
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

Година 20. Нова Црња 31.03.2010 . године -Број..

Република Србија -  АПВ 
Општина Нова Црња 
-Скупштина општине- 
Број:11-06-2/10-1 
Дана:31.03.2010. год.

102.На основу чланова 20. став 1. тач.1. 
и 32. став 1. тач. 4. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/2007) и чл. 15. став 1. тач. 1. и чл. 41. ст. 1. 
тач. 5.Статута општине Нова Црња („Службени 
лист општине Нова Црња“ број 9/2008), 
Скупштина општине Нова Црња, дана
31.03.2010. године, доноси следећу

ОДЛУКУ 
О ДОНОШЕЊУ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА 

РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 
2010. -  2015. ГОДИНЕ

Члан 1.
Доноси се Стратешки план развоја 

општине Нова Црња за период 2010. -  2015. 
године а који чини саставни део ове одлуке.

Члан 2.
Ова одлука 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-06-2/10-2 
Дана: 31.03.2010.

103.На основу члана 32., 68. и 74. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ број 129/2007), члана 10. став 2. 
Закона о референдуму и народној иницијативи 
(„Службени гласник РС“ број 48/94 и 11/98) и 
члана 91. Статута општине Нова Црња 
(„Службени лист општине Нова Црња“ број

9/2008), на захтев бирача са територије МЗ 
Војвода Степа од дана 12.03.2010. године, 
Скупштина општине Нова Црња, дана
31.03.2010.године доноси следећу

ОДЛУКУ 
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ ВОЈВОДА СТЕПА

Члан 1.
РАСПИСУЈЕ СЕ РЕФЕРЕНДУМ на 

територији МЗ Војвода Степа ради 
изјашњавања грађана о опозиву Савета МЗ 
Војвода Степа.

Члан 2.
Референдум ће се одржати дана

23.05.2010. године и то у времену од 7°° до 20°° 
часова.

Члан 3.
Налаже се Савету МЗ Војвода Степа да 

у сагласности са Статутом именује органе за 
спровођење избора и истим актом уреди 
њихову надлежност.
Комисија за спровођење референдума 
прописује обрасце за спровођење референдума.

Члан 4.
Право изјашњавања на референдуму 

имају грађани који у складу с прописима о 
изборима имају бирачко право и пребивалиште 
на територији за коју се расписује референдум.

Члан 5
На референдуму грађани се 

изјашњавају лично и тајно, на гласачким 
листићима.

Члан 6
На акте за спровођење референдума не 

плаћају се таксе.
Члан 7

Грађани имају право на приговор због 
неправилности у поступку спровођења 
референдума

Члан 8
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Извештај о спроведеном референдуму 
комисија за спровођење референдума доставља 
СО Нова Црња.
Резултати референдума утврђују се у складу с 
њиховом одлуком и објављују се на начин на 
који се објављује и ова одлука.

Члан 9
Референдум је пуноважан ако је на 

њему гласала већина грађана који имају бирачко 
право и који су уписани у бирачки списак у 
складу с овим законом.
Одлука о питању које је било предмет 
изјашњавања на референдуму сматра се 
донетом уколико је за њу гласала већина 
грађана из става 1. овог члана.

Члан 10.
Одлука донета на референдуму 

обавезна је.
Ако су се грађани референдумом изјаснили за 
потврђивање акта, акт је усвојен даном 
одржавања референдума.

Члан 11.
Грађанин има право, у року од 24 сата 

од тренутка кад је донета одлука, односно 
извршена радња или је учињен пропуст, да 
поднесе приговор комисији за спровођење 
референдума ако сматра да су тиме учињене 
неправилности у спровођењу референдума. 
Комисија којој је поднет приговор одлучује о 
приговору у року од 48 сати од подношења 
приговора.

