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 10. На основу члана 92. а у вези са чланом 79. Закона о буџетском систему („Сл. гласник 

РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13-испр., 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 др. закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/2019, 149/2020, 149/20, 118/2021, 118/2021- др. Закон и 

138/2022), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07,83/14, 

101/16, 47/18 и 111/2021- др. закон) и члана 41. тачка 6. Статута општине Нова Црња 

(„Службени лист општине Нова Црња“, број 9/08, 16/12, 16/15 и 2/19), Скупштина Општине 

Нова Црња, на седници одржаној дана 07.03.2023, донела је 

 

 

ОДЛУКУ  

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ  

ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА  

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

        Општина Нова Црња ангажује ревизора за обављање екстерне ревизије завршног 

рачуна буџета Општине Нова Црња за 2022. годину. 

 

Члан 2. 

 

 Завршни рачун буџета Општине Нова Црња за 2022. годину, сагласно члану 1. ове 

одлуке треба да садржи извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима из члана 3. 

Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника 

буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и 

буџетских фондова („Сл. Гласник РС“, број 18/15, 104/18, 151/2020, 8/21, 41/21, 130/21 и 

17/2022). 

Члан 3. 

 

 Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна 

буџета за 2022. годину доставити Државној ревизорској институцији на сагласност. 

 

Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Нова Црња“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

Скупштина општине 

Број: II-06-0003/23-2 

Датум: 07.03.2023 

Н О В А    Ц Р Њ А 

  

      Председник Скупштине општине Нова Црња 

         Ана Марија Лекин 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

  Правни основ за доношење Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне 

ревизије завршног рачуна буџета општине Нова Црња за 2022 . годину садржан је у члану 92. 

став 4. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС , бр. 54(09, 73/10, 101/10, 

101/11,93/12, 62/13, 63/I3-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 

31/19,72/19,149/20, 118/21, 1l8/21-др. Закон и 138/2022), којим је утврђено да екстерној 

ревизији nодлежу завршни рачуни буџета локалних власти, као и да екстерну ревизију буџета 

локалних власти, може, уз сагласност државне ревизорске институције, на основу одлуке 

скупштине локалних власти, да обави и лице које испуњава услове за обавЈБање послова 

ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и 

ревизија.  

Законом о буџетском систему прописан је календар за подношење годишњих 

финансијских извештаја о извршењу буџета за све нивое власти, којим је ближе уређен 

поступак припреме, састављања и подношења завршних рачуна буџета Републике Србије и 

буџета локалне власти. Овим законом, такође, прописан је и садржај завршних рачуна у складу 

са међународно прихваћеним рачуноводственим стандардима. Сагласно члану 79. Закона о 

буџетском систему, завршни рачун буџета садржи, поред годишњег финансијског извештаја о 

извршењу буџета, са додатним напоменама, објашњењима и образложењима и извештај 

екстерне ревизије о наведеним извештајима.  

Чланом 92. став 3. Закона о буџетском систему одређено је да ревизију завршних рачуна 

буџета локалних власти врши државна ревизорска институција, у складу са законом којим се 

уређује надлежност државне ревизорске институције. Према закону о државној ревизорској 

институцији ( Службени гласник РС,, бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18-др.закон), ова 

институција самостално одлучује о субјектима ревизије, предмету, обиму и врсти ревизије, 

времену nочетка и трајања ревизије, а саму ревизију финансијских извештаја обавља на основу 

годишњег програма ревизије, који је дужна да усвоји пре краја године за наредну календарску 

годину, а који обавезно, сваке године, обухвата и одговарајући број јединица локалне 

самоуnраве чији ће буџети бити обухваћени ревизијом.  

С обзиром да није познат програм рада државне ревизорске институције за 2023. 

годину, предлаже се да Скупштина општине Нова Црња донесе Одлуку о ангажовању ревизора 

за обавњање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Нова Црња за 2022. годину, 

у предложеном тексту, како би се благовремено приступило nрибавњању сагласности државне 

ревизорске институције за ангажовање екстерне ревизорске организације, а потом и nоступку 

избора ревизорске организације.  

Средства за плаћање услуга екстерне ревизије обезбедиће се у буџету општине Нова 

Црња за 2023. годину. 

 

Руководилац Одељења за финансије и буџет  

Клара Салма 
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 11. На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 

Републике Србије“, бр.72/2009, 81/09, 24/2011, 121/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 

31/2019, 37/19, 9/20 и 52/21), члана 41. став 1. тачка 20.  Статута општине Нова Црња 

(“Службени лист општине Нова Црња“, број 9/2008, 16/2012, 16/15 и 2/2019), Скупштина 

општине Нова Црња на седници која је одржана дана 07.03.2023. године доноси: 

 

Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној 

својини на територији општине Нова Црња за 2023.годину 
 

Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији 

општине Нова Црњаза 2023. годину (у даљем тексту: Програм) односи се на давање у закуп и 

отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Нова Црња. 

Програм се заснива на решењима и условима садржаним у законима, одлукама и другим 

прописима којима се уређују односи у области земљишне политике и грађења. 

Грађевинско земљиште у јавној својини Општине Нова Црња може  се дати у закуп ради 

изградње објекта за који се издаје привремена грађевинска дозвола у складу са чланом 147. 

Закона о планирању и изградњи, у случају реализације пројекaта од значаја за Републику 

Србију, као и у случајевима предвиђеним у члану 100. ст. 2. и 3. Закона о планирању и 

изградњи. 

Када се грађевинско земљиште даје у закуп ради изградње објеката за које је законом 

предвиђено издавање привремене грађевинске дозволе, уговор о закупу се закључује на 

одређено време, најдуже до пет година. 

Неизграђено грађевинско земљиште може се дати у закуп за пољопривредну сврху, на 

одређено време, до привођења планираној урбанистичкој намени, најдуже до 3 године. 

Услови, поступак и начин отуђења и давања грађевинског земљишта у закуп одређени су 

Одлуком о грађевинском земљишту Општине Нова Црња („Службени лист општине Нова 

Црња“ бр. 6/2019). 

Финансирање уређивања грађевинског земљишта обезбеђује се из средства остварених од: 

1) доприноса за уређивање грађевинског земљишта; 

2) закупнине за грађевинско земљиште; 

3) отуђења или размене грађевинског земљишта; 

4) претварања права закупа у право својине, у складу са овим законом; 

5) других извора у складу са законом. 

Отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ради изградње 

спроводи се јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом, по тржишним 

условима, у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник Републике 

Србије“ бр.72/2009, 81/09, 24/2011, 121/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/19, 

9/20 и 52/21) и Одлуком о грађевинском земљишту Општине Нова Црња („Службени лист 

општине Нова Црња“ бр. 6/2019). 

Постојеће и планиране површине јавне намене не могу се отуђити из јавне својине. 

Грађевинско земљиште у јавној својини не може се отуђити или дати у закуп, ако није донет 

плански документ на основу кога се издају локацијски услови, односно грађевинска дозвола. 

Грађевинско земљиште у јавној својини се отуђује или даје у закуп лицу које понуди највећу 

цену или највиши износ закупнине за то земљиште, која се накнадно не може умањивати. 

Изузетно, јединица локалне самоуправе може отуђити грађевинско земљиште по цени која је 

мања од тржишне цене или отуђити грађевинско земљиште без накнаде, уз претходно 

прибављену сагласност Владе, а на начин и под условима прописаним законом и 

подзаконским актима. 

Грађевинско земљиште у јавној својини се отуђује из јавне својине, полазећи од тржишне 

вредности непокретности, коју је проценио порески, односно други надлежни орган или 

лиценцирани проценитељ у поступку јавног надметања, односно прикупљањем писмених 

понуда, ако законом није друкчије одређено. 

Грађевинско земљиште у јавној својини се може отуђити или дати у закуп непосредном 
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погодбом у случају: 

• изградње објеката за потребе обављања послова из надлежности државних органа и 

организација, органа јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и 

других објеката у јавнојсвојини; 

• исправке граница суседних катастарских парцела; 

• формирања грађевинске парцеле у складу са чланом 70. Законом о планирању 

иизградњи; 

• отуђења из члана 99. ст. 10. и 12. Закона о планирању и изградњи, односно давања у 

закуп из члана 86.; 

• споразумног давања земљишта ранијем власнику непокретности која је била предмет 

експропријације, у складу са прописима оекспропријацији; 

• отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у поступку враћања одузете имовине и 

обештећења у складу са посебним законом; 

• размене грађевинског земљишта у случају расељавања породичног стамбеног објекта 

који се налази на нестабилном терену са активним геодинамичким процесом који 

узрокују померање тла;  

• отуђења грађевинског земљишта другом сувласнику на истој непокретности, по праву 

прече куповине, у складу са законом којим се уређује основе својинскоправних 

односа и промет непокретности;  

• размене грађевинског земљишта.  

 У случају давања концесије или поверавања комуналне делатности у складу са 

посебним законима, грађевинско земљиште се може дати у закуп без накнаде, односно уз 

накнаду ниже од тржишне, на временски период предвиђен уговором о концесији, који не 

може бити дужи од периода на који се закључује, односно на временски период на који је 

поверено обављање комуналне делатности.  

 Ради остваривања јавно-приватног партнерства, неизграђено грађевинско земљиште у 

јавној својини може се дати у закуп без накнаде, односно уз накнаду нижу од тржишне, 

приватном партнеру на рок на који је закључен јавни уговор у складу са законом којим се 

уређује јавно-приватно партнерство и концесије, који не може бити дужи од периода на који 

је закључен, односно уносити као оснивачки улог у привредна друштва, а власник 

грађевинског земљишта у јавној својини може са физичким или правним лицем закључити и 

уговор о заједничкој изградњи једног или више објеката.  

Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини може се уносити као оснивачки улог у  

јавно предузеће, на начин прописан законом и подзаконскимактима. 

 

ПЛАН ДАВАЊА У ЗАКУП И ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

 

ЛОКАЦИЈА бр.1.  

 

Назив планског документа: Просторни план Општине Нова Црња („Сл. лист општине 

Нова Црња“ бр. 8/11, 10/14, 12/14 – испр. и 23/17 - испр) и План детаљне регулације 

туристички-спортско-рекреативног комплекса у к.о. Српска Црња(„Службени лист 

Општине Нова Црња“, бр.8/12)–зона спорта, рекреације и туризма, к.о. Српска Црња 

 

Број 

парцеле 

Површина 

( ha) 

Култура и 

класа 

Облик својине-

Корисник 

Врста земљишта 

7213/1 0,9972 Њива 1.класе Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

7211 0,7570 Воћњак 

1.класе 

Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

7210 1,4147 Виноград 

1.класе 

Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 
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7209 0,2660 Воћњак 

1.класе 

Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

7208 0,6904 Њива 1.класе Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

7214 0,3940 Ливада 1. 

класе 

Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

 

За потребе издавања локацијске и грађевинске дозволе, неопходно је обезбедити одређени 

минимални степен комуналне опремљености грађевинског земљишта, који је неопходан за 

нормално функционисање одређене намене. Конкретно, за парцеле грађевинског земљишта у 

зони спорта, рекреације и туризма је потребно обезбедити прикључке на саобраћајну, 

водоводну и електроенергетску инфраструктуру. 

 

У оквиру постојећег (недавно реновираног) објекта „Каштел Банатера”, који је непокретно 

културно добро под претходном заштитом, налазе се ресторан, апартмански и собни смештај, 

мини спа центар и остали пратећи садржаји, који ће се допуњавати и мењати у складу са 

потребама корисника и условима заштите. 

Дозвољава се изградња објеката намењених за угоститељску делатност (смештајни 

капацитети, пружање услуге исхране и пића), спорт и рекреацију, услужне и друге 

компатибилне делатности (трговине у сврху туризма и сл.), које могу осигурати прописане 

мере заштите културног добра и животне средине. 

 

Највећи дозвољени индекс заузетости или индекс изграђености парцеле  

У зони комплекса ''Каштел'' испоштовати максимални индекс заузетости парцеле или 

максимални индекс изграђености парцеле:  

- Индекс заузетости парцеле је максимално 40%.  

- Индекс изграђености парцеле је максимално 1,0.  

- У склопу парцеле обезбедити мин. 40% зелених површина.  

 

Највећа дозвољена спратност или висина објеката  

За главни објекат – Каштел се задржавају постојећа спратност (П+1+Пк) и висина објекта.  

