
Република Србија – АПВ
Општина Нова Црња
-Скупштина општине-
Број: II-06-14/09-1
Дана:02.11.2009.год.

53.  На основу члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“  број  129/2007)  и  члана  41.  тачка  22.  Статута  општине  Нова  Црња  („Службени  лист 
општине Нова Црња“ број 9/2008), Скупштина општине Нова Црња, на седници одржаној дана 
02.11.2009. године, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗАВРШЕТКА НОВЕ БОЛНИЦЕ

Члан 1.
Прихвата се Извештај о реализацији програма завршетка  Нове болнице из средстава 

самодоприноса у Зрењанину за период 01.01.2009. до 30.06.2009. године, број 05 – 576/2.

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном листу 

општине Нова Црња“.

Председник СО
Милорад Васиљевић

54.  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 Општинског већа општине 
Нова  Црња,  Скупштина  општине  Нова  Црња,  на  седници  одржаној  дана 
02.11.2009.године 
д о н е л а    ј е,

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

Година   19  .                Нова Црња    04.11  .2009 .   године             Број  :_________  4  .______  



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  166.903.613,00 

0,динара замењује се износом од „ 155.300.000,00 динара који се
        састоји од:

- изворних прихода у износу од................................143.335.563,00  
динара

- приходи од продаје домаће финансијске имовине...2.090.360,00 
динара 

- из пренетих средстава из претходне године........ …9.874.077,00 
динара

                                                  Члан 2.
Износ од 2.545.878,00 динара мења се и гласи „ у текућу буџетску 

резерву предвиђена су средства у износу од 796.626,92 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

- 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.



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 1,500,000.00  1,500,000.00
711140 Порез на приход од имовине 3,500,000.00  3,500,000.00
711180 Самодопринос 12,200,000.00  12,200,000.00
711190 Порез на друге приходе 4,000,000.00  4,000,000.00

 Укупно 711 47,700,000.00  47,700,000.00
712 Порез на фонд зарада    

712110 Порез на фонд зарада 1,000.00  1,000.00
 Укупно 712 1,000.00  1,000.00

713 Порез на имовину    
713120 Порез на имовину 5,900,000.00  5,900,000.00
713310 Порез на наслеђе и поклоне 200,000.00  200,000.00
713420 Порез на капиталне трансакције 4,600,000.00  4,600,000.00
713610 Порез на акције и удела 10,000.00  10,000.00

 Укупно 713 10,710,000.00  10,710,000.00
714 Порез на добра и услуге    

714440 Средства за противпожарну заштиту 60,000.00  60,000.00
714510 Комуналне таксе на моторна возила 2,500,000.00  2,500,000.00
714540 Нак.за кориш. добара од општег интереса 500,000.00  500,000.00
714570 Општинске комуналне таксе 1,000.00  1,000.00
714560 Општинске  и градске накнаде 0.00  0.00

 Укупно 714 3,061,000.00  3,061,000.00
716 Други порези    

716111 Комунална такса на фирму 600,000.00  600,000.00
 Укупно 716 600,000.00  600,000.00

733 Трансфери од других нивоа власти    
733151 Трансфер из буџета РС по закону  51,682,672.00 51,682,672.00
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  7,500,000.00 650,000.00
733251 Капитални трансфери из буџета АПВ  0.00 0.00

 Укупно 733  64,431,162.00 64,431,162.00
741 Приход од имовине    

741150 Камата на средства буџета општине 650,000.00  650,000.00
741530 Накнада за кориш. прост. и грађ.земљишта 80,000.00  80,000.00
741550 Накнада за кориш. добара од општ. интере. 0.00  0.00
741510 Накнада за коришћ.природних добара 2,500,000.00  2,500,000.00
741522 сред.од закупа пољ.земљ. 10,087,401.00  10,087,401.00

 Укупно 741 13,317,401.00  13,317,401.00
742 Приход од продаје добара и услуга    

742250 Таксе у корист нивоа општина 0.00  0.00
742350 Приходи од општинских органа 2,000,000.00  2,000,000.00

 Укупно 742 2,000,000.00  2,000,000.00
743 Новчане казне и одузета имовинска корист   

743350 Приход од нов.каз.за прек.у кор нивоа опш. 15,000.00  15,000.00
 Укупно 743 15,000.00  15,000.00

745 Мешовити неодређени приходи    
745150 Мешов неод приходи у корист нивоа општ 1,500,000.00  1,500,000.00

 Укупно 745 1,500,000.00  1,500,000.00
771 Меморандумске ставке за реф.расхода    

771110 Меморандумске ставке за реф.расхода    
 Укупно 771    
 УКУПНИ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ 78,904,401.00 64,431,162.00 143,335,563.00

921 Приходи од продаје домаће фин.имов.    
921950 Приходи од продаје домаће акције и ост.кап. 2,090,360.00  2,090,360.00

 Укупно 921 2,090,360.00  2,090,360.00
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 90,868,838.00 64,431,162.00 155,300,000.00



         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  155.300.000,00
1 Порески приходи 71 62.072.000,00
   1.1. Порез на доходак, добит и капиталне   
добитке (осим самодоприноса) 711 35.500.000,00
   1.2. Самодопринос 711180 12.200.000,00
   1.3  Порез на фонд зарада 712 1.000,00
   1.4. Порез на имовину 713 10.710.000,00
   1.5. Порез на добра и услуге (ПДВ акцизе) 714 3.061.000,00
   1.6. Остали порески приходи            716 +719 600.000,00
2. Непорески приходи, од чега: 74 16.832.401,00
    - наплаћене камате 7411   650.000,00
    - административне таксе 7422
3. Примања од продаје финансијске 
имовине 9 2.090.360,00
4. Донације                731+732  
5. Трансфери 733 64.431.162,00
6. меморандумске ставке 771
7. Нераспоређени вишак прихода 321 9.874.077,00
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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 1,122,000.00  1,122,000.00

  2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 199,000.00  199,000.00

   3    415
трошкови превоза долазак на посао и 
одлаз.са посла 64,000.00  64,000.00

   4    417 Одборнички додатак 1,700,000.00  1,700,000.00

  5 422
Тршкови путовања (дневнице)у ова 
апроп.користиће се 10,000.00  10,000.00

         за путне трошк.и днев.за служб.путов.    
  6 423 Накнаде одборницима-дневнице 1,500,000.00  1,500,000.00
  7 423 Трошкови објављивања аката    
  8 423 Трошкови репрезентације 300,000.00  300,000.00
  9 425 Трошкови одржавања возног парка 200,000.00  200,000.00
  10 426 Трошкови горива 280,000.00  280,000.00
  11 472 Мере за пронаталитетну попул. Политику  200,000.00 200,000.00
    Извор финансирања за функцију 110    
   01 приходи из буџета 5,375,000.00  5,375,000.00
      07 дотације осталих нивоа власти  200,000.00 200,000.00
        укупно функцуја 110 5,375,000.00 200,000.00 5,575,000.00

2 110      
ИЗВРШНИ ОРГАНИ - ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ    

        И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ    

   12   411
Плате додаци и накнаде изабраних и 
пост.лица 2,390,000.00  2,390,000.00

   13   412 Социјални доприноси на терет послодавца 399,000.00  399,000.00

   14    415
трошкови превоза долазка на посао и са 
посла 140,000.00  140,000.00

   15    417 Накнада члановима Општинског Већа 400,000.00  400,000.00

   16    421
комуналне услуге- санирање отпадних 
материја 500,000.00  500,000.00

   17   422
Тршкови путовања (дневнице)-за предс.и 
чл.ОВ. 300,000.00  300,000.00

   18   423
накнада члановима Већа- иплате 
ангажов.лицима 3,402,000.00  3,402,000.00

   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 600,000.00  600,000.00
   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. 10,000.00 10,000.00

   24    511
кап.улаг.у комун.инфраструк.*Путеви у 
С.Црњи*  844,931.00 844,931.00

   25    511 капитална улагања   4,000,000.00 4,000,000.00
       Извор финансирања за функцију 110    
      01 приходи из буџета 11,241,000.00  11,241,000.00
       07 дотације осталих нивоа власти  7,000,000.00 7,000,000.00
       13 средства из осталих извора  844,931.00 844,931.00
        укупно функција 110 11,241,000.00 7,844,931.00 19,085,931.00

3  410  ОПШТИНСКА УПРАВА    
27 27  #   411 Плате, додаци и накнаде запослених 21,945,400.00  21,945,400.00

   27 412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,932,600.00  3,932,600.00
  28    413 трпшкови превоза - маркице 500,000.00  500,000.00
   29    415 трошкови превоза -готовина - 1,180,000.00  1,180,000.00
   30    414 Социјална давања запослених 2,730,000.00  2,730,000.00
   31 421 Стални трошкови (електрична енергија) 1,000,000.00  1,000,000.00
  32 421 Стални трошкови (плин) 3,800,000.00  3,800,000.00
  33 421 Стални трошкови (услуге комуникације) 1,300,000.00  1,300,000.00
  34 421 Стални трошкови (трошкови осигурања) 600,000.00  600,000.00
  35    421 комуналне услуге 350,000.00  350,000.00
   36 425 Текуће одржавање опреме 270,000.00  270,000.00
  37 425 Текуће одржавање објеката 500,000.00  500,000.00
  38 423 Уговорене услуге 3,000,000.00 1,500,000.00 4,500,000.00



Члан 5.

            Издаци буџета, по овним именама утврђени су у следећим износима:

    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
    -Скупштина општине-
     Број: II-06-14/09-2
     Датум:02.11.2009.
     Н о в а   Ц р њ  a

  ОПШТИ ДЕО ЗА 2009.    