Члан 12.
У погледу питања у вези с гласањем 

која нису уређена Законом о референдуму и 
народној иницијативи и овом одлуком сходно се 
примењују одговарајуће одредбе Закона о 
избору народних посланика.

Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном листу 
општине Нова Црња"

Председник СО 
Милорад Васиљевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
-Скупштина општине-
БРОЈ: II-06-2/10-3
ДАНА:31.03.2010.
НОВА ЦРЊА

104.На основу члана 32. тачке 13. 
Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласникРС" , бр. 129/2007) и члана 41. 
став 1. тачка 3. Статута општине Нова Црња 
(„Службени лист општине Нова Црња", број: 
9/2008 ,Скупштина општине Нова Црња на 
седници која је одржана дана 31.03.2010. 
године, донела је

ОДЛУКУ
О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

Члан 1.
Одлуком о локалним комуналним 

таксама уводе се локалне комуналне таксе за 
коришћења права, предмета и услуга на 
територији општине Нова Црња (у даљем 
тексту: комуналне таксе) и утврђује настанак 
таксене обавезе, висинe, олакшице, ослобађање 
од плаћања рокови и начин плаћања.
Комуналне таксе и услови из става 1. овог 
члана утврђују се тарифом комуналних такси, 
која је саставни део ове Одлуке.

Члан 2.
Комунална такса се уводи за:

- коришћење простора на јавним 
површинама или испред пословних 
просторија у пословне сврхе, осим 
продаје штампе, књига и других 
публикација, производа старих и 
уметничких заната и домаће 
радиности;
- држање средстава за игру (забавне

игре);
- коришћење рекламних паноа;
- истицање фирме на пословном 
простору;
- коришћење витрина ради излагања 
робе ван пословних просторија;
- држање моторних, друмских и 
прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина;
- коришћење слободних површина за 
постављање шатора или друге објекте 
привременог коришћења;
-заузеће јавне површине грађевинским 
материјалом и за извођење 
грађевинских радова.

Члан 3.
Обвезник комуналне таксе је корисник 

права, предмета и услуга наведених у члану 2, 
ове Одлуке.

Члан 4.
Таксена обавеза настаје даном почетка 

коришћења права, предмета и услуга за чије је 
коришћење прописано плаћање комуналне
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таксе и траје док траје коришћења 
права,предмета и услуга.

Члан 5.
Државни органи и организације, органи 

и организације територијалне аутономије и 
јединице локалне самоуправе, органи и 
установе чији је оснивач Скупштина општине 
Нова Црња, спортске организације и удружења 
грађана - ослобођени су плаћања комуналних 
такси.

Члан 6.
Обвезник комуналне таксе је дужан да 

пре коришћења права, предмета и услуга за чије 
је коришћење прописано плаћање
комуналне таксе и прибављање одобрења 
надлежног органа, исто прибави.

Члан 7.
Комунална такса се утврђује у 

различитој висини зависно од врсте делатности, 
површине и техничко-употребних
карактеристика објекта и по деловима 
територије, односно у зонама у којима се налазе 
објекти, предмети или врше услуге за које се 
плаћа такса.

Члан 8.
Комуналне таксе за које је то прописано 

Тарифном утврђују се и према зони у којој се 
права и предмети користе.

I зона обухвата :У Новој Црњи,
улицу К.Лајоша 
од ул.М.Тита до ул. П.Шандора 
Улицу ЈНА
од ул. 1Мај до ул. Криве

У Српској Црњи,
улицу Бориса Кидрича 
од ул. Коче Колара до ул М. Стојановића 
Улица Партизанска
од ул. Коче Колара до ул. М.Стојановића 

У Радојеву ,
ул.Карађорђева
од ул. В.Путника до ул. В. Мишића 

У Александрову,
улица Н.Тесле
од ул. Ђ.Јакђића до ул.4 октобра 
Улица М.Пупина
од ул.В.Мишића до ул.Б.Радичевића 

У Војвода Степи,
улица ЈНА
од ул. Николе Тесле до ул. З.Јовина.