За остале објекте у овој зони испоштовати максималну дозвољену спратност или максималну 

висину објеката, које за одређену намену објеката износе:  

- Угоститељски, услужни и пословни објекти су спратности макс. П+1+Пк или укупне 

висине11 макс. 12,0 m;  

- Објекти у функцији спорта и рекреације су спратности макс. П+1 или укупне висине макс. 

9,0 m, с тим да могу бити и виши, ако то изискују функционални захтеви (спортска сала, базен 

и сл.), али не виши од главног објекта (Каштела);  

- Помоћни објекти су макс. спратности П (приземље) или макс. висине 4,0 m.  

За све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже, ако не постоје 

сметње геотехничке и хидротехничке природе.  

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, 

односно према нултој коти објекта и то:  

- Кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног 

или приступног пута;  

- Кота приземља може бити највише 1,2 m виша од коте нивелете јавног или приступног пута.  

 

Висина назитка поткровне етаже износи највише 1,6 m рачунајући од коте пода поткровне 

етаже до тачке прелома кровне косине. 
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ЛОКАЦИЈА бр.2.  

 

Назив планског документа: Просторни план Општине Нова Црња („Сл. лист општине 

Нова Црња“ бр.8/11, 10/14, 12/14 – испр. и 23/17 - испр) и План детаљне регулације 

комплекса радне зоне у Српској Црњи, Општина Нова Црња („Службени лист Општине 

Нова Црња“, бр.7/07) – радна зона, к.о. Српска Црња 

Број 

парцеле 

Површина 

( ha) 

Култура и 

класа 

Облик својине-

Корисник 

Врста земљишта 

1685/6 0,2349 Пашњак 1. 

класе 

Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

1685/7 1,0050 Пашњак 

1.класе 

Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

1685/8 1,9069 Пашњак 

1.класе 

Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

1685/9 0,3088 Пашњак 

1.класе 

Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

1691/4 0,8520 Њива 1.класе Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

1694/5 1,1019 Њива 1.класе Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

1694/6 1,0937 Њива 1.класе Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

1685/1 1,4419 Пашњак 

1.класе 

Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

1685/3 5,7023 Пашњак 

1.класе 

Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

1685/4 2,5473 Пашњак 

1.класе 

Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

1689/1 2,6334 Њива 1.класе Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

1691/1 0,4426 Њива 1.класе Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

1691/3 0,1765 Њива 1.класе Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

1694/1 

(део) 

9,0072 Њива 1.класе Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

1696/1 2.9253 Њива 1.класе Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

1696/3 1.7509 Њива 1.класе Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

1697 0,2191 Ров Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

7739/2 21,4345 Њива 1.класе Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

7741/1 

 

1,4901 Њива 1.класе Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

7747 19,1212 Њива 1.класе Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

7749/1 10,4221 Њива 1.класе Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

7758/1 20,1254 

 

Њива 1.класе Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 
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УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА У ЗОНИ ПОСЛОВАЊА-РАДНОЈ ЗОНИ 

 

Објекти у оквиру планиране радне зоне могу се градити у подземној и надземној конструкцији 

у дисперзији према технолошким захтевима с тим да се морају поштовати основни 

урбанистички параметри и норме. 

Максимални индекс заузетости парцеле у оквиру радне зоне је 70 % (укључујући и саобраћајно 

манипулативне површине) а максимални индекс изграђености парцеле је 1,8. 

 

У оквиру планиране зоне пословања-радне зоне која је намењена пословању предвидети 

следеће привредне активности: 

 

- секундарне делатности-индустријска производња и прерада заснована на делатностима 

које не утичу негативно на животну средину, укључујући делатности мале привреде 

засноване на производњи полуфиналних и финалних производа. 

- терцијалне делатности-трговина ( тржно-снабдевачки, комерцијални, угоститељски, 

пословно административни садржаји...), укључујући и услужно занатство. 

 

ЛОКАЦИЈА бр.3.  

 

Назив планског документа: Просторни план Општине Нова Црња („Сл. лист општине 

Нова Црња“ бр.8/11, 10/14, 12/14 – испр. и 23/17 - испр), План генералне регулације 

насеља Српска Црња („Сл. лист општине Нова Црња“ бр.8/13 и 10/14)– радна зона, к.о. 

Српска Црња. 

 

Број 

парцеле 

Површина 

( ha) 

Култура и 

класа 

Облик својине-

Корисник 

Врста земљишта 

9362 3,6232 Пашњак 

2.класе 

Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

9041 0,6843 Пашњак 

2.класе 

Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

 

ЛОКАЦИЈА бр.4.  

 

Назив планског документа: Просторни план Општине Нова Црња („Сл. лист општине 

Нова Црња“ бр.8/11, 10/14, 12/14 – испр. и 23/17 - испр), План генералне регулације 

насеља Српска Црња („Сл. лист општине Нова Црња“ бр.8/13 и 10/14) -радна зона, к.о. 

Српска Црња. 

-  

Број 

парцеле 

Површина 

( ha) 

Култура и 

класа 

Облик својине-

Корисник 

Врста земљишта 

2167/2 0,0645 
Пашњак 

3.класе 

Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

2167/3 1,0247 
Пашњак 

3.класе 

Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

2167/4 1,0664 
Пашњак 

3.класе 

Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

2167/5 2,0322 
Пашњак 

3.класе 

Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

2167/6 2,4818 
Пашњак 

3.класе 

Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 
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На локацију 3 и 4 примењују се следећа правила грађења: 

 

Врста и намена објеката  

 

Главни објекти: пословни, производни, складишни објекти и у комбинацијама (пословно-

производни, пословно-складишни, производно-складишни или пословно-производно-

складишни објекти). У зони радних садржаја није дозвољена изградња стамбених објеката. 

Изузетно се може дозволити изградња једне стамбене јединице у функцији пословања (стан за 

чувара или власника) у склопу пословног (пословно-стамбеног) објекта.  

Други објекти на парцели: портирнице, чуварске и вагарске кућице, гараже, оставе и магацини, 

силоси, надстрешнице и објекти за машине и возила, колске ваге, санитарни пропусници, 

типске трафостанице, производни енергетски објекти обновљивих извора енергије, објекти за 

смештај електронске комуникационе опреме, котларнице, водонепропусне бетонске септичке 

јаме (као прелазно решење до прикључења на насељску канализациону мрежу), бунари, ограде 

и слично, као и економски објекти, који задовољавају услове заштите животне средине.  

Пословне делатности које се могу дозволити у овој зони су све производне, пословне, услужне 

и радне активности мањег или већег обима, укључујући и индустријске производне погоне и 

капацитете, уз обезбеђене услове заштите животне средине. 

Планира се изградња објеката намењених за производне погоне индустрије, пољопривреде, 

мале привреде, трговине на велико и мало, изложбено-продајне салоне, логистичке центре, 

складишта разнородних делатности (складишта за индустријску робу, складишта за 

пољопривредну робу, складишта грађевинског материјала, хладњаче, силоси и сл.), 

магацинске просторе и пратеће садржаје, сервисе и услуге, као и остале делатности које могу 

осигурати прописане мере заштите животне средине.  

Врста објеката: објекти се могу градити као слободностојећи, двојни или као објекти у 

(прекинутом или непрекинутом) низу, а све у зависности од техничко-технолошког процеса 

производње и прописаних услова заштите. 

 

Највећи дозвољени индекс заузетости или индекс изграђености парцеле  

 

У зони радних садржаја испоштовати максимални индекс заузетости парцеле или максимални 

индекс изграђености парцеле:  

- Индекс заузетости парцеле је максимално 70%.  

- Индекс изграђености парцеле је максимално 2,1.  

- У склопу парцеле обезбедити мин. 30% зелених површина.  

 

Највећа дозвољена спратност или висина објеката  

 

У зони радних садржаја испоштовати максималну дозвољену спратност или максималну 

висину објеката, које за одређену намену објеката износе:  

- пословни објекат је спратности макс. П+2+Пк или укупне висине макс. 15,0 m;  

- производни и складишни објекат је спратности макс. П+1 или укупне висине макс. 9,0 m, с 

тим да може бити и виши, ако то захтева технолошки процес производње, односно 

складиштења;  

- помоћни објекат је макс. спратности П (приземље) или макс. висине 4,0 m.  

 

За све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже, ако не постоје 

сметње геотехничке и хидротехничке природе.  

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, 

односно према нултој коти објекта и то:  

- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног 

или приступног пута,  

- кота приземља може бити највише 1,2 m виша од коте нивелете јавног или приступног пута,  
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- високо приземље подразумева део објекта над сутереном, кота пода је макс. 2,2 m од 

планиране коте уличног тротоара.  

 

Висина назитка поткровне етаже износи највише 1,6 m рачунајући од коте пода поткровне 

етаже до тачке прелома кровне косине. 

 

ЛОКАЦИЈА бр.5. 

 

Назив планског документа: Просторни план Општине Нова Црња („Сл. лист општине 

Нова Црња“ бр.8/11, 10/14, 12/14 – испр. и 23/17 - испр)и План генералне регулације 

насеља Српска Црња („Сл. лист општине Нова Црња“ бр.8/13 и 10/14)– зона становања, 

к.о. Српска Црња 

 

Број 

парцеле 

Површина 

( ha) 

Култура и 

класа 

Облик својине Врста земљишта 

1768 0.2968   Њива 1.класе Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

 

 

На локацију 5 примењују се следећа правила грађења: 

 

Врста и намена објеката 

 

 Главни објекти: породични стамбени објекти, породични стамбено-пословни 

ипословно-стамбени објекти, пословни објекти, вишепородични стамбени објекти 

иливишепородични стамбено-пословни објекти. Изузетно, се на парцели као главниобјекти 

могу наћи складишни, односно економски објекти (нпр. подна складишта,силоси, колске ваге 

и сл.), ако су у функцији пословања и под условом да неугрожавају суседе. 

Други објекти на парцели: гараже, летње кухиње, котларнице, оставе (за огрев, алати сл.), 

приручнимагацини, надстрешнице и вртна сенила, дворишни камини, минибазени и спортско-

рекреативнитерени, бунари, трафо станице, водонепропуснебетонске септичке јаме (као 

прелазно решење доприкључења на несељскуканализациону мрежу), пољски клозети, ограде, 

као и објекти за гајење животиња –стаје, штале и др. објекти (за коње, говеда, козе, овце, 

свиње, живину, голубове,куниће, украсну живину и птице), испусти за стоку, ђубришта 

(бетонске писте заодлагање чврстог стајњака, објекти за складиштење осоке), објекти за 

складиштењесточне хране (сеници, магацини за складиштење концентроване сточне 

хране,бетониране сило јаме и сило тренчеви), објекти за складиштење 

пољопривреднихпроизвода (амбари, кошеви) и др. објекти намењени пољопривредном 

газдинству(објекти за машине, возила и алат, пушнице, сушнице, стакленици, силоси и сл.). 

 Пословне делатности које се могу дозволити у зони становања су из области: трговине 

на мало, производног и услужног занатства, угоститељства и услужних 

делатности.Производне делатности мањег обима у зони становања се могу дозволити 

узобезбеђење услова заштите животнесредине. У оквиру зоне становања није 

дозвољенаизградња производних и складишних објеката већих капацитета (силоса и подних 

складишта капацитета преко 500 t), нити бављење делатношћу која буком, штетнимгасовима, 

зрачењем, повећаним обимом саобраћаја или на други начин може угрозитиквалитет 

становања. На већим парцелама намењеним становању пољопривредног 

типа(пољопривредногаздинство) је дозвољен узгој до 100 комада живине и до 20 условнихгрла 

копитара и папкара (једноусловно грло се 

рачуна до 500 kg живе ваге). Изузетно,на парцелама у рубним деловима насеља, које се 

граниче са пољопривреднимземљиштем, тј. атаром, је дозвољено држање и узгој већег броја 

домаћих животиња(у виду фарми и мини-фарми), с тим да се за држање и узгој до 100 

условних грла незахтева израдаурбанистичког пројекта, а да се за фарме капацитета преко 
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100условних грла обавезно изради урбанистички пројекат (којим ће се утврдитипланирани 

капацитети, урбанистичко-архитектонско решење комплекса и условиприкључења на 

комуналну инфраструктуру), а у зависности од капацитета, и студија опроцени утицаја на 

животну средину. 

 

Врста објеката: објекти се граде као слободностојећи, двојни или као објекти у(прекинутом 

или непрекинутом) низу. 