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

 41 Расходи за запослене 39,272,000.00  39,272,000.00
 411 Плате, додаци и накнаде запослених 27,637,400.00  27,637,400.00
 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,920,600.00  4,920,600.00
 413 Накнаде у натури 500,000.00  500,000.00
 415 НАКНАДЕ У НАТУРИ- ГОТОВИНА 1,384,000.00  1,384,000.00
 414 Социјална давања 2,730,000.00  2,730,000.00
 417 Одборнички додатак 2,100,000.00  2,100,000.00
 42 Коришћење услуга и роба 38,392,000.00 3,500,000.00 41,892,000.00
 421 Стални трошкови 8,600,000.00  8,600,000.00
 422 Тршкови путовања (дневнице) 760,000.00  760,000.00
 423 Услуге по уговору 9,022,000.00 1,500,000.00 10,522,000.00
 424 Специјализоване услуге 15,960,000.00 1,500,000.00 17,460,000.00
 425 Текуће поправке и одржавање 1,470,000.00  1,470,000.00
 426 Материјал 2,580,000.00 500,000.00 3,080,000.00
 44 Отплата камате 1,100,000.00  1,100,000.00
 441 Отплата камате домаћ.послов.банкама 1,100,000.00  1,100,000.00
 45 Субвенције 130,000.00  130,000.00
 451 Субв. јавним нефинанс.предуз. и организ. 130,000.00  130,000.00
 46 Донације и трансфери 40,250,000.00  40,250,000.00
 463 Трансфери осталим нивоима власти 38,250,000.00  38,250,000.00
 464 Трансфер месног самодоприноса-болница 2,000,000.00  2,000,000.00
 47 Права из социјалног осигурања 4,950,000.00 1,200,000.00 6,150,000.00
 472 Накнаде за соц.заштиту из буџета 4,950,000.00 1,200,000.00 6,150,000.00
 48 Остали расходи 6,267,000.00 100,000.00 6,367,000.00
 481 Донације невладиним организацијама 6,067,000.00 100,000.00 6,167,000.00
 482 Порези и таксе 200,000.00  200,000.00
 49 Резерве 1,670,028.92  1,670,028.92
 499 Средства резерве 1,670,028.92  1,670,028.92
 51 Основна средства 7,870,000.00 8,338,971.08 16,208,971.08
 511 Зграде и објекти 2,010,000.00 8,338,971.08 10,348,971.08
 512 Машине и опрема 1.910,000.00  1.910,000.00
 513 Остала основна средства 3,400,000.00  3,400,000.00
 515 трошкови лиценце 550,000.00  550,000.00
 61 Отплата главнице 2,260,000.00  2,260,000.00
 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 2,260,000.00  2,260,000.00

                       Укупно 142.161.028.92 13,138,971.08 155.300.000.00



Председник скупштине,
                                                                                     Милорад Васиљевић  

Република Србија – АПВ
Општина Нова Црња
-Скупштина општине-
Број: II-06-14/09-3
Дана: 02.11.2009.

55.  На основу члана 32 . тачкa 13 . 
Закона  о    локалној   самоуправи 
(„Сл.гласник РС“,бр.129/2007)  и  члана 41. 
став  1.  тачка  3.  Статута  општине  Нова 
Црња  („Службени  лист  општине  Нова 
Црња“  број:9/2008),  на  предлог 
Општинског  већа,  Скупштина  општине 
Нова  Црња,  на  седници  која  је  одржана 
дана 02.11.2009.године, донела је 

О Д Л У К У
О ОПШТИНСКИМ 

АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Одлуком  о  општинским 

административним  таксама  (у  даљем 
тексту:Одлука)  уводе  се  општинске 
административне  таксе  (у  даљем  тексту: 
таксе)  за  списе  и  радње  у  пословима 
Општинске управе.

Таксе  су  изворни  јавни  приходи 
буџета општине Нова Црња..

Члан 2.
Списи  и  радње  за  којe  се  плаћа 

такса,  као  и  висина  такса  утврђују  се 
Тарифом  општинских  административних 
такси,  којa  је  саставни део  ове  Одлуке  (у 
даљем тексту:Тарифа).

II ОБВЕЗНИК ТАКСЕ

Члан 3.
Обвезник  таксе  (у  даљем  тексту: 

обвезник)  јесте  подносилац  захтева, 
односно  поднеска  којим  се  поступак 
покреће,  односно  врши  радња  прописана 
Тарифом.

Ако  за  прописану  таксу  постоји 
више  обвезника,  њихова  обавеза  је 
солидарна.

Ако  записник  замењује  захтев, 
односно поднесак из става 1. овог члана за 

који се плаћа такса, обвезник је давалац 
изјаве на записник.

III НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Члан 4.
Ако  Тарифом  није  друкчије 

прописано таксена обавеза настаје:
1) за  поднеске – у трeнутку кад се 

предају, а за захтеве дате на записник – када 
се записник састави;

2)  за  решења,  дозволе  и  друге 
исправе – у транутку подношења захтева за 
њихово издавање;

3)  за  управне  радње  –  у  тренутку 
подношења захтева за извршење тих радњи.

Члан 5.
Такса се плаћа у тренутку настанка 

таксене  обавезе,  ако  овом  Одлуком  није 
другачије прописано.

IV НАЧИН УТВРЂИВАЊА 
ВРЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА
РАДИ ПЛАЋАЊА ТАКСЕ

Члан 6.
Ако  је  Тарифом  прописано  да  се 

такса  плаћа  према  вредности  предмета, 
основица  за  обрачун  таксе  је  вредност 
назначена у предмету, односно захтеву или 
поднеску којим се покреће поступак.

Ако  вредност  предмета  није 
назначена у захтеву, односно поднеску, или 
је  назначена  мања  вредност  од  стварне, 
вредност  предмета  из  става  1.  овог  члана 
утврдиће  решењем  орган  који  води 
поступак.

Члан 7.
Ако  се  на  захтев  обвезника  по 

поднетом  захтеву,  односно  у  поступку 
издаје  решење,  исправа,  документ  или 
писмено  у  више  примерака,  за  други  и 
сваки следећи примерак плаћа се такса као 
за оверу преписа, која не може бити већа од 
таксе за први примерак.
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За  примерке  исправа  који  се 
поводом  захтева  или  поднеска  обвезника 
састављају,  односно  издају  за  потребе 
органа, такса се не плаћа.

Члан 8.

Ако  у  поступку  један  или  више 
обвезнка  поднесу више захтева  који  имају 
исти  правни  основ,  а  доноси  се  једно 
решење,  такса  се  плаћа  за  сваки 
појединачан  захтев,  ако  Тарифом  није 
другачије одређено.

V НАЧИН ПЛАЋАЊА ТАКСЕ

Члан 9.
Такса  се  плаћа  у  новцу  на  рачун 

840-494845-81, модел 97, позив на број  20-
220

Обвезник  је  дужан  да  приложи 
одговарајући доказ да је таксу платио.

Члан 10.
Такса  се  плаћа  у  прописаном 

износу.
Ако  је  Тарифом  предвиђено  да  се 

такса  обрачунава  у  проценту,  врши  се 
заокруживање  тако  што  се  износ  до  пет 
динара не узима у обзир, а износ преко пет 
динара заокружује на десет динара.

Члан 11.
У  решењу  или  другој  исправи  за 

коју је такса плаћена, означава се да је такса 
плаћена,  износ  таксе  који  је  плаћен  и 
тарифни број по којем је такса плаћена.

Члан 12.
Ако обвезник који је дужан да плати 

таксу,  непосредно поднесе нетаксиран или 
недовољно  таксиран  захтев  или  поднесак, 
одговорно  лице  општинске  управе 
надлежно  за  пријем  захтева  или  поднеска 
затражиће од обвезника да плати прописану 
таксу  у  року  од  три  дана  од  дана 
подношења  захтева  или  поднеска  и 
упозорити  га  на  последице  неплаћања 
таксе,  о  чему  се  на  поднетом  захтеву, 
односно поднеску сачињава забелешка.

Ако  нетаксиран  или  недовољно 
таксиран  захтев  или  поднесак,  односно 
други спис стигне поштом, одговорно лице 

Општинске управе надлежно за одлучивање 
о  захтеву,  односно  поднеску  позваће 
обвезника  писменом  опоменом  да,  у  року 
од три дана од дана пријема опомене, плати 
прописану  таксу  и  таксу  за  опомену  уз 
упозорење на последице неплаћања таксе.

Ако обвезник уплати таксу у року из 
ст. 1. и 2. овог члана, сматра се да је захтев, 
односно  поднесак  од  почетка  уредно 
таксиран.

Ако  обвезник  не  уплати  таксу  у 
року из ст. 1. и 2. овог члана наплата таксе 
и опомене  из става 2.  овог члана врши се 
пре уручења затраженог решења или друге 
исрпаве, односно пре саопштења обвезнику 
да је радња извршена.

Члан 13.
Наплата таксе за  захтеве,  поднеске 

или  друге  списе  који  нетаксирани  или 
недовољно  таксирани  стигну  поштом  из 
иностранства,  врши  се  пре  уручења 
затраженогрешења  или  друге  исправе, 
односно  пре  саопштења  обвезнику  да  је 
радња извршена.

Члан 14.
У  погледу  повраћаја,  камате, 

принудне  наплате,  застарелости  и  осталог 
што није посебно прописано овом Одлуком, 
сходно  се  примењују  прописи  којима  се 
уређује  порески  поступак  и  пореска 
администрација.

VI ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА 
ТАКСЕ

Члан 15.
Ослобађају се плаћања таксе:

1) институције Републике Србије;
2) органи и организације Републике, 
Аутономне  Покрајине  и  локалне 
самоуправе;
3)  организације  обавезног 
социјалног осигурања;
4)  установе  основане  од  стране 
Републике,  Аутономне Покрајине и 
локалне самоуправе;
5)  цркве  и  верске  заједнице, 
регистроване у складу са Законом о 
црквама и верским заједницама;
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6) Црвени крст Србије;
7)  дипломатско-конзуларна 
представништва стране државе, под 
условом узајамности.

Члан 16.

Не плаћа се такса за:
1) списе и радње у поступцима који

 се воде по службеној дужности;
2) списе и радње у поступку за

 повраћај  више  или  погрешно  плаћених 
јавних прихода;

3) списе и радње у поступку за
 исправљање грешака у решењима, другим 
исправама и  службеним евиденцијама;

4) пријаве за упис у матичне књиге;
5) списе и радње за остваривање 

права из социјалног осигурања, друштвене 
бриге о  деци, социјалне заштите, борачко-
инвалидске  заштите  и  заштите  цивилних 
инвалида рата;

6) списе или радње у вези са
 школовањем  ученика  и  студената, 
стручним  усавршавањем,  односно 
преквалификацијом;

7) списе и радње у вези са
 регулисањем војне обавезе;

8) списе и радње у поступку за
 сахрањивање;

9) поднеске упућене органима за
 представке и притужбе;

10) списе или радње у поступку за
 заснивање  радног  односа  и  остваривања 
права по том  основу;

11) пријаве и прилоге уз њих за
 утврђивање јавних прихода, списе и радње 
за  утврђивање  елемената  за  смањење 
катастарског  прихода  због  елементарних 
непогода,  биљних  болести,  штеточина  и 
других ванредних догађаја, као и списе за 
остваривање законом прописаних пореских 
подстицаја  и  ослобођења  код  плаћања 
јавних прихода;

12) списе и радње у поступку за 
састављање, односно исправљање бирачких 
спискова, као и спискова за кандидовање;

13) за потврду о пријему захтева;
14) за потврду о правоснажности 

или извршности која  се ставља на управни 
акт;

15) издавање дозволе или
 сагласности за такси превоз;

16) издавање дозволе за 
аутопревознике.

Члан 17.
Ако је поступак покренут на захтев 

више обвезника, од којих су неки 

ослобођени  плаћања  таксе,  таксу  у  том 
поступку  плаћа  обвезник  који  није 
ослобођен плаћања таксе.

Члан 18.
Страни  држављани,  под  условом 

узајамности,  имају  иста  права  у  погледу 
плаћања таксе као и држављани Републике.