II зона -  обухвата насеље Тоба и остале јавне 
површине у горе наведеним насељима. 

Члан 9.

Комуналне таксе утврђују се у дневном износу, 
или у годишњем износу.

Члан 10.
Комуналне таксе се утврћују и 

наплаћују приликом издавања решења којим се 
одобрава коришћење предмета или права.

За истицање фирме и држање забавних 
игара и игара на срећу корисник је дужан да 
поднесе пријаву надлежном органу Одељењу за 
финансије и буџет у року од 10 дана од дана 
почетка коришћења права.

Такса се плаћа у складу са решењем и 
тарифом.

Обвезник комуналне таксе дужан је да 
сваку насталу промену пријави надлежном 
органу у року од 10 дана од дана настанка 
промене.

Члан 11.
У погледу начина утврђивања 

комуналне таксе, обрачунавања, застарелости, 
наплате,рокова за плаћање, обрачуна камате и 
осталог, што није прописано овом Одлуком или 
тарифом примењују се одредбе прописа о 
пореском поступку и пореској администрацији.

Члан 12.
Рачуни за уплату комуналних такси 

утврђују се у складу са Правилником о 
условима и начину вођења рачуна за уплату 
јавних прихода и распоред средстава са тих 
рачуна („Сл.гласник РС“, бр. 64/03 и 5/06)

Члан 13.
Начелник Општинске управе уз 

сагласност Општинског већа општине Нова 
Црња у случају ванредних околности може 
донети одлуку о ослобађању од обавезе 
плаћања или о умањењу обавезе плаћања 
појединих комуналних такси за све или 
одређене категорије корисника, за одређени 
период или док околности трају.

Члан 14.
За утврђивање обавеза плаћања 

комуналне таксе, њену наплату и контролу 
надлежни су:

- Одељење за финансије и буџет 
општине Нова Црња у случајевима 
утврђеним тарифом
- Одељење за привреду општине Нова 
Црња у случајевима утврђеним 
тарифом
- надлежни орган за регистрацију 
моторних возила, у случајевима 
утврђеним тарифом.
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Члан 15.
Принудну наплату комуналних такси 

врши Одељење за финансије и буџет општине 
Нова Црња.

Члан 16.
Надлежни орган за комуналне послове и 

Одељење за финансије и буџет општине Нова 
Црња има обавезу да Тарифу локалних 
комуналних такси, која је саставни део ове 
Одлуке, истакне и учини доступним 
заинтересованим лицима.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 17.
Новчаном казаном од 10.000,00 до

50.000.00 динара казниће се за прекршај 
обвезник- правно лице ако:

1) Одсеку локалне пореске 
администрације Општине не поднесе или не 
поднесе у прописаном року пријаву за истицање 
фирме и на пословном простору за држање 
игара на срећу и за забаву (чл. 10. Одлуке).

2) Не плати у прописаном року 
комуналну таксу за истицање фирме на 
пословном простору или за држање игара на 
срећу и за забаву (чл. 10. Одлуке).

За овај прекршај казниће се и 
одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном у износу од 2.500,00 динара до 25.000,00 
динара.

За прекршај из става 1. овог члана 
новчаном казном од 2.500,00 до 25.000,00 
динара казниће се за прекршај обвезник -  
предузетник.

Члан 18.
Новчаном казном од 10 000,00 до

25.000.00 динара казниће се за прекршај 
обвезник -  правно лице, ако у прописаном року 
не уплати локалну комуналну таксу предвиђену 
Таксеном тарифом.

Новћаном казном од 2 500,00 до
10.000.00 казниће се за прекршај обвезник- 
предузетник и физичко лице ,ако у прописаном 
року не уплати локалну комуналну таксу 
предвиђену Таксеном тарифом.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБЕ 

Члан 19.
За таксене обавезе које су настале, а 

нису плаћене до дана ступања на снагу ове 
Одлуке и Тарифе такса се плаћа у складу са 
Одлуком и Тарифом која је била на снази у

време настанка таксене обавезе, ако је то 
повољније за обвезника.