 

Највећи дозвољени индекс заузетости или индекс изграђености парцеле 

У зони становања испоштовати максимални индекс заузетости парцеле или максимални 

индекс изграђености парцеле: 

- Индекс заузетости парцеле је максимално 40%. 

- Индекс изграђености парцеле је максимално 1,0. 

- У оквиру парцеле обезбедити минимално 30% зелених површина. 

 

Највећа дозвољена спратност или висина објеката 

У зони становања испоштовати максималну дозвољену спратност или максималнувисину 

објеката, које за одређену намену објеката износе: 

- породични и вишепородични стамбени, стамбено-пословни, пословно-стамбени ипословни 

објекат је спратности од П до макс. П+1+Пк, а укупна висина објекта неможе прећи 12,0 m; 

- економски објекат је максималне спратности П, односно П+Пк (ако се у поткровљупредвиђа 

складиштење хране за стоку), а максималне висине 7,0 m; 

- помоћни објекат је макс. спратности П (приземље), а макс. висине 4,0 m. 

За све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже, ако непостоје 

сметње геотехничке и хидротехничке природе. 

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступногпута, 

односно према нултој коти објекта и то: 

- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од котенивелете јавног 

или приступног пута, 

- кота приземља може бити највише 1,2 m виша од нулте коте, 

- високо приземље подразумева део објекта над сутереном, кота пода је макс. 2,2 mод 

планиране коте уличног тротоара, 

 

ЛОКАЦИЈА бр. 6. 

 

Назив планског документа: Просторни план Општине Нова Црња („Сл. лист општине 

Нова Црња“ бр. 8/11, 10/14, 12/14 – испр. и 23/17 - испр)и План генералне регулације 

насеља Војвода Степа („Сл. лист општине Нова Црња“ бр.2/11)– радна зона, к.о. Војвода 

Степа. 

 

 

Број 

парцеле 

Површина 

( ha) 

Култура и 

класа 

Облик својине-

Корисник 

Врста земљишта 

1267/1  38,9221 Њива 3.класе 
Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

1264/3 16,7429 Њива 4.класе 
Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

1264/6 1,2879 Њива 4.класе 
Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 
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Намена и врста објеката 

 

Главни објекти: пословни, производни, складишни објекти и у комбинацијама.  

 

Остали објекти на парцели: помоћни објекти, портирнице, чуварске и вагарске кућице, 

гараже, оставе, силоси, надстрешнице за машине и возила, санитарни пропусници, 

трафостанице, објекти за смештај телекомуникационе и РТВ опреме, водонепропусне 

бетонске септичке јаме (као прелазно решење), бунари, ограде и сл. 

 

Пословне делатности које се могу дозволити у овој зони су све производне, пословне и радне 

активности мањег или већег обима, односно капацитета, уз обезбеђење услова заштите 

животне средине, као што су: откупне станице пољопривредних производа, млинови и 

силоси, погони за производњу хране - прераду млека, јаја и меса (млекаре, кланице и сл.), 

прераду житарица, конзервирање воћа, поврћа и грожђа (хладњаче, сушаре, пецаре, вински 

подруми и сл.), производњу сточне хране и сличног, као и подизање мини-фарми, затим 

делатности везане за производњу грађевинског материјала, прераду и обраду пластичних 

маса, метала и дрвета, за електронску, текстилну или неку сличну производњу, односно 

делатности из области трговине на велико и мало, складишта, стоваришта, логистички 

центри и слично. 

 

Врста објеката: објекти се могу градити као слободностојећи, двојни или као објекти у 

(прекинутом или непрекинутом) низу, а све у зависности од техничко-технолошког процеса 

производње и прописаних услова заштите. 

 

 

Урбанистички показатељи 

Индекс заузетости парцеле је максимално 70%1.  

Индекс изграђености парцеле је максимално 1,5. 

 

Највећа дозвољена  спратност и висина објекат 

 

Највећа дозвољена спратност објеката зависи од њихове намене: 

- пословни: макс. П+1+Пк 

- портирница и чуварска кућица: макс. П 

- производни: макс. П+1, евентуално, и више ако то захтева технолошки процес 

производње 

- складишни: П+1, евентуално, и више ако то захтева технолошки процес складиштења  

- помоћни: П. 

 

 

ЛОКАЦИЈА бр.7.  

 

Назив планског документа: Просторни план Општине Нова Црња („Сл. лист општине 

Нова Црња“ бр. 8/11, 10/14, 12/14 – испр. и 23/17 - испр)–локација бр.2 – радна зона изван 

грађевинског подручја насеља Нова Црња, к.о.Нова Црња и План генералне регулације 

насеља Нова Црња („Сл.лист Општине Нова Црња“, бр. 16/13 и 4/18) 

 

Број 

парцеле 

Површина 

( ha) 

Култура и 

класа 

Облик својине-Корисник Врста земљишта 

2906/1 0,7869 
 

Њива 2.класе 
Јавна-Општина Нова Црња 

Грађевинско земљиште 

изван грађ.подручја насеља 
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2907/1 2,8651 Дубока бара Јавна-Општина Нова Црња 

Грађевинско земљиште 

изван грађ.подручја 

насеља 

2906/7 0,0482 Њива 2.класе Јавна-Општина Нова Црња 

Грађевинско земљиште 

изван грађ.подручја 

насеља 

2906/3 0,6183 Шума 1.класе Јавна-Општина Нова Црња 

Грађевинско земљиште 

изван грађ.подручја 

насеља 

2906/21 0,3017 Њива 2.класе Јавна-Општина Нова Црња 

Грађевинско земљиште 

изван грађ.подручја 

насеља 

 

 

Урбанистички показатељи: 

- Индекс заузетости парцеле је макс. 70%;  

- Индекс изграђености макс. 1,0;  

- Зелене површине: најмање 30 %. 

 

 

Спратност и висина објеката: 

- Дозвољена спратност објеката је: за пословне макс. П+2, за производне и складишне макс. 

П+1, а изузетно и више, у зависности од технолошког процеса, за економске и помоћне макс. 

П; 

Урбанистички елементи за реализацију: није утврђена потреба израде планске документације 

нижег реда. 

 

ЛОКАЦИЈА бр.8.  

 

Назив планског документа: План генералне регулације насеља Нова Црња („Сл.лист 

Општине Нова Црња“, бр. 16/13 и 4/18)– неизрађено пољопривредно земљиште, 

неизграђено земљиште у грађевинском подручју-ретензија, к.о. Нова Црња. 

 

 

Број 

парцеле 

Површина 

( ha) 

Култура и 

класа 

Облик својине-Корисник Врста земљишта 

652 0,7143 Дубока бара Јавна-Општина Нова Црња Грађевинско подручје 

 

 

На парцелама пољопривредног земљишта, које се налазе у обухвату Плана, је могућа изградња 

објеката у функцији пољопривредне производње, а реализоваће се применом правила грађења 

на пољопривредном земљишту из Просторног плана општине Нова Црња (''Службени лист 

општине Нова Црња'', бр. 8/11) и Измена и допуна Просторног плана општине Нова Црња („Сл. 

лист општине Нова Црња“ бр. 10/14) . 

 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ  

 

Пољопривредни објекти и радни садржаји у функцији пољопривреде  

Избор локације за изградњу пољопривредног радног комплекса (са објектима за потребе 

примарне пољопривредне производње, за потребе складиштења и прераде пољопривредних 

производа) треба извршити након потпуне анализе природних одлика (рељефа, педолошких, 

геолошких, метеоролошких и хидролошких карактеристика), као и других услова (близина и 
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могућност прикључења на јавни пут и осталу инфраструктуру, утицај на окружење и животну 

средину и др). Такође, при избору локације за изградњу неопходно је водити рачуна о 

квалитету земљишта и где год је то могуће објекте лоцирати на земљиштима слабијих 

бонитетних карактеристика.  

Парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом, висине максимално до 2,2m. Ограда и 

стубови ограде се постављају на удаљености од мин. 1,0m од међне линије или на међи, уз 

прибављену сагласност суседа.  

Пољопривредни радни комплекс мора бити минимално комунално опремљен: приступни пут 

ширине мин. 3,5m, унутрашње саобраћајнице, санитарна и вода за потребе производње, 

унутрашња канализациона мрежа, електрична енергија. Напајање електричном енергијом 

може се обезбедити и из сопствених извора (агрегати, обновљиви извори енергије).  

Услови за изградњу нових пољопривредних радних комплекса, као и за реконструкцију 

постојећих, односно услови за изградњу и реконструкцију објеката за потребе пољопривредне 

производње, издаваће 

се на основу овог Просторног плана и услова за заштиту животне средине. Накнада за промену 

намене земљишта ће се плаћати у складу са Законом о пољопривредном земљишту.  

За потребе пољопривредне производње и радних садржаја у функцији пољопривреде 

дозвољена је изградња следећих објеката:  

• воћарско-виноградарске, повртарске и цвећарске кућице,  

• стакленици и пластеници,  

• објекти за гајење печурака,  

• рибњаци,  

• фарме и газдинства - објекти за узгој животиња,  

• објекти за примарну прераду и складиштење пољопривредних производа,  

• машински паркови – објекти за смештај пољопривредне механизације.  

 

ЛОКАЦИЈА бр.9.  

 

Назив планског документа: План генералне регулације насеља Александрово („Сл.лист 

Општине Нова Црња“, бр. 12/19), грађевинско подручје насељеног места Српска Црња, 

зона становања. 

 

Број 

парцеле 

Површина 

( ha) 

Култура и 

класа 

Облик својине-Корисник Врста земљишта 

444 0,2524 Њива 3. класе Јавна-Општина Нова Црња Грађевинско подручје 

446 0.2858 Њива 3. класе Јавна-Општина Нова Црња Грађевинско подручје 

447 0.1893 Њива 3. класе Јавна-Општина Нова Црња Грађевинско подручје 

 

Врста и намена објеката 

 

На грађевинској парцели намењеној породичном становању могу се градити: 

 

1. Главни објекат: 

➢ Намена: породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат, пословно-стамбени 

објекат (који не угрожава становање),  

➢ Врста: објекат породичног становања може бити слободностојећи, у непрекинутом 

низу, у прекинутом низу и полуатријумски и може да има максимално до 3 (три) 

стамбене јединице. 

2. Други објекат: 

− на истој грађевинској парцели може се планирати изградња и другог објекта, у 

изузетним случајевима може се дозволити градња два стамбена објекта, под 

условима да су испуњени сви урбанистички критеријуми; 

➢ Намена: пословни објекат, стамбени објекат, летња кухиња, приручни магацини, 
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надстрешнице и вртна сенила, дворишни камини, мини базени и спортски терени. 

3. Помоћни објекат 

➢ Намена: остава, гаража, ограде, бунари, септичке јаме (прелазно решење до 

прикључења на насељску канализациону мрежу), цистерне за воду и сл. 

➢  

На грађевинској парцели намењеној породичном становању за пољопривредна 

домаћинства и предузетништво (стамбени и економски део парцеле) могу се градити: 

 

• У оквиру стамбеног дела парцеле дозвољава се изградња следећих објеката: 

1. Главни објекат: 

➢ Намена: породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат, пословно-стамбени 

објекат (који не угрожава становање); 

➢ Врста:Објекат породичног становања може бити слободностојећи, у непрекинутом 

низу, у прекинутом низу и полуатријумски и може да има највише 3 (три) стамбене 

јединице. 

2. Други објекат: 

− на истој грађевинској парцели може се планирати изградња и другог објекта, у 

изузетним случајевима може се дозволити градња два стамбена објекта, под 

условима да су испуњени сви урбанистички критеријуми; 

➢ Намена: пословни објекат, стамбени објекат, летња кухиња, приручни магацини, 

надстрешнице и вртна сенила, дворишни камини, мини базени и спортски терени. 

3. Помоћни објекат: 

➢ Намена: остава, гаража, ограде, бунари,  септичке јаме (прелазно решење до 

прикључења на насељску канализациону мрежу), цистерне за воду и сл. 

 

• У оквиру економског дела парцеле даје се могућност изградње економских 

објеката: 

1. Економски објекат: 

➢ Намена: пољски клозети, пушнице, сушнице, кош, амбар, настрешница за машине и 

возила, магацини хране, млекара, санитарни пропусник, магацин хране за сопствену 

употребу и др., као и објекти за гајење животиња – стаје, штале и др. објекти (за коње, 

говеда, козе, овце, свиње, живину, голубове, куниће, украсну живину и птице), испусти 

за стоку, ђубришта (бетонске писте за одлагање чврстог стајњака, објекти за 

складиштење осоке), објекти за складиштење сточне хране (сеници, магацини за 

складиштење концентроване сточне хране, бетониране сило јаме и сило тренчеви), 

објекти за складиштење пољопривредних производа (амбари, кошеви) и др. објекти 

намењени пољопривредном газдинству (објекти за машине, возила и алат, пушнице, 

сушнице, стакленици, силоси и сл.). 

