица Јелена за заменика члана- на 
предлог одборничке групе „ДС-Г17+, 
ДСС,СПС И ПУПС“ 

9. Лисица Миодраг за члана - на предлог 
одборничке групе „ДС-Г17+, ДСС,СПС И 
ПУПС“ 
10.Пејић Анка за заменика члана- на предлог 
одборничке групе „ДС-Г17+, ДСС,СПС И 
ПУПС“ 
11.Савић Миомира за члана - на предлог 
одборничке групе „ДС-Г17+, ДСС,СПС И 
ПУПС“ 
12. Лекин Иван за заменика члана - на 
предлог одборничке групе „ДС-Г17+, 
ДСС,СПС И ПУПС“ 
13. Попов Нада за члана - на предлог 
одборничке групе „ДС-Г17+, ДСС,СПС И 
ПУПС“ 
14. Терзин Весна за заменика члана - на 
предлог одборничке групе „ДС-Г17+, 
ДСС,СПС И ПУПС“ 
15. Танок Шандор за члана - на предлог 
одборничке групе „Мађарска коалиција – 
Иштван Пастор“  
16. Перон Вилмош за заменика члана - на 
предлог одборничке групе „Мађарска 
коалиција – Иштван Пастор“ 
17. Вујановић Хелена за члана - на предлог 
одборничке групе „Латиновић Драгиша – 
ДХСС“ 

18. Кандић Јелена за заменика члана - на 
предлог одборничке групе „Латиновић 
Драгиша – ДХСС“ 
19. Будинчић Јовица за члана - на предлог 
одборничке групе „Српска радикална 
странка – др. Војислав Шешељ“
20. Драган Тесла за заменика члана - на 
предлог одборничке групе „Српска 
радикална странка – др. Војислав Шешељ“
21. Тодоров Снежана за члана - на предлог 
одборничке групе „Српска радикална 
странка – др. Војислав Шешељ“
22. Васа Куручев за заменика члана - на 
предлог одборничке групе „Српска 
радикална странка – др. Војислав Шешељ“
23. Дошлов Горан за члана - на предлог 
одборничке групе „Српска радикална 
странка – др. Војислав Шешељ“
24. Терзић Мирослав за заменика члана - на 
предлог одборничке групе „Српска 
радикална странка – др. Војислав Шешељ“

Члан 2.
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Ово решење ступа на снагу даном 
доношења а биће објављено у „Службеном 
листу општине Нова Црња“.

Председник СО
Милорад Васиљевић

Република Србија – АПВ
Општина Нова Црња
Скупштина општине
Број:II-06-11/09-11
Дана:06.08.2009.

52.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 
гласник РС“ број 9/2008), Скупштина 
општине Нова Црња, на седници одржаној 
дана 06.08.2009. године, доноси следећи

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут 
Историјског архива Зрењанин, усвојен на 
седници Управног одбора дана 
13.07.2009.године, број 7/2009-7.

Члан 2.

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и биће објављен у „Службеном 
листу општине Нова Црња“.

Председник СО
Милорад Васиљевић

С а д р ж а ј :________________________________________________    С т р а н а :__________

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

42.Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нова Црња за 2009.годину……104
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45.Одлука о броју васпитних група предшколског васпитања и образовања………………….123
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50. Решење о разрешењу председника, заменика председника, секретара, заменика секретара, 
чланова и заменика чланова Изборне комисије општине Нова Црња …………………………..125
51. Решење о именовању председника, заменика председника, секретара, заменика секретара, 
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