Члан 20.
Ступањем на снагу ове Одлуке и 

Тарифе, престаје да важи Одлука о комуналним 
таксама и Тарифа локалних комуналних такси 
уз исту („Сл. лист општине Нова Црња", број 5/ 
2006 год ).

Члан 21.
Одлука о комуналним таксама и 

Тарифа локалних комуналних такси, који је 
њен саставни део, ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу 
општине Нова Црња".

ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСИ

Тарифни број 1.

ЗА ЗАУЗИМАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ 
ПРОСТОРА на јавним површинама или 

испред пословних просторија у пословне сврхе 
плаћа се комунална такса, и то:

1.За киоске и друге привремене објекте дневно
по м2.
1зона.................................................4,00 динара
Пзона..................................................3,50 динара

2. За постављање отворених и покретних тезги 
(ванпијачна продаја) , дневно по м2.
I зона.................................  50,00............динара
II зона.................................40,00 .......... динара

3. За постављање рекламних паноа, годишње 
по м2:
I зона........................................700,00. . динара
II зона ...................................... 500,00. . динара

4. За излагање производа на јавној површини
- дневно по м2
I зона.............................  50,00..........  динара
II зона.............................40,00 ............  динара

5.За постављање шатора и сличних 
монтажно -  демонтажних објеката-дневно по 
м2
I зона...............................10,00.......... динара
II зона ................................  8,00........  динара

6. За постављање циркуса дневно по м2 
 8,00 ........  динара

7. За уређаје за сладолед, кремове, кокице 
кукуруз, хот- дог,кестење и расхладне 
витрине за напитке, и сл. - дневно по м2
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I зона...................................5,00............... динара
II зона...................................3,00..........  динара

8. За летње баште - дневно по м2
I зона.................................3,00............. динара
II зона...............................2,00............. динара

9. За заузимање јавних површина у 
време државних, републичких и верских
празника и других прослава (осим за првомајске 
празнике),

- дневно по м2 . ..100,00 . динара

10. При извођењу радова који 
изискују раскопавање коловоза, тротоара, 
односно зелене површине:

-за депоновање грађевинског материјала 
по 1 м2 дневно, плаћа се . . . 1,00 динара

-за раскопавање ширине до 1 м плаћа се 
такса по 1 м дужном, а за раскопавање која су
шира од 1 м, плаћа се такса по 1м2 дневно.........
....................  100,00.......динара

НАПОМЕНА:
1. Таксу из овог тарифног броја плаћа 

правно и физичко лице које је заузело јавну 
површину грађевинским материјалом. .

2. Под грађевинским материјалом из 
овог тарифног броја подразумева се : шљунак, 
песак, цигла, монта, блок, камен и цреп..

3. Утврђивање накнаде из овог 
тарифног броја врши надлежни орган општине 
за издавање одобрења, а таксени обвезник 
дужан је да уплати таксу из овог тарифног броја 
на одговарајући уплатни рачун буџета општине 
најкасније до 5. у месецу за претходни месец.

4. Таксу из овог тарифног броја таксени 
обвезник не плаћа ако се заузеће јавне 
површине грађевинским материјалом врши због 
изградње или реконструкције коловоза, 
тротоара и комуналне примарне 
инфраструктуре.

5. Таксу по овом терифном броју 
наплаћује Одељење за финансије и буџет. 
Одељење за привреду Општинске управе Нова 
Црња, је дужно доставити сва издата решења 
којим је издато одобрење за коришћење 
простора на јавним површинама Одељењу за 
финансије и буџет. Одобрење се издаје најдуже 
на период од шест месеци, а уплаћује се на 
уплатни рачун буџета Општине Нова Црња. 
Плаћање ове таксе врши се приликом издавања 
решења из претходног става квартално и то 
сразмерно времену коришћења.