 

Врста: објекте градити као  слободностојеће, двојне или као објекте у (прекинутом  или  

непрекинутом) низу. 

Пословне делатности које се могу дозволити у зони становања су из области: трговине на мало, 

производног и услужног занатства, угоститељства и услужних делатности. Производне 

делатности мањег обима у зони становања се могу дозволити уз обезбеђење услова заштите 

животне средине. У оквиру зоне становања није дозвољена изградња производних и 

складишних објеката већих капацитета (силоса и подних складишта капацитета преко 500 t), 

нити бављење делатношћу која буком, штетним гасовима, зрачењем, повећаним обимом 

саобраћаја или на други начин може угрозити квалитет становања. На већим парцелама 

намењеним становању пољопривредног типа (пољопривредно газдинство) је дозвољен узгој 

до 100 комада живине и до 20 условних грла копитара и папкара (једно условно грло се рачуна 

до 500 kg живе ваге). Изузетно, на парцелама у рубним деловима насеља, које се (у односу на 

планирану намену површина) граниче са пољопривредним земљиштем, тј. атаром, је 

дозвољено држање и узгој већег броја домаћих животиња (у виду фарми), с тим да се за 
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држање и узгој до 100 условних грла не захтева израда урбанистичког пројекта, а да се за 

фарме капацитета преко 100 условних грла обавезно изради урбанистички пројекат (којим ће 

се утврдити планирани капацитети, урбанистичко-архитектонско решење комплекса и услови 

прикључења на комуналну инфраструктуру), а у зависности од капацитета, и студија о 

процени утицаја на животну средину.  

 

ЛОКАЦИЈА бр.10. 

 

Назив планског документа: Просторни план Општине Нова Црња („Сл. лист општине 

Нова Црња“ бр. 8/11, 10/14, 12/14 – испр. и 23/17 - испр), грађевинско подручје насељеног 

места Радојево, зона становања. 

 

Број 

парце

ле 

Површина 

( ha) 

Култура и 

класа 

Облик својине-Корисник Врста земљишта 

365 0,0614 

Земљиште уз 

зградуземљи

ште 

Јавна-Општина Нова Црња 

 

Грађевинско 

подручје 

  366 0,0402 Њива 1. класе Јавна-Општина Нова Црња 
Грађевинско 

подручје 

369 0,0542 

Земљиште уз 

зграду 

земљиште 

Јавна-Општина Нова Црња 
Грађевинско 

подручје 

370 0,0490 Њива 1. класе Јавна-Општина Нова Црња 
Грађевинско 

подручје 

 

- У зони становања, као главни објекти, дозвољени су: породични и вишепородични 

стамбени објекти, пословни, производни и верски објекти и у комбинацијама; 

- Изузетно, се на парцели као главни објекти могу наћи складишни, односно 

економски објекти (нпр. подна складишта, силоси, колске ваге и сл.), ако су у 

функцији пословања и под условом да не угрожавају суседе; 

- Као остали објекти на парцели дозвољени су: гараже, оставе, летње кухиње, 

надстрешнице, сточне стаје, живинарници, испусти за стоку, ђубришта, пољски WC, 

пушнице, сушнице, кошеви, амбари, надстрешнице за машине и возила, складишни 

објекти, магацини хране и објекти намењени исхрани стоке, санитарни пропусници, 

водонепропусне бетонске септичке јаме, бунари, ограде, трафостанице и слично; 

- Пословне делатности које се могу дозволити у зони становања су из области: трговине 

на мало, производног и услужног занатства и мале привреде, угоститељства и услужних 

делатности, као и делатности из области образовања, здравства, социјалне заштите, 

културе, спорта, рекреације и комуналних услуга; 

- Производне делатности мањег обима у зони становања се могу дозволити уз 

обезбеђење услова заштите животне средине; 

- У оквиру зоне становања није дозвољена изградња производних и складишних објеката 

већих капацитета (силоса и подних складишта капацитета преко 500 t), нити бављење 

делатношћу која буком, штетним гасовима, зрачењем, повећаним обимом саобраћаја 

или на други начин може угрозити квалитет становања. 

 

Дозвољена спратност стамбеног и пословног објекта је макс. П+1+Пк; спратност 

производног објекта је максимално П+1; економског и помоћног објекта је макс. П, а 

дозвољена је изградња подрумске етаже ако постоје услови за то; 
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Дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је макс. 40%, а индекс 

изграђености је макс. 1,0; 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА  

 

Грађевинско земљиште, које је предмет овог Програма, обухваћено је границама грађевинских 

реона утврђених Просторним планом Општине Нова Црња, плановима генералне регулације 

насеља Војвода Степа, Српска Црња, Нова Црња, планом детаљне регулације туристички-

спортско-рекреативног комплекса у к.о. Српска Црња и планом детаљне регулације комплекса 

радне зоне у Српској Црњи.  

Грађевинско земљиште ће се отуђивати и давати у закуп у складу са важећим законским 

прописима, планском документацијом и овим Програмом.  

Изузетно се може отуђити и дати у закуп и земљиште које није обухваћено овим Програмом, 

под условом да се не ремети извршење овог Програма, у том случају би крајњи корисник 

сносио и додатне трошкове.  

Евентуалне измене и допуне Програма отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у 

јавној својини на територији Општине Нова Црња за 2023. годину, вршиће се по истом 

поступку као за његово доношење. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Нова Црња 

Скупштина општине 

БРОЈ:II-06-0003/23-3 

ДАНА: 07.03.2023.године 

Н О В А  Ц Р Њ А 

 

Председник Скупштине општине 

Ана Марија Лекин 

 

 

 12. На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/07, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон) 

и члана 41. став 1. тачка 6. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, број 

9/08, 16/12, 16/15 и 2/19), а у вези Уговора о купопродаји грађевинског земљишта у јавној својини 

Општине Нова Црња -катастарске парцеле бр. 2906/2, 2906/4, 2906/10, 2906/12, 2906/14 и 2907/2 к.о. 

Нова Црња бр. I-464-25/22-1-2 од 26.12.2022.године, овереног код јавног бележника у Кикинди, бр. 

овере: ОПУ:1929-2022, Скупштина општине Нова Црња, на седници одржаној дана              

07.03.2023.године, доноси: 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ  

УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ  ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА  

-КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 2906/2, 2906/4, 2906/10, 2906/12, 2906/14 И 2907/2 К.О. 

НОВА ЦРЊА 

Члан 1. 

Овом Одлуком одобрава се измена одредаба из члана 6. Уговора о купопродаји 

грађевинског земљишта у јавној својини Општине Нова Црња -катастарске парцеле бр. 2906/2, 

2906/4, 2906/10, 2906/12, 2906/14 и 2907/2 к.о. Нова Црња бр. I-464-25/22-1-2 од 
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26.12.2022.године, овереног код јавног бележника у Кикинди, бр. овере: ОПУ:1929-2022,  које 

се односе обједињавање рокова за извршење обавеза. 

Обједињавају се временски периоди дефинисани у члану 6. став 1. алинеја 1.и  2. на 

начин да се инвестиција реализује у периоду од шест година од дана потписивања уговора о 

купопродаји грађевинског земљишта, осим у случају да надлежни орган по захтеву 

инвеститора донесе решење којим се одобрава да правоснажна грађевинска дозвола остаје на 

правној снази две године после прописаног рока, ако се у поступку утврди да је објекат 

завршен у конструктивном смислу на основу записника надлежног грађевинског инспектора 

и мења се став 1. алинеја 6. где у годинама стицања пословне добити, Инвеститор је у обавези 

да кроз друштвену одговорност одваја минимум 2% од годишње нето добити за развој локалне 

заједнице од производње електричне енергије-соларне електране снаге 8.8 MW. 

Члан 2. 

 На основу ове Одлуке биће сачињен Анекс I Основног уговора. 

 Овлашћује се Председник општине да закључи Анекс I Основног уговора, у складу са 

одредбама ове Одлуке. 

Члан 3. 

 Све остале одредбе и саставни делови Основног уговора из члана 1. ове Одлуке остају 

непромењени. 

Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Нова Црња“. 

О б р а з л о ж е њ е 

 Скупштина општине Нова Црња, је у складу са чл.17. Одлуке о грађевинском земљишту 

у јавној својини општине Нова Црња („Сл.лист Општине Нова Црња“, бр.6/19) донела Одлуку 

о приступању поступку отуђења непокретности из јавне својине Општине Нова Црња-

катастарске парцеле бр. 2906/2, 2906/4, 2906/10, 2906/12, 2906/14 и 2907/2, к.о.Нова Црња („Сл. 

лист општине Нова Црња”, бр. 17/2022). Председник општине Нова Црња је формирао 

Комисију за спровођење поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној 

својини општине Нова Црња- катастарске парцеле бр. 2906/2, 2906/4, 2906/10, 2906/12, 2906/14 

и 2907/2, к.о. Нова Црња, Решењем број:  I-02-32/22 од 20.10.2022.године и расписао Јавни 

оглас за јавно надметање за отуђење (продају) неизграђеног грађевинског земљишта у јавној 

својини општине Нова Црња катастарске парцеле бр. 2906/2, 2906/4, 2906/10, 2906/12, 2906/14 

и 2907/2, к.о. Нова Црња, број I-464-25/22-1 од 01.11.2022.године. Обавештење о Огласу је 

објављено у листу „Дневник“, док је Оглас био објављен на огласној табли Општинске управе 

општине Нова Црња и на званичној веб страници Општине Нова Црња, где је након 

спроведеног поступка дана 02.12.2022.године, Председник општине Нова Црња донео Одлуку 

о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Нова Црња -кат. 

парцеле бр. 2906/2, 2906/4, 2906/10, 2906/12, 2906/14 и 2907/2, к.о. Нова Црња бр. I-464-25/22-

1-1 од 06.12.2022.године којим се Понуђачу „B2 Nova Sun“ doo Београд, ул. Цара Николаја II 

бр.11, ПИБ: 112882104, МБ: 21759899 отуђују парцеле. На основу Одлуке, закључен је Уговор 
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о купопродаји грађевинског земљишта у јавној својини Општине Нова Црња -кат. парцеле бр. 

2906/2, 2906/4, 2906/10, 2906/12, 2906/14 и 2907/2, к.о. Нова Црња број: I-464-25/22-1-2 

од 26.12.2022.године, оверен код јавног бележника у Кикинди, овереног код јавног бележника 

у Кикинди, бр. овере: ОПУ:1929-2022.  

Купац је дана 06.02.2023.године упутио писмени захтев за измену одредаба из члана 6. 

Основног уговора, на начин да се обједине временски периоди дефинисани у члану 6. став 1. 

алинеја 1. и 2. тако да се инвестиција реализује у периоду од шест година од дана потписивања 

уговора о купопродаји грађевинског земљишта, осим у случају да надлежни орган по захтеву 

инвеститора донесе решење којим се одобрава да правоснажна грађевинска дозвола остаје на 

правној снази две године после прописаног рока, ако се у поступку утврди да је објекат 

завршен у конструктивном смислу на основу записника надлежног грађевинског инспектора, 

будући да је у току јавна расправа о нацрту закона о изменама и допунама Закона о коришћењу 

обновљивих извора енергије на основу којих ће бити донети подзаконски акти који регулишу 

област обновљивих извора енергије од којих зависи и само пројектовање, изградња и 

опремање производног објекта који се планира, као и прецизирање капацитета будућег 

производног објекта од којег зависи стицања пословне добити. 

Разматрајући захтев и дато образложење инвеститора, а и чињеницу да се не дира у 

крајњи рок за реализацију комплетне инвестиције, не постоји сметња да се закључи Анекс 

Основног уговора како је наведено.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина Општине- 

БРОЈ: II-06-0003/23-4 

ДАНА:    07.03.2023. године 

Н О В А  Ц Р Њ А 

           Председник Скупштине општинe 

 Ана Марија Лекин 

 

 13. На основу члана 8. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), чл. 99. Закона о 

планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010- одлука 

УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 

145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021), Одлуке о грађевинском 

земљишту у јавној својини општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“ бр. 