Члан 19.
У решењу,  исправи, документу или 

писменом, који се издаје без плаћања таксе, 
мора  се означити  сврха издавања  и  основ 
ослобођења од плаћања таксе.

VII ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.
Динарски  износи  такси  из  Тарифе 

усклађују се годишње, са годишњом стопом 
раста  трошкова  живота,  коју  објављује 
републички  орган  надлежан  за  послове 
статистике.

Усклађивање  Тарифе  из  става  1. 
овог  члана врши се Решењем  Општинског 
већа Општине Нова Црња.

Решење се објављује у "Службеном 
листу општине Нова Црња"

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.
За  списе  и  радње  у  управним 

стварима и за друге списе и радње органа за 
таксенеобавезе  које  су  настале,  а  нису 
плаћене  до  дана  ступања  на  снагу  ове 
Одлуке, такса се плаћа у складу са Одлуком 
која  је  била  на  снази  у  време  настанка 
таксене  обавезе,  ако  је  то  повољније  за 
обвезника.

Члан 22.
Ступањем  на  снагу  ове  Одлуке 

престаје  да  важи  Одлука  о  општинским 
административним  таксама  ("Службени 
лист општине Нова Црња", број  5/2006).
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Члан 23.
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог 

дана  од  дана  објављивања  у  “Службеном 
листу општине Нова Црња”

ТАРИФА
ОПШТИНСКИХ 

АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ

I ПОДНЕСЦИ

Тарифни број 1.
1. За захтев, молбу, предлог, пријаву 

и други  поднесак  ако овом  Одлуком  није 
другачије прописано –  150,00  динара.

2.  Захтев  за  давање  мишљења  о 
примени  општинских  прописа  –   570,00 
динара.
НАПОМЕНА:

Такса  по  овом  тарифном  броју  не 
плаћа  се  за  накнадне  поднеске  којима 
странка  захтева  само  брже  поступање  по 
раније поднетом захтеву.

II РЕШЕЊА

Тарифни број 2.
За  сва  решења  која  доноси 

Општинска управа осим за решења за која 
је  прописана  републичка  административна 
такса – 150,00 динара .
НАПОМЕНА:

Ако  се  доноси  једно  решење  по 
захтеву више лица такса по овом тарифном 
броју  плаћа  се  онолико  пута  колико  има 
лица којима се решење уручује.

III ЖАЛБЕ

Тарифни број 3.
За  жалбе  против  решења  које 

доноси Општинска управа осим за решења 
за  која  је  прописана  републичка 
административна такса  150,00 динара.

IV ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ 
ПИСАРНИЦЕ И АРХИВЕ

Тарифни број 4.
1.  Увид у пројектну документацију 

која се налази у архиви  500,00 динара.

2.  Издавање  преписа,  односно 
фотокопије  из  архиве   200,00 динара  по 
предмету.

3.  За  опомену  којом  се  обвезник 
позива да плати таксу  200,00 динара.

4. За оверу потписа ван службених 
просторија  250,00  динара.

            V ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ 
ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И 

ГРАЂЕВИНАРСТВА

Тарифни број 5.
1.  За  излазак  службеног  лица 

(инспектора)  ван  просторија  општинске 
управе по захтеву странке 500,00  динара.

2.  Захтев  за  исељење  бесправно 
усељених лица  450,00  динара.

3.  Трошкови  принудног  исељења 
2.250,00 динара.

4. Издавање Локацијске дозволе за
    - физичка лица    500,00 динара
    - правна лица  2.500,00 динара

VI ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ 
САОБРАЋАЈА

Тарифни број 6.
1. За оверу и регистрацију аутобуске 

линије  у  градском  и  приградском 
саобраћају по линији  1.130,00  динара.

VII ЗА СПИСЕ  И РАДЊЕ ИЗ 
ОБЛАСТИ УГОСТИТЕЉСТВА

ЗАНАТСТВА, УГОСТИТЕЉСТВА 
И ТУРИЗМА

Тарифни број 7.
1.За издавање радне књижице  150,00 
динара
2.За одобрење дужег радног времена од 
утврђеног радног времена код 
организовања
-свадби, испраћаја у војску, матуре, 
испраћаја у пензију, рођендана  1.000,00
-остале свечаности  1.500,00 динара

VIII РЕШЕЊА О ОДАБИРУ ГРЛА 
(ЛИЦЕНЦИРАЊЕ)

Тарифни број 8.
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Редовно
Ванредно

Ован       400,00 динара
500.00 динара

Нераст    500,00 динара
600,00 динара

Пастув    700,00 динара
800,00 динара

Бик          700,00 динара
800,00 динара

IX  ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ КОЈЕ ДОНОСИ 
ОДСЕК

ЗА УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТУ ЈАВНИХ 
ПРИХОДА

Тарифни број 9.
1. Уверење   300,00 динара

X РЕШЕЊА СКУПШТИНЕ И 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Тарифни број 10.
1.  За  решења  која  доноси 

Скупштина општине и Општинско веће по 
захтеву странке плаћа се такса у износу од 
450,00 динара.

Председник СО
Милорад Васиљевић

Република Србија – АПВ
Општина Нова Црња
-Скупштина општине-
Број: II-06-14/09-4
Дана: 02.11.2009.год.

56. На основу члана 5. став 1. тачка 
3. Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од оптшег интереса („Службени 
гласник РС“ број 25/00 и 123/07), члана 32. 
став  1.  тачка  6.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Службени  гласник  РС“  број 
129/2007),  на  предлог  Општинског  већа, 
Скупштина  општине  Нова  Црња,  на 
седници одржаној дана 02.11.2009. године, 
донела је следећу

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„8. АВГУСТ“ СРПСКА ЦРЊА

Члан 1.
У  Одлуци  о  оснивању  Јавног 

комуналног  предузећима  у  општини  Нова 
Црња  број  II-06-3/09-20  од  12.03.2009. 
године у члану 3. после ст. 20. следеће:

01413  –  заштита  од  штеточина  у 
пољопривреди

02010  –  узгој  и  искоришћавање 
шума

60211–  редован  превоз  путника  у 
друмском и градском саобраћају

60212 – превоз путника у градском 
саобраћају 

60230  –  остали  превоз  путника  у 
друмском саобраћају

45110  –  рушење  и  разбијање 
објеката: земљани радови

Члан 2.
Ова  одлука  ступа  на  снагу  даном 

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

Председник СО
Милорад Васиљевић  

 Република Србија – АПВ
Општина Нова Црња
-Скупштина општине-
Број: II-06-14/09-5
Дана:02.11.2009.год.

57.  На  основу  члана  5.  став  1. 
Одлуке  о  оснивању  Јавног  комуналног 
предузећа  у  општини  Нова  Црња 
(„Службени лист општине Нова Црња“ број 
1/2009)  и  члана  41.  тачка  7.  Статута 
општине  Нова  Црња  („Службени  лист 
општине  Нова  Црња“број  9/2008), 
Скупштина  општине  Нова  Црња,  на 
предлог  Општинског  већа,  на  седници 
одржаној дана 02.11.2009. године, донела је 
следећу 

ОДЛУКУ
О ПОВЕРАВАЊУ КОМУНАЛНИХ 

ОБЈЕКАТА
И СРЕДСТАВА ЗА РАД ЈКП „8. 

АВГУСТ“СРПСКА ЦРЊА
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Члан 1.
Изграђени  комунални  објекти  и 

средства  за  обављање  комуналне 
делатности  –  постојећа  водоводна  мрежа, 
бунари и пратећа опрема Месних заједница 
на територији општине Нова Црња, 

поверавају се на коришћење,  управљање и 
одржавање ЈКП „8. Август“ Српска Црња. 

Члан 2.
Радноправни  статус  радника 

ангажованих на комуналним делатностима 
и друга питања реглисаће се појединачним 
уговорима Месних заједница из члана 1. и 
ЈКП „8. Август“ Српска Црња. 

Члан 3.
Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог 

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

Председник СО
                                     Милорад Васиљевић

Република Србија – АПВ
Општина Нова Црња
-Скупштина општине-
Број: II-06-14/09-6
Дана:02.11.2009.год.

58.На основу члана 46 став 1. Закона 
о  планирању  и  изградњи  (  „  Сл.  гласник 
РС“  бр.  72/09),  члана  9  став  5.  Закона  о 
стратешкој  процени  утицаја  на  животну 
средину ( „ Сл.  гласник РС“ бр.  135/04)  и 
члана  15  став  1.  тачка  3.  (  „  Сл.  лист 
општине Нова Црња“ бр 9/08 ) Скупштина 
општине  Нова  Црња,  по  прибављеном 
мишљењу Комисије за планове, на седници 
одржаној дана  02.11. 2009. год. д о н о с и

ОДЛУКУ
О  ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉА ВОЈВОДА СТЕПА

Члан 1.
Приступа  се  изради  Плана 

генералне регулације насеља Војвода Степа 
(  у  даљем  тексту  :План)  Oсновни  циљ 
израде  Плана  је  утврђивање  стратегије 

развоја и просторног уређења насеља, као и 
правила регулације ,уређења и грађења.

Члан 2.
Граница  планског  подручја  Плана 

генералне регулације насеља Војвода Степе 

је  планирана  граница  грађевинског 
подручја насеља Војвода Степа.

Почетна  тачка  описа  границе 
планираног  грађевинског  подручја  насеља 
ВОЈВОДА Степа је тачка 1, која  се налази 
на међи  канала ,  парцела  1261 и пољског 
пута 1262.

Од тачке 1 граница у правцу истока 
пресеца канал и прати јужну међу парцела 
1259/144,1259/69,1259/137,1259/41  и 
1259/26 долази до тачке 2,која се налази на 
тромеђи  пољског  пута,  парцеле  1256  и 
парцеле 1259/26 и 1259/27.

Од  тромеђе  граница у  правцу југа 
дужином  од  80м  прати  источну  међу 
парцеле 1259/27 и долази до тачке 3,која се 
налази на међи пољског пута, парцеле 1256 
и парцеле 1259/27.

Од тачке 3 граница у правцу истока 
пресеца пољски пут , парцеле 1256 и 1257 и 
прелази  у  катастарску  општину  Српска 
Црња  и пратећи северну међу парцеле 9641 
долази до тачке 4,  која  се налази на међи 
парцела 9640 и 9641.

Од тачке 4 граница у правцу југа на 
одстојању 80 м прати границу катастарских 
општина Војвода  Степа  и  Српска  Црња  и 
пресеца  парцеле  9641-9646,  9962-9968, 
9969/3,9970/2,9971-9972,  9973/1-2,  9974-
9982, 9984/1-2,9985, 9987,9988/2,9991, 9992, 
9993/1-6,9995/3-4 и 9997 и долази до тачке 
5,која  се  налази  на  међи  парцела  9997  и 
9998.

Од тачке 5 граница у правцу истока 
прати северну међу парцеле 9998 и 9999 и 
долази до тачке 6, која се налази на тромеђи 
пољског пута , парцеле 9961 и парцела 9997 
и 9999.