6. У случају да дође до скрађења 
одобреног времена коришћења простора, 
таксени обвезник има право на повраћај 
сразмерног дела плаћене таксе за 
неискоришћени одобрени временски период, на 
лични захтев који подноси општинској управи.

Уз захтев се подноси доказ о одјави 
даљег коришћења простора (фотокопија 
решења надлежног органа) и доказ о плаћеној 
такси.

7. Такса се уплаћује на уплатни рачун 
буџета Општине Нова Црња.

8. Власници поктерних продавница, 
покретних угоститељских објеката и слично, за 
коришћење простора на јавним површинама 
лаћају таксу по овом тарифном броју 
надлежном органу за утврђивање таксене 
обавезе општине која је издала таквом 
власнику одобрење за излазак из пословних 
просторија.

9. Таксу по овом тарифном броју не 
плаћају директни корисници буџета општине 
Нова Црња, организатори манифестација, када 
је покровитељ Општина Нова Црња.

10. Такса из овог тарифног броја не 
плаћа се за коришћење простора на јавним 
површинама ради продаје штампе, књига и 
других публикација.

11. Општинска управа -  Одељење за 
финсије и буџет дужно је да води евиденцију 
обвезника са подацима о задужењу и наплати.

12. Општинска управа -  Одељење за 
привреду дужно је да редовно врши поређење 
евиденције обвезника са подацима о задужењу 
и наплати таксе са евиденцијом обвезника у 
привредном регистру.

- Такса се не плаћа кад су у питању 
инвестициони радови.

- Такса се не плаћа уколико је 
инвеститор радова јавно предузеће, установа 
или служба чији је оснивач општина Нова 
Црња.

Тарифни број 2.

ЗА ДРЖАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА 
ИГРЕ НА СРЕЋУ И АПАРАТА ЗА 
ЗАБАВНЕ ИГРЕ, плаћа се такса:

- за приређивање томболе, лутрије, 
кладионице и сл.. 3.000,00 динара 
месечно

- слот и покер апарати и слично . . .
1.000,00 динара месечно по 
апарату

- за билијар и флипер апарате .........
250.00 динара месечно по апарату

- у играоницама.................................
100.00 динара месечно по рачунару



НАПОМЕНА:
Утврђивање и наплату таксе по овом 

Тарифном броју врши Одељење за финансије и 
буџет Општине Нова Црња.

Обвезник плаћања таксе је држалац 
средстава за игру који је дужан да у року од 10 
дана од дана постављања средстава за игру 
поднесе пријаву за наплату таксе.

Тарифни број 3 

ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМИ на
пословним просторијама утврђује се такса у 
годишњем износу, и то:

Делатности Износ
таксе
у

динарима
1. Пољопривреда:

-гајење жита и др. усева и засада
-гајење поврћа, воћа, цвећа и украсног биља

10.000,00

2. Откупно место за откуп пољопривредних 
производа са седиштем ван подручја општине

10.000,00

3. Индустрија 15.000,00
4. Дистрибуција електричне 

енергиј е(Електропривреда)
25.000,00

5. Бензинске пумпе и гасне пумпе 25.000,00
6. Трговина на велико и мало 4.000,00
7. Угоститељство и туризам

(Хотели, мотели, ресторани, барови, кантине,
кетеринг)

4.000,00

8. Саобраћај и везе:
-превоз путника у друмском саобраћају 
-такси превоз
-превоз робе у друмском саобраћају 
-др. услуге у друмском саобраћају

4.000,00

9. Финансијско пословање:
-банкарске
рганизације(седишта,експозитуре,ПЈ) 
-осигуравајуће организације(седишта, 
експозитуре, ПЈ)
-др.финансијска пословања