6/19) и члана 41. Статута општине Нова Црња („Сл.лист Општине Нова Црња“, бр. 9/08, 

16/2012, 16/2015 и 2/2019), Скупштина општине Нова Црња, на седници одржаној дана   

07.03.2023. године, доноси: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

-катастарске парцеле бр. 2906/3 и 2906/21 

к.о.Нова Црња- 

 

 



Број 6 07.03.2023.године „Службени лист општине Нова Црња“             Страна 126 
 

Члан 1.  

 Приступа се поступку отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини 

Општине Нова Црња и то катастарске парцеле: 

 

2906/3, уписаној у лист непокретности број: 1484 к.о. Нова Црња, грађевинско 

земљиште изван грађевинског подручја, ШУМА 1.КЛАСЕ, површине 6183м2 и 

2906/21, уписаној у лист непокретности број: 1484 к.о. Нова Црња, грађевинско 

земљиште изван грађевинског подручја, ЊИВА 2.КЛАСЕ, површине 3017м2. 

  

Предметне непокретности се отуђују у поступку јавног надметања путем јавног 

оглашавања, ради изградње производног објекта према Просторном плану Општине Нова 

Црња („Сл. лист општине Нова Црња“ бр. 8/11, 10/14, 12/14 и 23/17) и Плану генералне 

регулације насеља Нова Црња („Сл.лист Општине Нова Црња“, бр. 16/13 и 4/18). 

  

Члан 2. 

Обавеза будућег Инвеститорa је да парцеле из члана 1. ове Одлуке приведе намени у 

складу са Просторним планом Општине Нова Црња („Сл. лист општине Нова Црња“ бр. 8/11, 

10/14, 12/14 и 23/17), Планом генералне регулације насеља Нова Црња („Сл.лист Општине 

Нова Црња“, бр. 16/13 и 4/18) и обавезама из чл.4 ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

Предметне парцеле се према поменутим плановима, налазе у радној зони у којој је 

предвиђено следеће:  

 

У склопу радне зоне ван грађевинског подручја насеља могућа је изградња 

најразличитијих производних и пословних садржаја (пословни објекти, производни, 

складишни, економски, услужни, објекти снадбевања, инфраструктурни објекти, 

најразличитији садржаји везани за производњу, под условом да не угрожавају стање животне 

средине. 

У склопу радне зоне у грађевинском подручју предвиђено је следеће: 

 „Радни садржаји су првенствено привредне активности, тј. делатности као што су: 

индустрија, производно занатство, производња електричне и топлотне енергије, складиштење 

и обрада разних роба, као и они сервиси који, због своје природе (буке, вибрација, издувних 

гасова, потреба и обима саобраћајних кретања и сличног), не могу бити лоцирани у оквиру 

других насељских структура. Такође, у оквиру зоне радних садржаја пожељно је да се групишу 

предузећа, која су међусобно технолошки повезана, која имају сличан степен штетног утицаја 

на околину и имају сличне захтеве у погледу саобраћајног и другог опслуживања.“ 

„На свим локацијама у склопу зоне радних садржаја, могућа је изградња производних 

енергетских објеката за производњу електричне и топлотне енергије из конвенционалних или 

обновљивих извора енергије (биомаса, биогас, геотермална енергија, соларна енергија и др.).“ 

 

Члан 4. 

 Обавеза будућег Инвеститора је да:  

 

- Комплетну инвестицију реализује у периоду од шест година од дана потписивања 

уговора о купопродаји грађевинског земљишта, осим у случају да надлежни орган по 

захтеву инвеститора донесе решење којим се одобрава да правоснажна грађевинска 

дозвола остаје на правној снази две године после прописаног рока, ако се у поступку 

утврди да је објекат завршен у конструктивном смислу на основу записника надлежног 

грађевинског инспектора; 

- Отпочне са радом производног објекта по добијању употребне дозволе и 
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- У годинама стицања пословне добити, Инвеститор је у обавези да кроз друштвену 

одговорност одваја минимум 2% од годишње нето добити за развој локалне заједнице. 

 

  Услови који се односе на заштиту животне средине и остале обавезе инвеститора биће 

посебно дефинисане уговором. 

У случају да инвеститор не испуни своје обавезе из овог члана, у обавези је да врати 

непокретности, што ће бити посебно регулисано уговором.  

 

Члан 5. 

  Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта јавним надметањем утврђује се у 

односу на висину тржишне вредности предметних непокретности. 

 

Почетна цена непокретности које се отуђују из јавне својине утврђује се на основу акта 

о процени пореског или другог надлежног органа или лиценцираног проценитеља, који 

прибавља Комисија непосредно пре доношења Одлуке о расписивању јавног огласа за 

отуђење. 

 

Члан 6. 

 Председник општине ће посебним актом образовати Комисију за спровођење поступка 

отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Нова Црња, у складу са чл. 18. 

Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Нова Црња („Службени лист 

општине Нова Црња“ бр. 6/19). 

 

Члан 7. 

 Јавни оглас за јавно надметање ради отуђења расписује и објављује Председник 

општине у складу са чл. 17. Одлуке грађевинском земљишту у јавној својини општине Нова 

Црња („Службени лист општине Нова Црња“ бр. 6/19) и позитивно правним прописима.  

Члан 8. 

По спроведеном поступку, Председник општине ће донети Одлуку о отуђењу 

неизграђеног грађевинског земљишта из члана 1. ове Одлуке на основу које ће закључити 

уговор о отуђењу непокретности из јавне својине.  

 

Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Нова Црња“.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

Број: II-06-0003/23-5 

Данa: 07.03.2023.године 

Н О В А  Ц Р Њ А 

 

Председник СО 

Ана Марија Лекин 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

ПРАВНИ ОСНОВ за доношење предлога Одлуке садржан је у члану 8. Закона о јавној 

својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 

113/2017, 95/2018 и 153/2020), којим је прописано да се правни режим грађевинског земљишта, 

пољопривредног земљишта, водног земљишта, шума и шумског земљишта у јавној својини 

уређује посебним законом.  

Чланом 99.став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 

72/2009, 81/2009-испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-

одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 

и 52/2021), прописано је да поступак, услове, начин и програм отуђења грађевинског 

земљишта у јавној својини аутономне покрајине, односно једнице локалне самоуправе, уређује 

аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе. Одлуком о грађевинском 

земљишту у јавној својини општине Нова Црња („Сл.лист Општине Нова Црња“, бр. 6/19) 

ближе је дефинисан поступак спровођења отуђења грађевинског земљишта у јавној својини.  

Скупштина општине Нова Црња, у складу са чл.17. Одлуке о грађевинском земљишту 

у јавној својини општине Нова Црња („Сл.лист Општине Нова Црња“, бр.6/19) доноси Одлуку 

да се покрене поступак отуђења. Одлука мора да садржи опис и ближе податке о грађевинском 

земљиште, које се отуђује, врсту, односну намену објекта који се може градити, начин 

отуђења, односно давања у закуп и др. 

 Јавни оглас за јавно надметање расписује и објављује Председник општине. 

Чл.18.исте Одлуке дефинисано је да Председник општине посебним актом образује 

Комисију за спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине 

Нова Црња. 

Записник о спроведеном поступку са пријавама, пратећом документацијом и предлогом 

о отуђењу земљишта учеснику који је понудио највиши износ закупнине Комисија доставља 

Председнику општине у року од 8 (осам) дана одржавања јавног надметања, ради доношења 

Одлуке о отуђењу, односно давању у закуп грађевинског земљишта.  

 

 

 14. На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 

РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 

и 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21) и члана 9. став 5. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10) и члана 

41. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, бр. 09/08, 16/12, 16/15 

и 2/19), Скупштина општине Нова Црња, на  седници одржаној 07.03.2023. године, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА  

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СРПСКА ЦРЊА  

 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком доносе се Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Српска Црња 

(у даљем тексту: Измене и допуне Плана) који је израђен од стране ЈП „Завод за урбанизам 

Војводине“ Нови Сад, Железничка 6/III, под бројем Е–2804, а који је саставни део ове Одлуке. 
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Члан 2. 

 

Измене и допуне Плана састоје се из текстуалног дела и графичког дела.  

 

Текстуални део Измена и допуна Плана објављују се у „Службеном листу општине Нова 

Црња“.  

 

Графички део Измена и допуна Плана садржи: 

 

 

Редн

и 

број 

Назив графичког приказа Размера 

 1.1. 

 

2.1. 

 

 

3.1. 

 

 

4.1. 

 

5.1. 

 

6.1. 

 

7.1. 

 

8.1. 

 

9.1. 

 

 

10.1. 

Постојеће стање  

 

Границе обухвата плана и грађевинског подручја са поделом на 

урбанистичке целине и одређивањем површина јавне намене 

 

Предложена намена површина на нивоу урбанистичких зона са 

локацијама 

објеката јавне намене  

 

Саобраћајно решење са регулацијом и нивелацијом површина јавне 

намене 

 

Водопривредна инфраструктура   

 

Електроенергетска инфраструктура  

 

Термоенергетска инфраструктура  

 

Електронска комуникациона инфраструктура 

 

Заштита непокретних културних и природних добара, подела 

грађевинског подручја на блокове и спровођење плана 

 

Детаљ регулације и саобраћајне инфраструктуре – Локација 1 

1:5000 

 

1:5000 

 

 

1:5000 

 

 

1:5000 

 

1:5000 

 

1:5000 

 

1:5000 

 

1:5000 

 

1:5000 

 

 

1:1000 

 

 

 

Текстуални и графички део Измена и допуна Плана заједно чине целину. 

 

 

Члан 3. 

 

Измене и допуне Плана се потписују, оверавају и архивирају у складу са Законом о планирању 

и изградњи. 

 

Измене и допуне Плана су израђене у 4 (четири) примерка у аналогном и 4 (четири) примерка 

у дигиталном облику.  

 

Један примерак донетих, потписаних и оверених Измена и допуна Плана у аналогном облику 

и један примерак у дигиталном облику чува се у ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, 

Железничка бр. 6/III.  
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Три примерка донетих, потписаних и оверених Измена и допуна Плана у аналогном облику и 

три примерка у дигиталном облику чувају се у надлежним службама општине Нова Црња. 

 

 

Члан 4. 

 

Доношењем Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Српска Црња, План 

генералне регулације насеља Српска Црња („Службени лист општине Нова Црња“, бр. 8/13 и 

10/14) остаје на снази и примењује се у свему, осим у делу за који се доносе Измене и допуне 

Плана. 

 

Планови детаљне регулације остају на снази и примењују се у свему, осим у делу за који се 

доносе Измене и допуне Плана. За области које нису дефинисане плановима детаљне 

регулације примењују се правила уређења и грађења из Плана генералне регулације. 

 

 

Члан 5. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Нова Црња“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине - 
Број:II-06-0003/23-6                    

Дана : 07.03.2023 

Н О В А  Ц Р ЊА    

 

Председник СО 

Ана Марија Лекин 
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 15. На основу члана 2.став 3. тачка 1. и члана 3. став 1. тачка 1. Закона о комуналним 

делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Уредбе о начину и условима 

за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл. гласник РС“,бр., 13/18, 66/18 и 

51/2019), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 129/2007, 

83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 41. Статута општине Нова Црња 

(„Службени лист општине Нова Црња“, бр. 09/08, 16/12, 16/15 и 2/19), Скупштина општине 

Нова Црња на седници одржаној дана 07.03.2023. године, доноси: 

 

ОДЛУКУ  

О  СНАДБЕВАЊУ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ 

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком прописује се обављање комуналне делатности снабдевање водом за пиће под 

којом се подразумева захватање, пречишћавање, прерада и испорука воде водоводном мрежом 

до мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерни инструмент, као и услови за 

снабдевање потрошача пијаћом водом и уређује експлоатација, одржавање уређаја водовода 

на подручју општине Нова Црња. 

Члан 2. 

Комунална делатност снабдевања водом за пиће (у даљем тексту: комунална делатност) је, у 

смислу ове одлуке, делатност пружања следећих комуналних услуга: захватање, 

пречишћавање, прерада и испорука воде водоводном мрежом до мерног инструмента 

потрошача, обухватајући и мерни инструмент. 

Јавни водовод је систем за снабдевање водом за пиће који има уређено и заштићено извориште, 

каптазу, резервоар и водоводну мрежу до мерног инструмента. 