Од  тромеђе  граница у  правцу југа 
прати  зпадну међу  пољског  пута,  парцела 
9961, пресеца пут, парцела 10 000 и даље ка 
југу  прати  источну  међу  пољског  пута, 
парцела 10 086 до тачке 7, која се налази на 
међи пољског пута и парцеле 9832. 

Од тачке 7 граница насеља у правцу 
запада  ,  пресеца  пољски  пут  и  пратећи 
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јужну мећу парцеле  10 068 долази до тачке 
8, која се налази на тромеђи парцела 10 068 
и  10  669  и  границе  катастарске  општине 
Војвода Степа и Српска Црња.

Од  тачке  8  граница  наставља  у 
правцу запада, прелази у катастарску 

општину  Војвода  Степа  и  пратећи  јужну 
међу  пута,  пацеле  3592  долази  до  тачке 
9,која се налази на међи пута, парцела 3592 
и парцеле 1654.

Од тачке 9 граница у правцу севера 
прати  западну  међу  улице  Кнеза 
Михајла,парцела  1254  до  тачке  10,која  се 
налази  на  тромеђи  улице  и  парцела  1424 
и1425.

Од тачке 10 граница у правцу запада 
прати јужну међу парцела 1424 до тромеђе 
парцела  1424,1435 и 1436, а затим у правцу 
севера  пресеца  парцелу  1424  и  пратећи 
западну међу парцеле 1413 долази до тачке 
11, која се налази на тромеђи пута , парцела 
1266/2 и парцела 1412 и 1413.

Од  тачке  11  граница  наставља  у 
правцу  запада   и  прати  јужну  међу 
државног пута ,парцела 1266/1 и долази до 
тачке  12,  која  се  налази  на  тромеђи 
државног  пута  I  реда  бр.7,парцела 
1268,пута, парцела 1266/1 и парцеле 1395.

Од  тромеђе  граница  у  правцу 
североистока прати источну међу државног 
пута до тачке 13, која се налази на тромеђи 
државног пута I реда бр.7, парцела 1268 и 
парцела 1267/33 и 1267/36.

Од тачке 13 граница мења правац ка 
истоку  ,  прати  северну  међу  парцеле 
1267/36 до канала , а затим дужином од цце 
440 м прати западну међу канала, парцела 
1328 и долази до тачке 14, која се налази на 
међи канала и парцеле 1267/1.

Од  тачке  14  граница  наставља  у 
правцу истока пратећи северну међу пута , 
парцела 1265 на одстојању од 20 м, пресеца 
канал,  парцела  1268  и  парцеле  1267/35  и 
1262 и долази до тачке 15 , која се налази на 
међи улице Кнез Михајлове, парцеле 1254 и 
парцеле 1262.

Од  тачке  15  граница  насеља  у 
правцу  севера  и  пратећи  западну  међу 
улице долази  до  тачке 1,  која  је  уједно  и 
почетна тачка описа границе грађевинског 
подручја насеља Војвода Степа.

Укупна  површина  овако 
дефинисаног грађевинског подручја насеља 
Војвода  Степа  ,  односно  обухвата  Плана 
генералне регулације насеља Војвода Степа 
износи 432,43 ха.

Члан 3.

План  обавезно  садржи  текстуални 
део,  који  садржи  правила  уређења  и 
правила грађења,  графички део и обавезне 
прилоге.

План нарочито садржи:
1. границу обухвата Плана и границу 

подручја насеља Војвода Степа.
2. поделу  простора  обухваћеног 

Планом на посебне целине и зоне.
3. план претежне намене по зонама и 

целинама.
4. план  регулације  (  регулационе 

линије  улица  и  површина  јавне 
намене и грађевинске линије за зоне 
за  које  није  предвиђена  израда 
плана детаљне регулације).

5. план нивелације ( нивелационе коте 
раскрсница улица и површине јавне 
намене  за  зоне  за  које  није 
предвиђена  израда  плана  детаљне 
регулације).

6. план  инфраструктуре  (  трасе, 
коридоре  и  капацитете  за 
саобраћајну,  водопривредну, 
електроенергетску,  гасну  и 
телекомуникациону 
инфраструктуру).

7. правила уређења и правила грађења 
(  укључујући  и  вертикалну 
регулацију) по зонама и целинама.

8. зоне за које се обавезно доноси план 
детаљне регулације са  роковима за 
израду тих планова.

9. локације  за  које  се  ради 
урбанистички пројекат.

10. мере  заштите  непокретних 
културних  добара  и  заштићених 
природних целина.

11. инжењерско-геолошке  услове  и 
мере  енергетске  ефикасности 
изградње.

Члан 4.
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Рок за израду Плана је 6 ( шест ) месеци од 
дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.
Израда Плана уступа се ЈП „ Завод 

за  урбанизам  Војводине  „  Нови  Сад, 
Железничка  бр.  6/III  (  у  даљем  тексту 
:Завод)

Члан 6.
Средства за израду Плана обезбедиће се из 
буџета општине Нова Црња.

Члан 7.
Саставни део ове одлуке је Решење 

да се за План генералне регулације насеља 
Војвода  Степа  не  израђује  стратешка 
процена  утицаја  Плана  на  животну 
средину , које је донела Општинска управа 
општине  Нова  Црња  ,  Одељење  за 
привреду,  под  редним  бројем   III-02-501-
19/09 од дана 06.10.2009 год.         

Члан 8.
План  пре  подношења  органу 

надлежном  за  његово  доношење,  подлеже 
стручној  контроли  и  излаже  се  на  јавни 
увид.

Излагање  Плана  на  јавни  увид 
оглашава  се  у  дневном  листу и  локалном 
листу  и  траје  30  дана,  при  чему  се 
оглашавају  подаци  о  времену  и  месту 
излагања Плана на јавни увид,начин на који 
заинтересована правна и физичка лица могу 
доставити примедбе  на  План,  као и друге 
информације  које  су  од  значаја  за  јавни 
увид.

Јавни  увид  плана  одржађе  се  у 
просторијама  Месне  заједнице  Војвода 
Степа.

Члан 9.
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-06-14/09-7

Дана:02.11.2009.год.

            59.  На  основу члана 46. став 1. 
Закона  о  планирању  и  изградњи 
(„Службени гласник РС“ бр. 72/09 и 81/09) , 
члана  9.  став  5.  Закона  о  стратешкој 
процени утицаја на животну средину 

(„Службени гласник РС „ бр.135/04) и члана 
15. став 1. тачка 3.
(„ Службени лист општине Нова Црња „ бр. 
9/08), Скупштина општине Нова Црња , по 
прибављеном мишљењу Комисије за 
планове , на седници одржаној  02.11. 2009 
год.   , доноси 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЗА РАДНУ ЗОНУ „ШОЛАЈА“ У  К. О. 

СРПСКА ЦРЊА

Члан 1.
Приступа се изради План детаљне 

регулације за радну зону „Шолаја“ у КО 
Српска Црња( у даљем тексту : План) 

Члан 2.
Циљ израде плана је :

- Доношење одлуке  обухвата плана 
нове радне зоне.

- опремање радне зоне инфра 
структурном мрежом .

- рационално кориштење грађевинског 
земљишта и утврђивање правила 
уређења и грађења.

Члан 3.
Обухват Плана дефинисан је на 

следећи начин:
У обухвату Плана детаљне регулације за 
радну зону „ Шолаја“ у К.О. Српска Црња  
налазе се следеће целе парцеле : 3389, 3390, 
3391/1, 3391/2,3393, 3394 и 3395. Укупне 
површине обухвата Плана износи 17,81 ха.

Члан 4.
План обавезно садржи текстуални 

део, који садржи правила уређења и 
правила грађења, грфички део и обавезне 
прилоге.

План нарочито садржи :
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1. границу плана и обухват грађевинског 
подручја ;

2. поделу простора обухваћеног планом 
на посебне целине и зоне;

3. план намене земљишта;
4. регулационе линије улица и јавних 

површина и грађевинске линије са 
елементима

 

за обележавање на геодетској подлози;
5. нивелационе коте улица и јавних 

површина;коридоре са границама 
парцела за јавне

     или комуналне површине, трасе са       
регулацијом и нивелацијом и капацитете 
 за саобраћајну, водопривредну, 
електроенергетску,гасну и 
телекомуникациону инфраструктуру;
6. правила уређења и правила грађења по 

целинама и зонама;
7. економску анализу и процену улагања 

из јавног сектора.

Члан 5.
Рок за израду Плана је 6 (шест )

месеци од дана ступања на снагу ове 
Одлуке.

Члан 6.
Израда Плана уступа се ЈП „Завод за 

урбанизам Војводине“ Нови Сад, 
Железничка бр.6/III ( у даљем тексту: 
Завод).

Члан 7.
Средства за израду Плана 

обезбедиће се из буџета општине Нова 
Црња.

Члан 8.
Саставни део ове одлуке је Решење 

да се за План детаљне регулације за радну 
зону „Шолаја „ у КО Српска Црња не 
израђује Стратешка процена утицаја Плана 
на животну средину , које је донела 
Оппштинска уорава општине Нова Црња, 
Одељење за привреду , под редним бројем 
III-02-501-20/09 од 15.10.2009 год. 

Члан 9.
План, пре подношења  органу 

надлежном за његово доношење, подлеже 
стручној контроли и излаже се на јавни 
увид.
Излагање Плана на јавни увид оглашава се 
у дневном листу и локалном листу и траје 

30 дана, при чему се оглашавају подаци о 
времену и месту излагања Плана на јавни 
увид ,начин на који заинтересована правна 
и физичка лица могу доставити примедбе 
на План, као и друге информације које су од 
значаја за јавни увид.

Јавни увид плана одржаће се у 
просторијама Месне заједнице Српска 
Црња.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог 

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

Председник СО
Милорад Васиљевић 

 
Република Србија – АПВ
Општина Нова Црња
-Скупштина општине-
Број: II-06-14/09-8
Дана:02.11.2009.год.

60. На основу члана 2. став 5. Закона 
о  окупљању  грађана  („Службени  гласник 
РС“ број 51/92, 101/2005), члана 32. тачке 6. 
20.  Закона  о  локалној  самоуправи 
(„Службени  гласник РС“  број  129/2007)  и 
члана  41.  тачка  7.  Статута  општине  Нова 
Црња  („Службени  лист  општине  Нова 
Црња“  број  9/2008),  Скупштина  општине 
Нова  Црња,  на предлог  Општинског  већа, 
дана 02.11.2009. год. донела је следећу

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА 

ЗА ЈАВНЕ СКУПОВЕ

         Члан 1.
Овом  одлуком  утврђује  се простор 

за одржавање јавних скупова на територији 
општине Нова Црња. 

Окупљањем  грађана,  сматра  се 
сазивање  и  одржавање  збора  или  другог 
скупа.