20.000,00

10. Мењачнице 4.000,00
10. ПТТ услуге (седишта, експозитуре,ПЈ), 

телекомуникација
30.000,00

11. Пословне и техничке услуге:
-Адвокатски послови 4.000,00
-Истраживање тржишта и јавног мнења 4.000,00
-Консалтинг и менаџмент послови 4.000,00
-Архитектонски и инжењерски послови 
(просторно планирање, пројектовање грађ.и 
др. објеката, инжењеринг, техничко 
испитивање и анализа)

4.000,00

12. Рачуноводствени, послови контроле и сл. 2.000,00
13. -Стоматолошка пракса 

-Медицинска рехабилитација и остала 
здравствена заштита 
-Ветеринарске активности

2.000,00

14. Занатство(молери, лимарске услуге, столари, 
кројачи, фризерски и др. третмани за 
улепшавање, израда прехрамбених производа- 
хлеб, пециво, и сл., оправка електро опреме, 
посластичарнице, аутоперионице)

1.500,00

15. Спортске кладионице 4.000,00
16. Остале непоменуте делатности 2.500,00

НАПОМЕНА:
1. Под фирмом се сматра сваки истакнути 

назив или име које упућује на то да 
правно или физичко лице обавља 
делатност без обзира да ли се обележје 
налази са улице, у ходнику, дворишту, 
на степеништу, улазним вратима или 
ма ком другом месту зграде, бараке и 
др. где се налази пословна просторија 
у којој се основна делатност обавља 
или занимање упражњава.

2. Предузећа и друге установе и пословне 
радне јединице за истицање фирме, 
односно назива плаћају комуналну 
таксу према својој основној 
делатности.

3. Ако се на једном пословном објекту 
налази више истакнутих фирми истог 
обвезника, такса се плаћа само за једну 
фирму

4. Таксени обвезници по овом тарифном 
броју таксу плаћају у дванаест 
месечних рата. Комунална такса се 
плаћа до 15. у месецу за текући месец.

5. Утврђивање и наплату локалне таксе 
по овом тарифном броју врши 
Одељење за финансије и буџет.

6. Ослобађају се плаћања комуналне 
таксе по овом тарифном броју 
самосталне занатске радње 
дефицитарних занимања(стари 
занати):обућари,ковачи,ужари и сл.

7. Обавеза плаћања таксе произилази из 
уписа у регистар Агенције за 
привредне регистре и на основу уписа 
у именик адвоката Адвокатске коморе 
Војводине, односно такса за истицање 
фирме наплаћује се без обзира да ли је 
таксени обвезник истакао фирму.

8. Таксени обвезници по овом тарифном 
броју за истакнуту другу и сваку 
наредну таблу имају олакшицу од 60%.

Тарифни број 4.

За КОРИШЋЕЊЕ ВИТРИНА РАДИ 
ИЗЛАГАЊА РОБЕ ван пословне просторије 
плаћа се такса по комаду:

-по комаду годишње такса у 
износу..............................  1.000,00 динара

НАПОМЕНА:
1.Таксени обвезник из овог тарифног 

броја је лице или предузетник који користи: 
витрину, расхладни уређај и сл. ради излагања 
или продаје робе ван пословне просторије на 
територији Општине Нова Црња . Наплату
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таксе по овом тарифном броју врши Одељење за 
финансије и буџет Општине Нова Црња.

- за коришћење витрине у времену 
краћем од месец дана плаћа се такса као за цео 
месец.

Тарифни број 5.