Jавни водовод јесте скуп повезаних објеката који су у функцији захватања воде из уређеног и 

заштићеног изворишта, пречишћавања, складиштења и транспорта воде за пиће 

дистрибутивном водоводном мрежом до водомера корисника. 

 

Члан 3. 

Корисници услуга пречишћавања и дистрибуције воде за пиће и друге потребе (у даљем 

тексту:потрошачи) су физичка и правна лица и приватни предузетници који су власници, 

закупци или корисници по другом основу некретнина спојених са јавним водоводом који из 

њега користе воду уз сагласност овлашћеног предузећа. 

 

Члан 4. 

Ради обављања делатности пречишчавања и дистрибуције воде (сакупљање прерада, односно 

пречишчавање воде и испорука воде корисницима за пиће и друге потребе водоводном 

мрежом до мерног инструмента потрошача) СО Нова Црња је основало ЈКП „8. август“ Српска 

Црња. 

 

Члан 5. 

ЈКП „8.август“ Српска Црња је дужно да комуналну делатност обавља континуирано и 

квалитетно, у складу са усвојеним стандардима за обављање те делатности, ради уредног 

задовољавања потреба корисника, обезбеђења техничког, технолошког и економског 

јединства система и усклађености његовог развоја, стицања добити и остваривања другог 

законом утврђеног интереса. 

 

Делатност пречишчавања и дистрибуције воде ЈКП „8 август“ Српска Црња мора обављати 

тако да се  обезбеди: 

1. Трајност односно континуитет у обављању делатности; 
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2. Количина воде за пиће којом се обезбеђује одређени ниво комуналних потреба 

потрошача; 

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

нормативима; 

4. Заштита човекове средине; 

5. Тачност у погледу испоруке воде за пиће, сигурност потрошача погледу снабдевања 

водом за пиће и поузданост у пружању услуга и информисаност потрошача; 

6. Стално унапређивање вршења делатности производње и дистрибуције воде у погледу 

квалитета, ефикасности и других услова за њено вршење; 

7. Прописани ред првенства у испоруци воде за пиће када услед више силе, хаварије, 

елементарне непогоде, епидемије и сл. дође до смањења постојећих техничких 

капацитета, односно престанка могућности њиховог коришћења; 

8. Планирање и пројектовање проширења капацитета; 

9. Остваривање права и обавеза потрошача као и права и обавеза за ЈКП „8. август“ Српска 

Црња у вршењу делатности и  

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

 

Члан 6. 

         Технички систем за испоруку воде представља техничко-технолошку целину коју чине 

следећа постројења и уређаји: 

    1. изворишта са објектима, опремом и зонама санитарне заштите; 

    2. цевоводи сирове воде од изворишта до постројења за пречишћавање воде; 

    3. постројења за пречишћавање воде; 

    4. цевоводи воде за пиће од постројења за пречишћавање воде до резервоара са пратећим 

објектима; 

    5. резервоари; 

    6. постројења за потискивање воде; 

    7. водоводна мрежа; 

    8. прикључци до мерног уређаја корисника; 

    9. мерни уређај за мерење испоручене количине воде на прикључку (у даљем тексту: 

водомер), који може бити: 

- централни водомер (у даљем тексту: ЦВ) - који мери потрошњу за више корисника 

(стамбене зграде, стамбено пословне зграде и сл.), 

- контролни водомер - који се поставља иза ЦВ и мери потрошњу само једног корисника, а 

коме је за обрачун потрошње меродаван ЦВ (водомери у становима стамбених зграда), 

- индивидуални водомер - који мери потрошњу за једног корисника и који је меродаван за 

обрачун потрошње (породичне стамбене зграде и сл); 

   10. окна за мерни уређај; 

     11. унутрашње водоводне инсталације - кућне инсталације. 

           Постројења и уређаји из става 1. овог члана од редног броја 1. до редног броја 9. чине 

јавни водовод и представљају основно средство ЈКП „8. август“ Српска Црња. 

           Место предаје, односно место где се граниче објекти ЈКП „8. август“ Српска Црња и 

корисника и на коме се кориснику испоручује вода је централни водомер или индивидуални 

водомер. 

 

Члан 7. 

 

           ЈКП „8. август“ Српска Црња је одговоран за правилну примену свих прописа и 

техничких мера којима се постиже прописани квалитет воде. 

            Вода из јавног водовода мора одговарати стандардима, прописима и техничим мерама 

којима се постиже прописани квалитет воде. 

ЈКП „8. август“ Српска Црња дужно је да трајно и несметано обавља делатност пречишчавања 

и дистрибуције воде.  
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Ако дође до поремећаја или прекида у обављању делатности услед више силе или других 

разлога који се нису могли предвидети или спречити, ЈКП „8. август“ Српска Црња обавезно 

је да одмах предузме мере на отклањању узрока поремећаја односно прекида или на други 

начин обезбеди снабдевање потрошача водом, радно ангажује запослене на отклањању узрока 

прекида односно поремећаја изврши хитне поправке и замене инсталација и уређаја као и 

заштиту од даљих хаварија, и да истовремено обавести општински орган управе надлежан за 

комуналне послове. 

 

Надлежни орган из претходног става дужан је без одлагања: 

1. да одреди ред првенства и начин пружања услуга оним потрошачима , код којих би услед 

прекида настала опасност по живот и рад грађана или других организација или би 

настала велика односно ненадокнадива штета, 

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

имовине, 

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

снабдевање водом, 

4. да утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећаје односно прекид вршења 

делатности за наднаду учињење штете. 

 

ЈКП „8. август“ Српска Црња дужно је да по захтеву општинског органа за инспекцијске 

послове врши ванредне послове у вези са обављањем делатности када је то неопходно за 

задовољавање потреба потрошача уз обезбеђење средстава за те послове. 

Члан 8. 

ЈКП „8. август“ Српска Црња дужно је да преко средстава јавног информисања или на други 

погодан начин благовремено, а најкасније у року од два дана пре прекида, обавештава 

потрошаче о сметњама и прекидима у вршењу делатности који су настали или могу настати, о 

начину снабдевања потрошача водом у тим околностима као и о другим променама од значаја 

за потрошаче и обављање делатности. 

Изузетно, рок о обавештавању може бити краћи од два дана у случајевима када до прекида 

долази из разлога који се нису могли унапред предвидети. 

 

Члан 9. 

Сваки објекат који се снабдева из јавног водовода мора имати свој засебан прикључак.  

Прикључак почиње од споја са уличном водоводном цеви или цеви секударне мреже у 

блоковској изградњи, а завршава се у склоништу за водомер са вентилом иза водомера. 

Уколико се објекат састоји од стамбеног  и пословног дела прикључак се посебно израђује за 

противпоожарну инсталацију, за снабдевање стамбеног дела и за снабдевање водом сваког 

пословног простора посебно. 

Изузетно ако за то постоје технички услови, може се одобрити прикључење групе пословних 

простора једним прикључним водом и једним водомером што се регулише посебним уговором 

између ЈКП „8. август“ Српска Црња и потрошача. 

Изузетно на основу сагласног предлога потрошача чији је објекат већ прикључен на јавну 

водоводну мрежу и заинтересованог физичког или правног лица – власника другог објекта, 

уколико за то постоје технички разлози или разлози економичности, ЈКП „8 август“ Српска 

Црња може дозволити да се путем једног прикључка на јавну водоводну мрежу водом 

снабдевају та два или више објеката. 

Потрошач не може без сагласности ЈКП „8. август“ дозволити да се објекат другог физичког 

или правног лица прикључи на његову кућну водоводну инсталацију. 

 

Члан 10. 

Физичко и правно лице постаје потрошач воде када од ЈКП „ 8. август“ Српска Црња добије 

писмену потврду о пуштању прикључка у употребу. 
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Члан 11. 

Потрошња воде мери се водомером, а само изузетно по процени или другом критеријуму. 

Потрошња воде читавог објекта мери се једним водомером на прикључку истог објекта.  

Изузеци се могу дозволити само у оправданим случајевима и по прописима ове Одлуке. 

Члан 12. 

Све врсте радова на јавној водоводној мрежи  и прикључцима изводи само ЈКП „8. август“ 

Српска Црња. 

У случају оштећења јавних објеката – путева и тротоара у вези са извођењем радова по ставу 

1. овог члана, ЈКП „8. август“ Српска Црња је дужан да по завршетку радова на оштећеном 

делу објекта успостави првобитно стање. 

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

извођачу. 

Члан 13. 

Самостални уређаји за снабдевање водом не смеју ни у ком случају бити директно спојени са 

уређајима јавног водовода. 

 

Члан 14. 

Накнаду за потрошену воду из јавног водовода плаћају корисници по кубном метру 

испоручене воде. 

Члан 15. 

Сваки потрошач је дужан да своје водоводне инсталације држи у исправном стању, да не 

расипа воду и да се придржава одредаба ове Одлуке. 

 

II. СПАЈАЊЕ СА ВОДОВОДНОМ МРЕЖОМ 

 

Члан 16. 

Сваки нови објекат који је снабдевен кућном водоводном инсталацијом и сваки постојећи 

објекат снабдевен водоводном инсталацијом, а налази се у улицама у којима постоји јавна 

водоводна мрежа, мора се спојити са јавном водоводном мрежом и из ње користити воду за 

пиће и хигијенске потребе. 

Трошкове израде прикључка плаћа власник објекта.  

Ако се прикључак изводи одмах после полагања водоводне мреже ЈКП „8. август“ Српска 

Црња ће сносити трошкове дозволе за отварање, затварање и озелењавање јавне површине, 

као и трошкове за израду техничке документације за прикључење. 

Члан 17. 

Објекти изграђени без одобрења општинског органа управе надлежног за грађевинске послове 

не могу се спојити са јавном водоводном мрежом. 

Изузетно од одредбе из претходног става када технички услови дозвољавају, а постоје 

довољни капацитети објеката јавног водовода, надлежни општински орган, по претходно 

прибављеном мишљењу ЈКП „8. август“ Српска Црња, може да одреди услове за привремено 

прикључење таквог објекта на јавни водовод уколико је покренут поступак да се за тај објекат 

прибави одобрење за извођење радова у складу са прописима. 

Члан 18. 

Прикључак на мрежу водовода врши се на основу одобрења за прикључење, у складу са 

техничким условима, које издаје ЈКП „8.август“ Српска Црња. 

Технички услови за прикључење објекта издају се у поступку издавања локацијских услова. 

Захтев за издавање локацијских услова подноси се Одељењу за привреду и локално економски 

развој Општинске управе општине Нова Црња, које по службеној дужности, а о трошку 

инвеститора, прибавља и техничке услове. 

Услове, односно техничке податке, као и посебне услове и сагласности за пројектовање, 

градњу и пријем водоводног прикључка у складу са техничким нормативима, одређује и даје 

ЈКП „8.август“ Српска Црња. 

Услови за прикључење на водоводну мрежу садрже: 
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- место и начин прикључења; 

- пречник и квалитет прикључне цеви; 

- тип и капацитет мерног инструмента; 

- положај, димензије и начин обраде водомерног шахта ради заштите од водопропустљивости 

истог; 

- тип поклопца на водомерном склоништу; 

- забрану повезивања инсталација које се снабдевају водом из других извора са инсталацијом 

преко које се користи вода из јавног водовода. 

Инвеститор је дужан да, пројекат прикључка на водоводну мрежу, изради према добијеним 

условима. 

Инвеститор је дужан да прибави решење о одобрењу за извођење радова у складу са чланом 

145. Закона о планирању и изградњи и да пријави наведене радове Одељењу за привреду и 

локално економски развој Општинске управе општине Нова Црња. 

Вршилац комуналне делатности може у изузетним случајевима привремено дозволити 

прикључење на јавни водовод преко суседне непокретности, у случају када не постоје 

могућности непосредног прикључења и када власник те непокретности за то да писмену 

сагласност. 

Прикључак из става 1. овог члана мора се поништити када се изградњом водоводне 

инсталације стекну услови за непосредно прикључење објекта на јавни водовод. 

Приликом изградње објеката, вршилац комуналне делатности може дозволити инвеститору 

прикључење путем привременог прикључка у циљу изградње објекта. 

Захтев се подноси Одељењу за привреду и локално економски развој Општинске управе 

општине Нова Црња кроз централни информациони систем. 