Члан 2.
Јавни  скупови  одржаваће  се  на 

следећим просторима:
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-у МЗ Нова Црња – улица ЈНА  110 - испред 
зграде поште
-у  МЗ  Српска  Црња  –  улица  Краља 
Александра  -  трг  испред  Дома  културе  и 
улица Партизанска - испред зграде бившег 
„Липара“
-у  МЗ  Александрово  –  раскрсница  улица 
Николе Тесле и Михајла Пупина - испред 
зграде Месне заједнице

-у  МЗ  Тоба  –  раскрсница  улица  Киш 
Ференца и Кошут Лајоша ( у центру села)
-у МЗ Војвода Степа –
 раскрсница  улица  Карађорђеве  и  ЈНА  - 
испред Дома културе 
-у  МЗ  Радојево  –  раскрсница  улица 
Карађорђеве и Маршала Тита ( центар села)

Члан 3.
Пријаву за одржавање јавног скупа 

сазивач подноси МУП – ПУ Нова Црња, 
најкасније 48 сати пре времена за које је 
јавни скуп заказан.

Пријаву за одржавање јавног скупа 
на простору на којем се одвија јавни 
саобраћај, сазивач подноси најкасније пет 
дана пре времена за које је јавни скуп 
заказан а уз пријаву доказ о томе да је код 
Општинске управе Нова Црња – Одељења 
за финансије и буџет, уплатио средства 
(кауцију) на име обезбеђења трошкова 
насталих привременом изменом режима 
саобраћаја и друге трошкове настале 
ванредним обављањем комуналних услуга, 
у износу утврђеном актима Општине.

 На оваквом простору јавни скуп се 
може одржавати од 8 до 14 и 18 до 23 сата и 
може трајати најдуже три сата.

Копију пријаве сазивач истовремено 
доставља Општини Нова Црња – Одељењу 
за привреду Општинске управе.

Члан 4.
Јавни  скуп  се  може  пријавити  и 

одвијати као кретање учесника јавног скупа 
на  одређеном  простору  (у  даљем  тексту: 
јавни скуп у покрету).

Јавни скуп у покрету на простору на 
којем  се  одвија  јавни  саобраћај  може  се 
одвијати  само  непрекинутим  кретањем, 
осим на месту поласка и завршетка.

Члан 5.

За  одржавање  јавног  скупа  на 
простору на којем се одвија јавни саобраћај, 
сазивач је дужан да плати кауцију.

Кауција  се  плаћа  за  трошкове 
настале  привременом  изменом  режима 
саобраћаја  и  других  трошкова  ванредног 
обављања комуналних услуга.

Висину  кауције  на  дан 
пријављивања  скупа  као  и  обрачун 
стварних трошкова по окончању јавног 

скупа, утврђује Општинска управа – 
Одељење  за  привреду  у  сарадњи  са 
комуналним предузећем а иста се уплаћује 
на рачун буџета општине Нова Црња.

Висина кауције утврђује се у износу 
одређеном  Одлуком  о  локалним 
комуналним таксама и Ценовником услуга 
чишћења  и  одвоз  уличног  смећа  на  који 
сагласност даје Општинско веће.

Члан 6.
Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог 

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

Председник СО
Милорад Васиљевић

Република Србија – АПВ
Општина Нова Црња
-Скупштина општине-
Број: II-06-14/09-9
Дана:02.11.2009.год.

61. На основу члана 7., 9. и члана 16. 
став  9.  Закона  о  превозу  у  друмском 
саобраћају  («Службени  гласник  РС»,  број 
46/95, 66/01, 61/05, 91/05 и 62/06), члана 2. и 
члана  13.  став  1.  Закона  о  комуналним 
делатностима  («Службени  гласник  РС», 
број 16/97 и 42/98), и члана 15. став 1.тачка 
6.  и  члана  41.став  1.  тачка  7.  Статута 
општине  Нова  Црња  («Службени  лист 
општине  Нова  Црња  број  9/08)

Скупштина општине Нова Црња на 
седници  одржаној  02.11.2009.  године, 
донела је 

О Д Л У К У
О ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
НОВА ЦРЊА

Број   4____          04.11.2009.          “Сл.лист општине Нова Црња”   __ Страна___148  



I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом  Одлуком  уређује  се 
организација  и  начин  обављања  јавног 
превоза  путника  на  територији  општине 
Нова Црња (у даљем тексту: Општина). 

Члан 2.
Јавни превоз путника и ствари може 

се  обављати  као  линијски  и  ванлинијски 
превоз. 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА 
ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА

Члан 3.
Линијски  превоз  на  територији 

општине Нова Црња обавља се као: 
- приградски превоз  
Приградским превозом путника

 сматра се јавни превоз путника између 
 два  или  више  насељених  места  на 
територији Општине. 

Члан 4.
Линијски  превоз  обавља  се  на 

одређеној  линији,  по  утврђеном  реду 
вожње,  возилима  која  испуњавају  услове 
прописане  Законом  и  одговарајуће 
стандарде. 

Линијски  превоз  на  територији 
Општине  обавља  се:  аутобусима  и 
минибусима. 

Члан 5.
Линије  у  линијском  превозу 

утврђују се у складу са развојем Општине, 
саобраћајно-техничким  условима  и 
потребама становништва. 

Линије  се  одређују  годишњим 
планом  линија  који  доноси,  у  последњем 
тромесечју  текуће  године  за  наредну 
годину, председник Општине. 

План линија обавезно садржи: 
- трасе линија, 
- стајалишта, 
- тарифне зоне.    

Члан 6.
Елементи линије су: 

- број и назив, 

- терминуси на линији, 
- траса линије, 
- средња дужина линије, 
- број возила на линији, 
- време обрта, 
- интервал слеђења возила, 
- ред вожње, 
- стајалишта на линији, 
- међустајалишна растојања, 
- тарифне зоне и др. 

Члан 7.
Линије  приградског  превоза, 

Општина  може  поверити  предузећу  или 
предузетнику,  уговором  на  време  од  пет 
година. 

Уколико  предузеће  или 
предузетник,  коме  се  повери  обављање 
приградског  превоза,  преузме  обавезу 
улагања средстава  у  ту  делатност,  период 
на који се поверавање врши, може трајати 
онолико  колико  траје  период  повраћаја 
уложених  средстава,  али  не  дуже   од 
двадесет пет година.  

Члан 8.
Поверавање  обављања  приградског 

превоза,  врши  се  уговором  након 
спроведеног  поступка  јавне  набавке  у 
складу са Законом о јавним набавкама. 

III. УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ЛИНИЈСКГ ПРЕВОЗА

Члан 9.
Линијски  превоз  обавља  предузеће 

или  предузетник  коме  је  то  поверено  (у 
даљем  тексту:  Превозник),  у  складу  са 
Законом и одредбама ове Одлуке. 

Линијски превоз, Превозник обавља 
на: 

- сталним линијама – свакодневно, у 
току године (дневна, ноћна, сезонска и др.), 

- привременим линијама – за време 
одржавања  сајмова,  манифестација  из 
области  спорта  и  културе,  ванредних 
догађаја,  прекида  саобраћаја  због  више 
силе,  извођења  радова  на  реконструкцији 
пута и сл. 

Врсту линије из става 2. овог члана, 
у зависности од времена рада линије, броја 

Број   4____          04.11.2009.          “Сл.лист општине Нова Црња”   __ Страна___149  



полазака,  врсте превозног  средства  и типа 
возила,  потребе  корисника  и  развоја 
Општине  одређује  надлежно  Одељење  за 
привреду Општинске управе и исту са свим 
елементима уписује у регистар.  

До  уношења  у  план  линија,  свака 
линија има карактер пробне. 

Члан 10.
Регистрацију  линија  за  приградски 

превоз, на територији Општине врши 

надлежно Одељење за привреду Општинске 
управе. 

Регистар  линија  из  става  1.  овог 
члана садржи: 

1.  број  и  назив  линије  према 
називима крајњих стајалишта – терминуса, 

2. врсту линије, датум почетка рада 
линије,  као  и  датум  промене  елемената 
линије, 

3. трасу и дужину линије, 
4.  назив  и  локације  стајалишта  на 

линији у оба смера, као и њихова растојања, 
5. ред вожње са датумом примене, 
6.  врсту  превозног  средства  и  тип 

возила  који  ће  опслуживти  одређену 
линију, и 

7. податке о превознику. 
Превозник може започети обављање 

линијског  превоза  по  пријему  решења, 
којим му Одељење за привреду Општинске 
управе,  одобрава  рад на линији  и  оверава 
ред вожње. 

Саставни  део  решења  из  става  3. 
овог члана је оверен ред вожње и издаје се 
као извод из регистра  линије.  

Члан 11.
Ред вожње је акт којим се утврђује 

план обављања превоза и може бити: 
- летњи, од 01. јула до 31. августа, 
-  зимски,  од  01.  септембра  текуће 

године до 30. јуна наредне године. 
Ред вожње садржи:  
- број и назив линије, 
- назив сезонског реда вожње, 
- период важења реда вожње, 
- врсту линијског превоза, 
- време рада линије, 
- број и ознаку тарифног система, 
- време  поласка  са  крајњих 

аутобуских  стајалишта,  радним 

даном,  суботом,  недељом  и  у 
дане празника. 

Члан 12.
Овера реда вожње врши се са роком 

важења  Уговора  о  поверавању  обављања 
приградског превоза. 

У  случају  измене  реда  вожње  пре 
истека  Уговора  из  става  1.  овог  члана, 
Превозник  је  дужан  да  поднесе  захтев  за 
оверу измењеног реда вожње, најмање 30 

дана  пре  почетка  обављања  превоза  по 
истом. 

Оверу реда вожње врши Одељење за 
привреду Општинске управе и то у року од 
15 дана од дана подношења захтева. 

Овера  реда  вожње  врши  се 
стављањем  штамбиља  који  садржи  редни 
број  реда  вожње  под  којим  је  уписан  у 
регистар, датум овере и потпис овлашћеног 
лица. 

Ред  вожње  се  оверава  у  три 
примерка  од  којих  се  два  примерка 
достављају  превознику,  а  један  примерак 
задржава  Одељење за привреду Општинске 
управе.  

Члан 13.
Ред вожње брисаће се из регистра у 

случајевима  предвиђеним  законом,  а  исти 
врши  Одељење  за  привреду  Општинске 
управе надлежно за оверу реда вожње. 

   Члан 14.
Траса линије је  пут  којим се крећу 

возила од почетног до крајњег стајалишта и 
одређује се називима улица и путева. 

Члан 15.
Стајалиште  је  унапред  утврђено  и 

обележено  место  и  мора  имати 
одговарајућу  саобраћајну  површину  за 
заустављање возила и површину за улазак и 
излазак путника из возила. 

Стајалиште  мора  имати  дужину  за 
заустављање  најмање  једног  возила  које 
саобраћа  на  линији  и  испуњавати   друге 
саобраћајне  услове  у  погледу  безбедности 
саобраћаја и безбедног прилаза путника.  