ЗА ДРЖАЊЕ ДРУМСКИХ 
МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА,
осим
пољопривредних возила и машина, плаћа се 
локална такса, годишње по возилу:

1.За теретна моторна возила:
- до 3 тоне носивости . . . 300,00 динара по тони
- преко 3 тоне до 8 тона..............основна такса
550.00 + 150 динара за сваку следећу тону
- преко 8 тона.................................основна такса
1.100.00 + 250 динара за сваку следећу тону

прикључна 
.200,00 динара по

2. За прикључна возила:
-за теретна
возила ................................
тони

3. За тегљаче и радна возила -  према снази 
мотора
- до 66 k w ...........................1 200,00. динара
- преко 66 kw до 96 kw . ... 1.700,00.......динара
- преко 96 kw до 132 kw ... 2 000,00.......динара
- преко 132 kw до 177 kw . 3.300,00.......динара
- преко 177 k w ...................3 800,00........ динара

НАПОМЕНА:
1. Такса из овог тарифног броја не 

плаћа се на возила за које се не плаћа накнада 
за друмска моторна возила за употребу јавних 
путева.

2. У специјализована возила под 
тачком 4. тарифног броја спадају следећа 
моторна возила: камиони-хладњаче за превоз 
меса и лако кварљиве робе, камиони-цистерне 
за превоз течности, санитетски аутомобили, 
покретне ауторадионице, аутомобили за 
одржавање и поправку електро мреже ПТТ 
мреже, аутомобили за подизање и превоз 
фекалија, аутомобили за превоз поште и 
аутомобили за превоз мртваца.

3. Такса из овог тарифног броја плаћа 
се једанпут у моменту регистрације возила на 
начин по поступку који је предвиђен за 
плаћање накнаде за употребу јавних путева.

4. Власници путничких возила и 
мотоцикла инвалиди, са 80 и више процената 
телесног оштећења или код којих постоји 
оштећење које има последицу неспособност 
доњих екстемитета од 60 и више процената 
плаћају таксу од 5% од утврђеноиг износа 
таксе.

5. Такса из овог тарифног броја не 
плаћа се за преуређене путничке аутомобиле и 
бицикле са помоћним мотором које користе 
инвалиди.

4. За „специјална возила“
3.000,00 . . . . динара

Председник СО 
Милорад Васиљевић

5. За аутобусе и комбибусе
150,00 динара по седишту

6. За путничке аутомобиле и комбинована 
возила према радној запремни мотора:
- до 900 цм3.......................... 865,00.......динара
- од 900 цм3 до 1350 цм3. .. . 1.083,00 . . . динара
- од 1350 цм3 до 1800 цм3 . ..1.406,00 . . . динара
- од 1800 цм3 до 2500 цм3 . ..2.381,00 . .. . динара
- од 2500 цм3 до 3150 цм3. . 4.654,00. ... динара
- преко 3150цм3...................  8.983,00 . . . динара

7. За мотоцикле према радној запремни 
мотора:
- до 125 цм3...............................100,00. . . динара
- преко 125 цм3 до 250 цм3.......250,00 . . динара
- преко 250 цм3 до 500 цм3.......450,00 . .. динара
- преко 500 цм3 до 1000 цм3 .. 1000,00 . . динара
- преко 1000 цм3....................1 500,00. . . динара

Република Србија -  АПВ 
Општина Нова Црња 
-Скупштина општине- 
Број: II-06-2/10-4 
Датум: 31.03.2010.год.

105.На основу члана 46. став 3. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС" 
број 129/07), Скупштина општине Нова Црња, 
на седници одржаној дана 31.03.2010. године, 
доноси следећу

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

ОДБОРНИКА

Члан 1.
УТВРЂУЈЕ СЕ да је престао мандат 

одборнику



Број 4 31.03.2010. “Сл.лист општине Нова Црња” Страна 250

-СЛАВИЦИ ЧУЧАК из Александрова,
подношењем оставке,на лични захтев.

Члан 2.
Одборнику именованом у члану 1. ове 

одлуке, мандат престаје даном подношења 
оставке 31.03.2010.године .

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном 

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

Поука о правном леку:
Против ове Одлуке могуће је изјавити 

жалбу Окружном суду Кикинда, у року од 48 
сати од дана доношења Одлуке.

Председник СО 
Милорад Васиљевић
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