Уз захтев се прилаже: 

• сепарат из пројекта са техничким описом и графичким прилозима којим се приказује 

предметни прикључак; 

• доказ о праву својине на парцели; 

• доказ о легалности објекта; 

•писмену сагласност власника непокретности или носиоца права на непокретности ако се 

спајање мора извршити преко непокретности другог власника; 

• уговор о накнади за инвестиционо улагање у недостајућу комуналну инфраструктуру; 

• одобрење за прокопавање улице уколико је дефинисано техничким условима; 

• доказ о уплати накнаде у складу са техничким условима. 

На основу приложених доказа из става 8. овог члана, ЈКП „8.август“ Српска Црња доноси 

Решење о одобрењу прикључења и врши прикључак на водоводну мрежу, у року од 15 дана 

од дана подношења комплетне документације. 

Објекат који се налази у поступку озакоњења може бити привремено прикључен на водовод 

до правоснажног окончања поступка озакоњења. 

Уколико објекат не буде озакоњен, грађевински инспектор је дужан да најкасније у року од 3 

дана од пријема акта којим се одбацује или одбија поступак озакоњења, примерак акта достави 

ЈКП „8. август“ Српска Црња. 

ЈКП „8. август“ је дужно да у року од 15 дана од пријема акта искључи објекат са мреже о 

трошку корисника. 

Трошкове издавања сагласности као и трошкове израде прикључка сноси подносилац захтева 

- потрошач. 

Члан 19. 

Сваки објекат који се спаја са јавном водоводном мрежом мора имати прикључни вод 

непосредно са уличног јавног цевовода или прикључног вода и то засебно за противпожарну 

заштиту објекта и за санитарну потрошњу. 

Сваки прикључни вод мора бити снабдевен затварачем са уграђеном гарнитуром непосредно 

из места спајања прикључног вода са јавним цевоводом, инструментом за мерење потрошње 

– водомером и са два вентила испред и иза инструмента. 
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Члан 20. 

Права и обавезе грађана који учествују сопственим средствима у изградњи уличног вода, 

регулисаће се у складу са важећим законским прописима. 

 

Члан 21. 

Део стамбене зграде који има засебан улаз и чини самосталну целину, сматра се засебним 

објектом у смислу ове Одлуке и мора имати свој засебан прикључак на водовод. 

Изузетно од одредбе претходног става овог члана, стамбене зграде у блоку, у којима се налазе 

само станови, могу имати само један прикључак, ако то захтева инвеститор. 

Члан 22. 

За две мале зграде до једног спрата, са малом потрошњом воде (до 100 кубних метара месечно) 

може се дозволити један заједнички прикључак који се доводи до зграде, а затим се грана на 

два дела и посебно улази у сваку зграду. Свака зграда мора имати (своје) засебно склониште 

за водомер. 

 

Члан 23. 

Изузетно и само привремено може се дозволити прикључење на водоводну мрежу преко 

суседне непокретности, ако нема могућности непосредног спајања и ако власник 

непокретности на то пристане. Ове изузетне случајеве одређује ЈКП „8 август“ Српска Црња, 

водећи рачуна да не буде угрожено снабдевање водом, ни наметнути непотребни трошкови 

непосредно прикљученом објекту односно непокретности. Овакви се прикључци морају 

прекинути када се полагањем водоводне цеви омогући непосредно спајање објекта. 

Члан 24. 

Забрањено је самовољно прикључење на водоводну мрежу.  Ако се такав прикључак изведе 

ЈКП „8 август“ Српска Црња ће га искључити. 

Легализација бесправно изграђеног прикључка може се извршити накнадно искључиво под 

условом да власник бесправно прикљученог објекта уплати новчани износ као накнаду за 

легализацију у висини пуне цене прикључка која важи на дан када је бесправно изграђени 

прикључак откривен. 

Уколико бесправно изграђени прикључак није изграђен према важећим прописима, трошкове 

довођења у исправно стање сноси власник бесправно изграђеног прикључка. 

Члан 25. 

Водомери морају бити смештени у посебним затвореним склоништима (водомерним окнима) 

изграђеним по одређеним типовима и упуствима које даје ЈКП „8. август“ Српска Црња. 

Водомерно окно изводи на свој терет власник или корисник објекта. 

Члан 26. 

Водомерно окно се по правилу израђује непосредно иза регулационе линије, а највише пет 

метара од те линије. 

Изузетно, у зградама које стоје на регулационој линији и немају колски улаз, односно 

могућност израде водомерног окна, водомер се поставља у подруму, непосредно уз фасадни 

зид. 

Члан 27. 

Власници или корисници објекта одржавају склониште за водомер (водомерно окно) о свом 

трошку и брину се да оно буде суво, чисто, уредно и приступачно како би се водомер могао 

поправити и читати потрошња воде. 

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

је дужан прилагодити прописаним типовима у року од 30 дана после писмене опомене. Ако 

због стања спремишта прети опасност загађења воде, снабдевање водом мора се обуставити 

све док се склониште не прилагоди прописаним типовима. 

Члан 28. 

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

Рад на одржавању и законској замени водомера врши ЈКП „8. август“ Српска Црња о свом 

трошку. Кварове на водомеру са вентилима испред и иза водомера који настају кривицом 
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потрошача као и кварове на прикључном воду изазване неисправношћу унутрашње 

инсталације потрошача одстрањује ЈКП „8. август“ Српска Црња на трошак потрошача. 

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

Члан 29. 

Уколико оцени да за то постоје технички разлози економичности као и технички услови ЈКП 

„8. август“ Српска Црња може уз сагласност потрошача у једном водомерном окну уградити 

више паралелних водомера. 

 

III. ОДРЖАВАЊЕ ПРИКЉУЧНОГ ВОДА 

 

Члан 30. 

Поправке и промене на прикључном воду до водомера изводи само ЈКП „8. август“ Српска 

Црња. За извођење ових радова није потребна сагласност потрошача, али је ЈКП „8. август“ 

Српска Црња дужан да га о томе унапред обавести, ако је поправка била хитне природе, 

потрошач мора бити накнадно обавештен. 

 

Члан 31. 

Сваки квар или штету на прикључку и водомеру потрошач је дужан да одмах пријави ЈКП „8. 

август“ Српска Црња, које је дужно у року од 24 часа да предузме мере да квар отклони. 

 

Члан 32. 

Оштећење и сметње на прикључку које настану кривицом или непажњом потрошача, или 

трећег лица поправљају се о трошку потрошача односно трећег лица. Судски спор у вези 

трошкова поправки не одлаже поправку. 

Приликом измене водоводне мреже односно прикључка ЈКП „8. август“ Српска Црња ће 

извести радове о трошку инвеститора који захтева измену постојећег стања. 

 

 

IV. ЗАШТИТНЕ МЕРЕ 

 

Члан 33. 

Забрањено је спајање на кућни прикључак испред водомера. 

Изузетно од одредбе претходног става овог члана ЈКП „8. август“ Српска Црња може 

направити везу  путем своје службе на исти начин и уз услове као и код извођења прикључка. 

Члан 34. 

ЈКП „8. август“ Српска Црња има искључиво право отварања и затварања вентила за затварање 

веза на улици и код водомера. 

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

водоводној инсталацији. 

Затварање вентила испред водомера може извршити орган управљања, власник или корисник 

објекта само у случају већег квара на водомеру или вентилу за водомер, с тим да је дужан да 

о томе обавести ЈКП „8. август“ Српска Црња у року од 24 часа. 

 

Члан 35. 

Потрошач је дужан да своје водоводне инсталације заштити од оштећења и кварова и да 

благовремено предузме мере у циљу заштите прикључног вода и инсталација од смрзавања. 

Члан 36. 

У циљу контроле одредаба ове Одлуке, радници ЈКП „8. август“ Српска Црња имају право да 

прегледају кућне инсталације водовода, нарочито где постоји мешовито снабдевање водом,  

уређаје за повећање притисака, уређаје за напајање централног грејања и других уређаја који 

могу нанети штету јавном водоводу. 
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Радници ЈКП „8 август“ могу вршити прегледе из претходног става овог члана само на основу 

посебног писменог овлашћења ЈКП „ 8. август“ Српска Црња и у присуству потрошача или 

његовог представника. 

Овлашћење радници су дужни показати и без посебног захтева. 

 

Члан 37. 

Власник односно корисник непокретности која се налази испод, изнад или поред објеката 

јавног водовода не може да обавља радове који би могли да ометају вршење делатности 

производње и дистрибуције воде. 

 

Члан 38. 

Извођач радова на подземним инсталацијама које су положене поред, изнад или испод 

инсталација јавног водовода дужан је да предузме све потребне мере обезбеђења у циљу 

заштите водоводних инсталација од оштећења или квара. 

Извођач радова из става 1. овог члана дужан је најкасније 15 дана пре почетка извођења радова 

известити ЈКП „8. август“ Српска Црња о начину извођења радова и о мерама које ће предузети 

у циљу заштите водоводних инсталација. Приликом извођења радова од стране трећих лица, 

услуге надзора пружа ЈКП „ 8 август“ на терет извођача. 

Ако ЈКП „8. август“ Српска Црња сматра да због начина извођења радова или због 

недовољности заштитних мера прети опасност од оштећења или квара на инсталацијама јавног 

водовода, обратиће се органу управе општине надлежним за комуналне послове, ради 

доношења решења којим ће се извођачу радова наложити да предузме потребне мере за 

обезбеђење инсталације  јавног водовода. 

Решењем органа из претходног става овог члана забраниће се извођачу радова да приступи 

радовима пре предузимања потребних мера. 

 

Члан 39. 

На површинама испод којих су положене инсталације јавног водовода не сме се држати 

никакав отпадни материјал. 

 

V. МЕРЕЊЕ ПОТРОШЊЕ ВОДЕ, НАЧИН ОБРАЧУНА И НАПЛАТЕ НАКНАДЕ ЗА 

ИСПОРУЧЕНУ ВОДУ 

 

Члан 40. 

            Главни мерни инструмент за мерење потрошње воде уграђен на месту прикључења 

инсталација корисника на комуналну инфраструктуру представља саставни део комуналне 

инфраструктуре. 

 

            Набавка мерног инструмента из става 1. овог члана врши се из надокнаде за 

прикључак, коју плаћа инвеститор, односно власник непокретности. 

 

            Индивидуални мерни инструменти уграђени на инсталацијама корисника, који служе 

мерењу потрошње воде за појединачне станове, односно појединачне пословне просторије, су 

у својини власника појединачних станова, односно, власника појединачних пословних 

просторија који сносе трошкове набавке, уградње, експлоатације, одржавања и 

функционисања индивидуалних мерних инструмената. 

 

Члан 41. 

 

           Корисник плаћа накнаду за испоручену воду на основу утврђене јединичне цене, у 

зависности од обима пружене комуналне услуге, у складу са критеријумима утврђеним овом 

одлуком. 

          Утврђена јединична цена за комуналну услугу треба да обезбеди: 
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          1. редовно обављање комуналне делатности испоруке воде у прописаном обиму и 

квалитету, 

          2. редовно инвестиционо и текуће одржавање техничких система из члана 6. ове одлуке. 

 

           Критеријуми за формирање цена извршене комуналне услуге по m³ су: 

 

           1. обим и квалитет услуге према прописаним стандардима и нормативима, 

           2. висина трошкова обављања комуналне делатности у складу са стандардима и 

нормативима (материјални трошкови, зараде запослених, амортизација, трошкови за текуће и 

инвестиционо одржавање и остали трошкови пословања) у складу са законом. 

 

            Цену за извршену комуналну услугу по m³  утврђује Надзорни одбор ЈКП „8. август“ 

Српска Црња уз сагласност Скупштине општине. 

            Обим испоручене воде утврђује ЈКП „8. август“ Српска Црња очитавањем централног 

или индивидуалног водомера или на основу мерила и критеријума утврђених овом одлуком. 

            Обим пружене комуналне услуге очитавањем централног или индивидуалног водомера 

утврђује се на основу разлике стања на бројилу између два очитавања. 

            Приликом очитавања очитавају се само целе јединице мере за које је утврђена цена за 

пружање комуналне услуге. 

            Утврђују се категорије корисника: 1. грађани и 2. остали корисници. 

            Предузеће обрачунава накнаду за извршену комуналну услугу применом             

Тарифног система за извршену комуналну услугу. 

            Одлуку о Тарифном систему за извршену комуналну услугу утврђује Надзорни одбор 

ЈКП „8. август“ Српска Црња уз сагласност Скупштине општине. 