Члан 16.
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Стајалиште  мора  бити  видно 
обележено  стајалишном  ознаком,  а  на 
коловозу ознаком: «БУС». 

Стајалишна  ознака  садржи:  назив 
стајалишта,  број  и  важећи  ред  вожње  те 
линије. 

Стајалишна ознака,  поред  података 
из става 2.  овог  члана,  може да  садржи и 
друге  податке  од  интереса  за  боље 
информисање путника. 

На  важнијим  саобраћајним 
чворовима  (терминуси  више  линија,  тачке 
пресецања на мрежи где се сусреће више 

линија) постављају се информативни панои 
који  садрже  план  мреже  линија,  извод  из 
регистра реда вожње линија, зоне и   друге 
податке од интереса за боље информисање 
путника. 

Члан 17.
О  постављању  и  одржавању 

стајалишта,  надстрешница  на  стајалишту, 
стајалишних  ознака  и  информативних 
паноа стара се општина Нова Црња.  

На надстрешницама, на површинама 
предвиђеним  за  ту  намену,  могу  се 
постављати рекламе и натписи, у складу са 
Законом и другим прописима. 

Члан 18.
Терминус  је  посебно  изграђена  и 

уређена  саобраћајна  површна  на  крајњим 
тачкама линије, на којима се обавља пријем 
и отпрема возила и путника. 

Терминус може бити заједнички за 
већи број линија. 

Терминус има површину за промену 
смера  кретања  возила  (окретницу), 
површину  за  стајање  возила  у  резерви  и 
површину  за  заустављање  возила  и  за 
улазак и излазак путнка из  возила. 

На  једном  терминусу  исте  линије 
може се поставити објекат који садржи: 

- санитарни чвор, 
-  простор  за  саобраћајно-техничко 

особље и др. 
Терминусни  објекат  може  имати 

просторију  за  продају  карата  и  друге 
садржаје  од  интереса  за  превозника  и 
путнике. 

О  изградњи  и  одржавању 
терминусног објекта стара се општина Нова 
Црња. 

Члан 19.
У возилу којим се врши превоз мора 

се налазити: 
1.  важећи  ред  вожње,  односно 

фотокопија  важећег  реда  вожње  оверена 
печатом  и  потписом  овлашћеног  лица 
превозника; 

2. важећи и оверени ценовник; 
3. општи услови превоза; 
4.  истакнут  у  доњем  десном  углу 

ветробранског  стакла  и  са  стране  поред 
улазних врата, назив линије са назначењем 
најмање једне успутне аутобуске станице 

или аутобуског  стајалишта,  односно места 
укрцавања  и  искрцавања,  који  ближе 
одређује правац линије. 

Члан 20.
Возило којим се врши превоз  мора 

бити уредно обојено, чисто и проветрено. У 
зимском  периоду   возило  у  току  вршења 
превоза мора бити загрејано. 

Члан 21.
Возило којим се врши превоз  мора 

имати видна обележја,  ознакама од значаја 
за информисање путника, и то: 

1. на бочној страни возила исписан 
назив и седиште Превозника (димензија 800 
х 550 мм, слова висине 100 мм),  

2.  на  предњој  страни  број  и  назив 
терминуса  у  смеру  кретања,  задњој  и 
улазној страни возила исписан број линије. 

3. на десној предњој и задњој страни 
возила  (на  средини  између  браника  и 
ветробранског  стакла)  идентификациони 
број  возила  који  издаје  Одељење  за 
привреду Општинске управе. 

Када  се  возилом  не  врши  редован 
превоз  или  се  не  примају  путници,  на 
предњој  страни  возила  поставља  се 
одговарајућа  ознака  «ванредна  вожња», 
«за гаражу»,  «у квару».  

Превозник  је  дужан  да  у  возилу 
којим врши превоз на видном месту истакне 
обавештење које се односи на: важећи ред 
вожње и ценовник, понашање путника који 
имају  право  на  повлашћени  и  бесплатни 
превоз. 
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IV. ПРАВА  ОБАВЕЗЕ 
ПРЕВОЗНИКА И 

КОРИСНИКА ПРЕВОЗА

А) права и обавезе Превозника

Члан 22.
Превозник  је  дужан  да  линијски 

превоз  врши  у  свему  према  елементима 
линије из регистра. 

Превозник је дужан  да у обављању 
линијског превоза примењује цене на које је 
сагласност дао Председник Општине.  

Члан 23.

Тарифни систем  је  систем  наплате 
превоза  путника  на  линијама  јавног 
превоза.

Члан 24.
Превозник се обавезује да у случају 

неисправности  возила  возила  исто замени 
резервним, а неисправно уклони са линије у 
року од 60 минута. 

Уколико  Превозник  није  у 
могућности  да  неисправно  возило  замени 
резервним, о томе ће одмах, а најкасније у 
року  од  24  часа,  обавестити  Одељење  за 
привреду Општинске управе.  

У случају да Превозник не поступи 
у складу са одредбом  става 1.  овог  члана, 
Одељење  за  привреду  Општинске  управе 
ангажује  другог  Превозника  о  трошку 
Превозника чије возило је неисправно. 

Члан 25.
Одступања  од  регистрованог  реда 

вожње  на  линији  у  смислу  скраћења, 
продужења  делимичне  измене  трасе  и 
измене у понуђеном капацитету линије, као 
и  замене  врсте  и  типа  возила  могу  се 
вршити изузетно, из оправданих разлога.  

Под оправданим разлозима у смислу 
става 1. овог члана сматрају се елементарне 
непогоде  (снежни  наноси,  последице 
поплава  и  сл.),  знатна  оштећења  улица, 
путева  и  путних  објеката  и  искључења 
возила због техничке неисправности,  чиме 
је  онемогућено безбедно одвијање превоза 
на  линији  и  прерасподела  капацитета  на 
друге  линије  због  измене  саобраћајне 

ситуације у Општини услед мера надлежног 
органа док ти разлози постоје. 

Превозник је дужан да о одступању 
и разлозима одступања обавести  Одељење 
за привреду  Општинске управе,  Одељење 
за  инспекцијске  послове  као  и  да 
благовремено  информише  кориснике 
услуга. 

Одељење  за  инспекцијске  послове, 
утврђује  да  ли  је  Превозник  морао 
одступити од регистрованог реда вожње,  а 
ако  утврди  да  Превозник  није  морао 
одступити  од  регистрованог  реда  вожње, 
поступиће  у  складу  са  својим 
овлашћењима.  

Члан 26.

Превозник је дужан да путнику изда 
возну карту и потврду за превоз путничког 
пртљага. 

У  случају  прекида  саобраћаја  или 
квара  возила,  Превозник  је  дужан  да 
путницима  омогући  да  са  истим  картама 
наставе започету вожњу другим возилом. 

Б) права и обавезе возача

Члан 27.

Возач је дужан да: 
- возило зуставља на свим
 стајалиштима  на  линији  и  да 
приликом  заустављања  отвори  сва 
врата  (сматра  се  да  је  возило 
заустављено  на  стајалишту  када  је 
предњи  део  возила  поравнат  са 
стајалишном  ознаком), 
- дозволи улазак и излазак
 путника само из  прва два  возила, 
уколико  дужина  стајалишта 
омогућава  истовремено 
заустављање више возила, 
- омогући излазак путника из
 возила на безбедан  начин и изван 
стајалишта, у случају дужег застоја, 
- возило заустави на посебно
 одређеној и обележеној  површини 
на терминусу и омогући путницима 
чекање у возилу до поласка возила 
по реду вожње, осим у возилу које 
је  у  резерви  или  у  квару  и 
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заустављено  на  за  то  резервисаној 
површини, 
- за време стајања на терминусу
 угаси  мотор  и  предузме 
одговарајуће  радње  у  циљу 
обезбеђења  возила  од 
неконтролисаног кретања, 
- да се придржава реда вожње на 
линији на којој  ради сходно изводу 
реда вожње који је у возилу, осим у 
случајевима  предвиђеним  чланом 
24. став 2. ове Одлуке, 
- покрене возило тек када се
 увери да су сва врата затворена, 
- да се стара о одржавању реда у 

возилу, 

-    за  време рада  носи  ознаку са  називом 
Превозника и идентификационим бројем  и 
сликом, 
-    да  се  према  путницима  опходи  са 
пажњом и предусретљиво. 

Члан 28.
Возач је дужан да не дозволи улазак 

у возило: 
- лицу под утицајем алкохола, 
- лицу оболелом од заразне 

болести, 
- детету до шест година старости

 ако није у пратњи одрасле особе, и
- лицу чији пртљаг може изазвати 

повреду путника или оштећења аутобуса, 

В) права и обавезе корисника превоза

Члан 29.
Корисник услуге линијског  превоза 

је  лице  које  поседује  одговарајућу  возну 
карту  и  ступа  у  возило  у  намери  да  се 
превезе (у даљем тексту: путник). 

Путник  улази  у  возило  и  из  истог 
излази тек након  што се исто заустави на 
стајалишту. 

Првенство  при  уласку  у  возило 
имају  посебне  категорије  путника 
(инвалиди,  труднице,  мајке  са  децом  до 
шест година, стара и изнемогла лица). 

Путник  може  унети  у  возило 
искључиво ручни пртљаг. 

За  коришћење  услуге  превоза 
путник  је  дужан  да  у  возилу  поседује 
важећу возну карту. 

Путник је обавезан а покаже важећу 
возну карту и овлашћеном контролору. 

Путник који је затечен у возилу без 
возне  карте,  дужан  је  да  на  захтев 
овлашћеног  контролора  плати  доплатну 
карту,  у  висини  утврђеној  ценовником  и 
потом настави започету вожњу. 

Путнику  који  се  затекне  у  возилу 
без  возне  карте  и  који  не  поступи  по 
захтеву овлашћеног контролора, контролор 
ће уручити опомену која обавезно садржи: 

- податке о путнику (име,
 презиме, матични број и сл.), 

- висину накнаде утврђене 
ценовником из става 7. овог члана, 

- датум доспећа, 

-   линију јавног превоза, број и
 врсту возила, 

- датум издавања, и 
- потпис и службени број

 овлашћеног лица. 
 Путник  је  по  уручењу  опомене  из 
става 8.  овог  члана дужан да  се удаљи из 
возила на првом наредном стајалишту. 

Члан 30.
У  возилу  линијског  превоза 

забрањено је: 
- уносити  лако  запаљиве, 

експлозивне и сличне материје,  
- уносити  предмете  који  нису 

чист, 
- уводити  животиње,  осим 

специјално  дресираних  паса 
водича за слепа лица, 

- ометати  возача  у  вршењу 
службе, 

- узнемиравати путнике, и  
- пушити. 
Путника  који  се  и  поред  опомене 

возача  не  придржава  забрана  из  става  1. 
овог члана, возач ће удаљити из возила, без 
права  на  повраћај  плаћеног  износа  возне 
карте. 

V. СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА

Члан 31.
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Средства  за  обављање  линијског 
превоза  обезбеђују  се из  цене услуге и из 
буџета Општине. 

Општинско веће ће, за сваку годину, 
утврдити категорију лица која ће остварити 
право на повлашћену вожњу као и висину 
субвенције. 

Цене  комуналне услуге из става  1. 
овог члана образују се на основу елемената 
за  образовање  цена  комуналних  услуга 
прописаних  Законом  о  комуналним 
делатностима,  уз  сагласност  председника 
Општине. 

VI. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 
КОНТИНУИТЕТА У 

ОБАВЉАЊУ 
ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА

Члан 32.
Превозник  је  дужан  да  свој  рад  и 

пословање организује тако да реализацијом 
плана  из  члана  5.  ове  Одлуке  трајно  и 
несметано пружа услугу линијског превоза 
корисницима,  у  складу  са  одредбама  ове 
Одлуке и обезбеди прописан обим, врсту и 
квалитет услуге. 

Превозник  је  дужан  да  на  основу 
писаног  налога  Одељења  за  привреду 
Општинске  управе  врши  и  ванредне 
послове  у  вези  са  обављањем  линијског 
превоза,  за  које  се  обезбеђују  додатна 
новчана средства. 

Члан 33.
Ако  услед  више  силе  или  других 

разлога,  који  се  нису  могли  предвидети 
односно спречити,  дође до поремећаја  или 
прекида  у  обављању  линијског  превоза. 
Превозник  мора  без  одлагања  предузети  
мере  на  отклањању  узрока  поремећаја 
односно прекида. 

Мере  које  Превозник  предузима  у 
случајевима из става 1. овог члана су:    

1.Радно  ангажовање  запослених  на 
отклањању  узрока  поремећаја,  тј.  разлога 
због којих је дошло до прекида у пружању 
услуге линијског превоза, 

2.Хитне поправке возила  којима  се 
обезбеђује обављање линијског превоза, 

3.Предузимање  и  других мера  које 
утврди  Одељење  за  привреду  Општинске 
управе. 

VII. НАЧИН ПОСТУПАЊА И 
ОВЛАШЋЕЊА ОПШТИНСКОГ 

ОДБОРА  У
СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ 

ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА

Члан 34.
Превозник  је  дужан  да  у  случају 

прекида  у  обављању  линијског  превоза 
насталог  у  случају  непредвиђених 
околности (хаварија, елементарне непогоде 
и др.), штрајка запослених код Превозника, 
као  и  кад  услед  више  силе  дође  до 
смањеног обима линијског превоза, о томе 
обавести  Општински одбор општине Нова 
Црња. 

Члан 35.

Када  Општински  одбор  прими 
обавештење  о  прекиду односно  смањеном 
обиму линијског  превоза,  дужно је  да  без 
одлагања: 

1.  Одреди  ред  првенства  и  начин 
обављања  линијског  превоза  у  складу  са 
потребама, 

2.  Предузме  мере  за  отклањање 
насталх последица и друге потребне мере за 
пружање услуге,

3.  Ангаажује  другог  превозника  за 
обављање  линијског  превоза  непосредном 
погодбом, до отклањања поремећаја, и 

4.  Утврди  разлоге  и  евентуално 
оговорност  за  прекид  односно  поремећај 
настао из других разлога у пружању услуге, 
као  и  одоговорност  за  накнаду  учињене 
штете. 

Члан 36.
У  случају  прекида  линијског 

превоза  услед  штрајка,  Превозник  је 
обавезан  да  обезбеди  минимално  75%  од 
планираног  обима  рада  у  обављању 
линијског  превоза  у  складу  са  актом 
превозника односно закљученим Уговором. 

VIII. ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ

Члан 37.
Ванлинијски  превоз  путника  на 

територији  општинем,  може  обављати 
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сваки  превозник  који  има  најмање  једно 
регистровано возило за превоз путинка. 

Ванлинијски превоз путника обавља 
се аутобусом  или путничким аутомобилом 
са  девет  седишта,  рачунајући  и  седиште 
возача.     

Ванлинијски  превоз  ствари,  може 
обављати превозник који има најмање једно 
регистровано   моторно  возило  за  превоз 
ствари. 

Члан 38.
Ванлинијски превоз путника обавља 

се на основу писменог уговора закљученог 
пре отпочињања превоза између превозника 
и корисника превоза. 

Уговором  из  става  1.  овог  члана 
нарочито се утврђује: 
-релација са утврђенм полазиштем и 
одредиштем;    
-време обављања превоза;   
-цене превоза; 

-места укрцавања и искрцавања путника. 
У  ванлинијском  превозу  путника, 

превозник може за једну вожњу закључити 
само један уговор.  

Укрцавање и искрцавање путника у 
ванлинијском  превозу  врши  се  само  у 
местима која су утврђена уговором. 

Уговор  на  основу  кога  се  обавља 
ванлинијски  превоз  путника,  мора  бити 
закључен  пре  постављања  возила  за 
укрцавање путника у полазишту. 

У  ванлинијском  превозу  путника 
осим  ванлинијског  превоза  путника  из 
члана  39.   став  1.  ове  Одлуке,  превозник 
мора  да  има  доказ  о  уплати  цене 
ванлинијског  превоза  –  вожње,  утврђене 
уговором, за све време обављања превоза. 

Члан 39.
Као  ванлинијски  превоз  путника 

сматра  се  и  превоз  радника  из  места 
становања  на  посао  и  са  посла,  односно 
ђака  и  студената  из  места  становања  до 
школе  и  из  школе  на  основу  писменог 
уговора,  са  посебним  возним  исправама 
(недељна,  месечна,  годишња  и  сл.)  и  без 
примања других путника. 

Превозници  који  обављају 
ванлинијски  превоз  путника  не  могу 
укрцавати  и  искрцавати  путнике  на 
аутобуским стајалиштима. 

Члан 40.
У  аутобусу  или  у  другом  возилу 

којим  се  обавља  ванлинијски  превоз 
путника,  мора  се  налазити  примерак 
уговора  на основу кога  се обавља  превоз, 
општи  услови  превоза,  списак  путника  за 
које је  уговорен  превоз  и у доњем  десном 
углу ветробранског стакла истакнут натпис: 
«Слободна вожња». 

Списак  путника  из  става  1.  овог 
члана,  мора  бити  закључен  и  оверен 
печатом превознка пре постављања возила 
за укрцавање путника у полазишту. 

Списак  путника  из  става  1.  овог 
члана мора бити сачињен посебно за сваку 
вожњу  садржану у  уговору о  превозу  и у 
њему се не може налазити већи број имена 
путника  од  броја   расположених  места 
уписаних у саобраћајној дозволи возила.  

VIII. НАДЗОР

Члан 41.
Надзор  над  спровођењем  одредаба 

ове  Одлуке  врши  Одељење  за  привреду 
Општинске управе.  

Инспекцијски  надзор  врши 
инспектор. 

У  вршењу  инспекцијског  надзора 
над применом  ове  Одлуке,  инспектор  има 
сва права, дужности и овлашћења из члана 
44.  и  44а.  Закона  о  превозу  у  друмском 
саобраћају. 

IX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 42.
Новчаном  казном  од  10.000  до 

500.000  динара  казниће  се  за  прекршај 
предузеће  које  обавља  делатност  јавног 
превоза: 

1.  Ако  отпочне  са  обављањем 
линијског  превоза  пре  пријема  решења 
надлежног Одељења, којим се одобрава рад 
на  линији  и  оверава  ред  вожње  (члан  10. 
став 3. ове Одлуке); 

2.  Ако  у  возилу  којим  се  врши 
превоз,  нема  важећи  ред  вожње  (члан  19. 
став 1. тачка 1. ове Одлуке); 

3.  Ако  у  возилу  којим  се  врши 
превоз  нема  важећи  и  оверени  ценовник 
(члан 19. став 1. тачка 2. ове Одлуке); 
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4.  Ако  у  возилу  којим  се  врши 
превоз нема опште услове превоза (члан 19. 
став 1. тачка 3. ове Одлуке); 

5.  Ако  у  возилу  којим  се  врши 
превоз  нема  истакнут  назив  линје  на 
прописан начин (члан  19.  став  1.  тачка  4. 
ове Одлуке);  

6. Ако не одржава возило на начин 
уређен чланом 20. ове Одлуке; 

7. Ако возило не обележи, опреми и 
на истом не истакне обавештења на начин 
предвиђен чланом 21. ове Одлуке; 

8.  Ако  линијски  превоз  не  обавља 
према елементима линије из регистра (члан 
22. став 1. ове Одлуке); 

9.  Уколико  у  обављању  линијског 
превоза  примењују  цене  образоване 
супротно  одредби  члана  22.  став  2.  ове 
Одлуке; 

10.  Ако  у  случају  неисправности 
возила,  не  поступа  на  начин  предвиђен 
одребама члана 24. ове Одлуке; 

11.  Уколико  о  одступањима  и 
разлозима одступања од регистрованог реда 
вожње  не  обавести  Одељење  за  привреду 
Општинске  управе  (члан  25.  став  3.  ове 
Одлуке), 

12.  Ако  не  изда  путнику  возну 
карту, односно потврду за превоз путничког 
пртљага (члан 26. став 1. ове Одлуке); 

13. Ако не омогући путницима да у 
случају  прекида  саобраћаја  или  квара 
возила  започету  вожњу  наставе  другим 
возилом (члан 26. став 2. ове Одлуке); 

14.  Ако  свој  рад  и  пословање 
организује супротно одредби члана 32. ове 
Одлуке; 

15.  Ако  не  предузме  мере  сходно 
одредбама члана 33. ове Одлуке; 

16.  Ако  о  прекиду  у  обављању 
линијског  превоза,  насталог у случајевима 
из  члана  34.  ове  Одлуке,  не  обавести 
Општински одбор; 

17. Ако обавља ванлинијски превоз 
путника  или  ствари  супротно  одредбама 
члана 37. ове Одлуке;  

18.  Ако  пре  отпочињања 
ванлинијског  превоза  путника  не закључи 
писмени уговор у складу са чланом 38. ове 
Одлуке; 

19.  Ако  у  обављању  ванлинијског 
превоза  путника  поступа  супротно 
одредбама члана 39. став 2. ове Одлуке; 

20.  Ако  у  аутобусу  или  у  другом 
возилу којим се обавља ванлинијски превоз 
путника нема примерак уговора на основу 
кога  се  обавља  превоз,  опште  услове 
превоза, списак путника за које је уговорен 
превоз  и  у  доњем  десном  углу 
ветробранског  стакла  истакнут  натпис 
«слободна  вожња» (члан  40.  став  1.  ове 
Одлуке); 

21.  Ако  у  обављању  ванлинијског 
превоза  путника  сачини  списак  путника 
супротно одредбама члана 40.  став 2.  и 3. 
ове Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог  члана 
казниће  се  и  одговорно  лице  у  правном 
лицу,  новчаном  казном  о  2.500  до  25.000 
динара. 

За прекршај из става 1. овог  члана 
казниће се предузетник новчаном казном од 
5.000 до 250.000 динара. 

Члан 43.
Новчаном  казном  од  5.000  до 

250.000  динара  казниће  се  за  прекршај 
предузеће  као  и  предузетник,  ако 
онемогући или омета инспектора у вршењу 
службене  дужности,  или  не  достави 
тражене  податке  у  одрећеном  року,  или 
достави нетачне податке и ако не изврши – 
или у  одређеном  року не изврши решење 
инспектора. 

За радње из претходног става 
казниће се и одговорно лице у правном 
лицу, новчаном казном у износу од 5.000 до 
25.000 динара. 

Члан 44.
Новчаном казном од 500 до  25.000 

динара казниће се за прекршај возач ако: 
-  поступа  у  супротности  са 

одредбама члана 27. ове Одлуке; 
- дозволи улазак у возило супротно 
одредбама члана 28. ове Одлуке.  

Члан  45.
Новчаном казном од 500 до  25.000 

динара казниће се за прекршај путник ако: 
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- улази у возило и из истог излази, 
пре  заустављања  возила  на  стајалишту 
(члан 29. став 2. ове Одлуке), 

-  поступа  супротно  забранама  из 
члана 30. став 1. ове Одлуке. 

IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Члан 46. 
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог 

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

  
П р е д с е д н и к , 

  
Васиљевић Милорад 

Република Србија – АПВ
Општина Нова Црња
-Скупштина општине-
Број: II-06-14/09-10
Дана:02.11.2009.год.

62.  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 02.11.2009.  године 
доноси следеће

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ  ВД ДИРЕКТОРА

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

„ЂУРА ЈАКШИЋ“ СРПСКА ЦРЊА

Члан 1.
Милица  Аврамовић  Тодоров  из 

Српске  Црње  разрешава  се  функције  вд 
директора  Народне  библиотеке  „Ђура 
Јакшић“ Српска Црња.

Члан 2.
До  ступања  на  рад  новог  вд 

директора  именована  је  дужна  вршити 
неодложне послове из делатности Народне 
библиотеке „Ђура Јакшић“ Српска Црња.

Члан 3.
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-06-14/09-11
Дана:02.11.2009.год.

63.  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  02.11.2009.  године 
доноси следеће

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
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 „ЂУРА ЈАКШИЋ“ СРПСКА ЦРЊА

Члан 1.
Данијела Штевин 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-06-14/09-12
Дана:02.11.2009.год.

64.  На основу члана 14. став 3. и 4. 
Закона  о  јавним предузећима  и  обављању 
делатности од оптшег интереса („Службени 
гласник РС“ број 25/00 и 123/07), члана 32. 
став  1.  тачка  9.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Службени  гласник  РС“  број 
129/2007),  и  члана  41.  став1.  тачка  10. 
Статута  општине  Нова  Црња  („Службени 
лист општине Нова Црња“ број 9/2008), на 
предлог  Општинског  већа,  Скупштина 
општине Нова Црња, на седници одржаној 
дана 02.11.2009. године, донела је следеће

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВД  ДИРЕКТОРА
ЈКП „8. АВГУСТ“ СРПСКА ЦРЊА

Члан 1.

Драган  Алексић из  Српске Црње, 
разрешава  се  функције  вд  директора  ЈКП 
„8. Август“ Српска Црња.

Члан 2.
До  ступања  на  дужност  новог  вд 

директора именовани у члану 1. дужан је да 
обавља  неодложне  послове  у  ЈКП  „8. 
Август“ Српска Црња.

Члан 3.
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-06-14/09-13
Дана:02.11.2009.год.

65. На основу члана 14. став 3. и 4. 
Закона  о  јавним предузећима  и  обављању 
делатности од оптшег интереса („Службени 
гласник РС“ број 25/00 и 123/07), члана 32. 
став  1.  тачка  9.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Службени  гласник  РС“  број 
129/2007),  и  члана  41.  став1.  тачка  10. 
Статута  општине  Нова  Црња  („Службени 
лист општине Нова Црња“ број 9/2008), на 
предлог  Општинског  већа,  Скупштина 
општине Нова Црња, на седници одржаној 
дана 02.11.2009. године, донела је следеће

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВД 
ДИРЕКТОРА

ЈКП „8. АВГУСТ“ СРПСКА 
ЦРЊА

Члан 1.
Миле  Тодоров из  Српске  Црње, 

именује се на функцију вд директора  ЈКП 
„8. Август“ Српска Црња.
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Члан 2.
Лице  именовано  у  члану  1.  врши 

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

Члан 3.
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-06-14/09-14
Дана:02.11.2009.год.

66. На  основу  члана  8.  Закона  о 
библиотечкој  делатности  („Службени 
гласник РС“ број 34/94, 101/2005), члана 20. 
став  1.  Закона  о  јавним  службама 
(„Службени  гласник  РС“  број  42/91  и 
83/05), члана 32. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи  и  члана  17.  Статута  општине 
Нова Црња („Службени лист општине Нова 

Црња“ број 129/2007), Скупштина општине 
Нова  Црња,  на  седници  одржаној  дана 
02.11.2009. године, донела је следеће

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

„ЂУРА ЈАКШИЋ“ СРПСКА ЦРЊА

Члан 1.
Разрешава се члан Управног одбора, 

представник  општине,  Рудан  Милена  из 
Српске Црње.

Члан 2.
Именује  се  члан  Управног  одбора, 

представник  општине,  Радин  Владан  из 
Српске Црње.

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-06-14/09-15
Дана:02.11.2009.год.

67. На  основу  члана  20.  став  1. 
Закона  о  јавним  службама  („Службени 
гласник РС“ број 42/91 и 83/05),  члана 32. 
тачка  9.  Закона  о  локалној  самоуправи  и 
члана  17.  Статута  општине  Нова  Црња 
(„Службени лист општине Нова Црња“ број 
129/2007), Скупштина општине Нова Црња, 
на  седници  одржаној  дана  02.11.2009. 
године, донела је следеће

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
КУЛТУРНО ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА

Члан 1.
Разрешава  се  члан  Надзорног 

одбора Данијела Штевин из Српске Црње.
                                                     

Члан 2.
Именује  се члан  Надзорног  одбора 

Смиљка Алексић из Српске Црње.

Члан 3.
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-06-14/09-16
Дана:02.11.2009.год.
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68. На  основу  члана  54.  став  2. 
члана 55. став 1. и члана 55. став3. тачка 4. 
Закона  о  основама  система  и  образовања 
(„Службени лист општине Нова Црња“ број 
72/2009),  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 02.11.2009. године, 
донела је следеће

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ 
АЛЕКСАНДРОВО

Члан 1.
Разрешавају се:

1.  Рашета  Милан,  представник  Савета 
родитеља, на иницијативу савета родитеља
2.  Татјана  Бањеглав,  представник 
наставничког већа, на лични захтев

Члан 2.
Именују се:

1.  Драгана  Драгаш  из  Александрова,  као 
представник  наставничког већа, на предлог 
наставничког већа
2.  Ратко  Наумовски  из  Александрова,  као 
представник  савета  родитеља,  на  предлог 
савета родитеља

Члан 3.
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-06-14/09-17
Дана:02.11.2009.год.

69. На основу члана 54. став 2. члана 
55. став 1. и члана 55. став3. тачка 4. Закона 
о  основама  система  и  образовања 
(„Службени лист општине Нова Црња“ број 
72/2009),  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 02.11.2009.  године, 
донела је следеће

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

СШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ СРПСКА ЦРЊА

Члан 1.
Разрешавају  се,  на  предлог  Савета 

родитеља :
1. Милена Јованов и
2. Вера Васић
као представници Савета родитеља.

Члан 2.
Као представници Савета родитеља, 

именују се:
1. Љиљана Јовандић,из Српске Црње и
2. Гордана Алексић, из Српске Црње

Члан 3.
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-06-14/09-18
Дана:02.11.2009.год.

70. На основу члана 46. став 1. тачка 
1.  и  став  4.  и  члана  47.  ставови  1.  и  4. 
Закона  о  локалним  изборима  („Службени 
гласник  РС“  број  129/“007),  Скупштина 
општине Нова Црња, на седници одржаној 
дана, 02.11.2009.године, донела је следећу
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ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКА СО

Члан 1.
Одборницима СО Нова Црња, Живи 

Бабић и Илији Перишић, са изборне листе 
Српска  радикална  странка  –  Томислав 
Николић, престаје мандат.

Члан 2.
Одборницима  из  члана  1.  овог 

решења мандат престаје на основу оставки 
које  је,  у  име  ових  одборника  поднео 
подносилац изборне листе.

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--06-14/09-19
Дана:02.11.2009.године

71. На  основу  члана  13.  став  1., 
чланова  32.  тачка  6.  и  члана   88.  став  1. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник  РС“  број  129/2007)  и  члана  104. 
Статута  општине  Нова  Црња  („Службени 
лист  општине  Нова  Црња“  број  9/2008), 
Скупштина   општине  Нова  Црња,  на 
седници  одржаној  дана  02.11.2009.године, 
доноси следећу

ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА СА 
ОПШТИНОМ ЖИТИШТЕ

Члан 1.

Овом  одлуком  успоставља  се 
сарадња  између  општине  Нова  Црња  и 
општине Житиште.

Члан 2.
Сарадња из претходног члана, 

успоставља се у областима где за то постоје 
могућности и обострани интереси а 
приоритети су: развој инфраструктуре, 
привреда, пољопривреда, општинска 
управа, туризам, заштита животне средине, 
енергетика, образовање, спорт, култура, 
родна равноправност и размена 
информација и сазнања.

Члан 3.
Овом одлуком истовремено се даје 

сагласност на Протокол о сарадњи 
председника општине Нова Црња и 
Житиште који је закључен дана 
28.08.2009.године а којим се ближе уређују 
облици и циљеви сарадње.

Члан 4.
Одлука  ступа  на  снагу  даном 

објављивања у „Службеном листу општине 
Нова Црња“.

Образложење

Правни  основ  за  доношење  овакве 
одлуке  садржан  је  у  члану  13.  став  1.  и 
члану  88.  став  1.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Службени  гласник  РС“  бр. 
129/2007).

По основу наведених прописа 
општина може да остварује сарадњу у 
областима од заједничког интереса са 
одговарајућим територијалним заједницама 
и општинама.

Одлуку о сарадњи са одговарајућим 
територијалним заједницама, општинама и 
градовима доноси Скупштина општине 
сходно свом овлашћењу из члана 32. тачка 
6. Закона о локалној самоуправи. 

Протокол о сарадњи потписан је од 
стране  председника  две  општине  дана 
28.08.2009. године. 

  
Председник СО
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Милорад Васиљевић 
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