           Тарифним системом се утврђују критеријуми и мерила за категорије потрошње и 

категорије корисника, обрачунски елементи за утврђивање вредности извршене комуналне 

услуге, тарифни ставови за обим извршене комуналне услуге као и мере којима се применом 

обрачунских елемената и тарифних ставова обезбеђује прилагођавање потрошње воде у 

условима и могућностима техничких система. 

 

Члан 42. 

Потрошачи, који обављају пословну делатност у индивидуалним или заједничким стамбеним 

зградама, морају плаћати потрошену воду по цени која важи за предузећа. 

Потрошња воде до 30 кубних метара месечно у индивидуалним стамбеним зградама, 

обрачунаваће се по цени која важи за грађане, а разлика у потрошњи преко 30 кубних метара 

обрачунаваће се по цени воде која важи за предузећа. 

 

Члан 43. 

Потрошња воде се наплаћује према количини измереној водомером, а изузетно по процени. 

Предузеће утврђује обим испоручене воде проценом у следећим случајевима: 

1. Када је објекат привремено остао без водомера или када је водомер неисправан, 

2. Када корисник онемогући очитавање водомера или када корисник који самостално очитава 

не пријави стање, 

3. У зимском периоду, када временске прилике онемогућавају очитавање и 

4. Код прикључења на јавни водовод без одговарајуће документације. 

 

У случајевима из става 2. тач. 1. до 4. овог члана, процена се врши на основу просека 

испоручене количине воде кориснику у претходној години, односно на основу просека 

испоручене количине воде кориснику очитане на водомеру у најмање три претходна 

очитавања. 
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Ако нема података о средњој потрошњи и ако постоје тешкоће у процењивању, обим 

испоручене воде утврђује се тако што се по члану домаћинства обрачунава потрошња од 4 m³ 

воде. 

Потрошња воде се израчунава према разлици стања бројила на водомеру на крају и на почетку 

временског периода читања водомера. Код обрачуна се читају само цели кубни метри. 

ЈКП „8. август“ Српска Црња не сме обрачунавати потрошњу воде ни издавати рачуне на 

основу показивања водомера који није обрадила надлежна контрола мера и ако на њему нема 

њене пломбе као доказа баждарења. 

ЈКП „8. август“ Српска Црња не сме обрачунавати потрошњу воде ни издавати рачуне на 

основу показивања споредних водомера који су уграђени на кућној инсталацији. 

Члан 44. 

Корисник има право да тражи контролу водомера, а ЈКП „8. август“ Српска Црња је дужно да 

изврши тражену контролу у року од осам дана од дана пријема захтева. 

Корисник има право да поднесе захтев овлашћеном телу, односно Дирекцији за мере и 

драгоцене метале за ванредни преглед водомера у употреби. 

Трошкове ванредног прегледа водомера из става 2. овог члана сноси корисник уколико се 

ванредним прегледом утврди да је водомер исправан. 

Трошкове ванредног прегледа водомера из става 2. овог члана сноси ЈКП „8.август“ Српска 

Црња уколико се ванредним прегледом утврди да је водомер неисправан. 

Члан 45. 

Исправка обрачуна извршиће се на основу утврђеног одступања у складу са важећим 

прописима. 

Члан 46. 

Потрошња на јавним површинама (поливање и прање улица, поливање паркова и др.) уколико 

се она не мери водомером, обрачунава се на начин утврђен уговором закљученим између ЈКП 

„ 8. август“ Српска Црња и потрошача. 

 

Члан 47. 

Утврђивање количине утрошене воде врши се очитавањем водомера за све потрошаче из члана 

41. ове Одлуке. 

Очитавање водомера код предузећа, установа, школа и јавних служби као и код стамбених 

зграда са више станова врши се најмање једном месечно. 

Очитавање водомера код потрошача у индивидуалним стамбеним зградама врши се најмање 

два пута годишње. 

Корисник је дужан да омогући и може да присуствује очитавању водомера, односно уређаја за 

мерење количине испoручене воде. 

Члан 48. 

На основу извршеног очитавања водомера рачуни за утрошену воду се достављају једном 

месечно за потрошаче из члана 47. став 2. ове Одлуке. У стамбеним зградама са више станова 

задужења се распоређују у зависности од броја станова и броја чланова сваког домаћинства. 

За потрошаче из члана 47., рачун за комуналну услугу доставља се потрошачима у року од 15 

дана од дана обрачуна. 

Члан 49. 

Потрошачи из члана 47. став 2. и 3. у обавези су да накнаду за утрошену воду измире у року 

од 15 од  дана достављања рачуна. 

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

прописима. 

Члан 50. 

Потрошач може отказати трошење воде. Отказ се даје писмено, а може бити трајан или 

привремен. 

Трошење воде може се отказати трајно само за порушени објекат, а привремено за зграде у 

којима нико не станује или се привремено не употребљавају. 
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Кад откаже трошење воде потрошач треба да испусти воду из исталације. После отказа, ЈКП „ 

8 август“ ће пломбирати улазни вентил. 

 

Члан 51. 

Потрошња воде се не плаћа: 

1. за гашење пожара из јавних хидраната 

2. за гашење пожара из кућне водоводне инсталације 

3. ако је вода истекла због неисправности на водомеру или његовим арматурама, сем у 

случају ако је до квара дошло кривицом потрошача. 

 

У случајевима из става 1. овог члана утрошак воде процењује се у складу са чланом 43. ове 

Одлуке. 

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

у року од 24 часа. 

 

VI. ШТЕДЊА ВОДЕ 

 

Члан 52. 

За време несташице воде ЈКП „ 8. август“ Српска Црња ће давати упутства потрошачима о 

предузимању мера у циљу ублажавања последица несташице воде. Потрошачи се морају 

придржавати добијених упутстава. 

 

Члан 53. 

У случају веће несташице воде и других тешкоћа у вези снабдевања водом ЈКП „8.август“ 

Српска Црња је дужан да предузме техничке мере за ограничење потрошње. 

ЈКП „8. август“ Српска Црња ће у случају несташице воде и других тешкоћа у вези снабдевања 

водом, предложити Скупшини општине да пропише трошење воде, ограничења или начин 

трошења воде појединим категоријама потрошача (прање и поливање улица, поливање 

паркова, пуњење базена, употреба водоскока и сл.), као и начин контроле и спровођење 

прописаних ограничења. 

 

VII. ЈАВНИ ИЗЛИВИ 

 

Члан 54. 

Из јавних хидраната могу узимати воду само за то овлашћена предузећа и друге организације. 

Јавна ватрогасна служба има право узимати воду за гашење пожара и за време ограничења. 

Ватрогасна служба може трошити воду за своје вежбе само у споразуму са ЈКП „ 8 август“. 

Вода утрошена за вежбе плаћа се. 

Уколико Ватрогасна служба врши проверу притиска и због тога скида пломбу са мерног 

инструмента, дужна је писмено обавестити надлежну службу ЈКП „ 8. август“ Српска Црња  о 

серијским бројевима водомера, локацији и корисницима. Након провере ЈКП „8. август“ 

Српска Црња ће поново пломбирати водомере како би се онемогућило нетачно регистровање 

утрошка воде. 

Сва предузећа и друге организације морају имати посебну дозволу ЈКП „8. август“ Српска 

Црња да могу узимати воду помоћу хидранског наставка на одређеним местима. Сваки такав 

хидрантски наставак мора бити пријављен код ЈКП „ 8. август“ Српска Црња и посебно 

обележен. Утрошена вода плаћа се на основу процене, ако се не може мерити водомером на 

хидрантском наставку. 
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VIII. ЗАТВАРАЊЕ ДОВОДА ВОДЕ 

 

Члан 55. 

Испорука воде за пиће не може се по правилу ускратити потрошачима. Изузетно испорука 

воде може се привремено ускратити корисницима: 

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

прописаног услова, 

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

сагласности ЈКП „ 8. август“ Српска Црња на своју кућну инсталацију прикључи објекат 

другог физичког или правног лица, 

3. код отказа потрошње воде, 

4. када се дотадашњи потрошач одјави, а нови још не пријави, 

5. ако је склониште водомера загађено или затрпано или неприступачно или неусловно а 

потрошач није уклонио недостатке ни после писмене опомене од стране ЈКП „ 8. август“ 

Српска Црња, 

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

у јавној мрежи, 

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

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

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

овлашћен, 

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

ове Одлуке, 

11. у случају када након извршеног техничког пријема објекта инвеститор није доставио 

ЈКП „ 8. август“ Српска Црња податке о новим власницима или закупцима објекта. 

Члан 56. 

По престанку разлога због којих је дошло до искључења, ЈКП „ 8. август“ Српска Црња је 

обавезно да изврши поновно прикључење потрошача (корисника) одмах, а најкасније у року 

од 3 (три) дана пријаве отклањања узрока. 

Трошкове искључења и поновног прикључења и друге трошкове до којих долази у случајевима 

из члана 55. ове Одлуке сноси потрошач (корисник). 

 

IX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 57. 

Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара казниће се ЈКП „8. август“ Српска 

Црња ако учини прекршај из члана 5. и 7. ове одлуке.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у ЈКП „8. август“ Српска Црња, 

новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара. 

Члан 58. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за прекршај ЈКП „8. август“ Српска Црња 

ако противно одредбама члана 50. ове Одлуке затвори довод воде. 

Новчаном казном од 15.000,00 динара казниће се за прекршај из претходног става и одговорно 

лице у ЈКП „ 8 август“. 

 

Члан 59. 

Новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се за прекршај ЈКП „ 8. август“ Српска Црња 

ако благовремено два дана раније не обавести потрошаче о прекиду снабдевања водом у 

случају извођења радова на реконструкцији или већој поправци водовода (члан 8.став 1.). 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за прекршај из претходног става и одговорно 

лице у ЈКП „8. август“. 
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Члан 60. 

      Новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се ЈКП „8. август“ Српска Црња: 

1. ако у року од 24 сата по пријави потрошача не преузме мере  да отклони квар на 

прикључку или водомеру (члан 31.), 

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

 

      Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за прекршај из претходног става 

одговорно лице  у ЈКП „ 8. август“. 

 

Члан 61. 

      Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице и приватни 

предузетник: 

1. ако изводи радове на јавној водоводној мрежи и прикључцима противно одредбама 

члана 12. и члана 30, 

2. ако директно споји сопствене уређаје за снабдевање водом са уређајима јавног водовода 

(члан 13.), 

3. ако изводи радове на подземним инсталацијама и поред забране изречене у смислу 

члана 38. став 4. 

 

           Новчаном казном од 15.000,00 динара казниће се за прекршај из претходног става и 

одговорно лице у радној или другој организацији или другом правном лицу. 

 

Члан 62. 

     Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице и приватни 

предузетник: 

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

2. ако без дозволе узима воду из јавног хидранта (члан 54. став 1. и став 3.) 

3. ако без сагласности ЈКП „8 август“ Српска Црња на своју кућну водоводну инсталацију 

прикључи објекат другог физичког или правног лица, (члан 9. став 6.). 

 

    Новчаном казном од 15.000,00 динара казниће се за прекршај из претходног става и 

одговорно лице у радној или другој организацији. 

 

Члан 63. 

    Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице и приватни 

предузетник: 

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

2. ако одмах не пријави ЈКП „ 8. август“ Српска Црња квар на прикључку или водомеру 

(члан 31.), 

3. ако у року од 24 часа не извести ЈКП „ 8. август“ Српска Црња о затварању вентила 

испред водомера ( члан 34.став 3.) 

4. ако не дозволи радницима ЈКП „ 8. август“ Српска Црња да изврше преглед у смислу 

члана 36., 

5. ако не известе ЈКП „ 8 август“ Српска Црња најкасније 15 дана пре почетка извођења 

радова о начину извођења радова и о мерама које ће предузети у циљу заштите 

водоводних инсталација ( члан 38. став 1.), 

6. ако на површинама испод којих су положене инсталације јавног водовода  држи отпадни 

материјал (члан 39.). 

 

Новчаном казном од 15.000,00 динара казниће се за прекршај из претходног става и одговорно 

лице у радној или другој организацији или другом правном лицу. 
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Члан 64. 

Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице (грађанин) ако 

учини коју од радњи или пропуста из члана члан 9. став 6. и члана 24. ове Одлуке. 

Члан 65. 

Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице (грађанин) ако 

учини коју од радњи или пропуста из члана 63. став 1. ове Одлуке. 

 

Члан 65а. 

Новчаном казном од 2.500,00 динара казниће се за прекршај грађанин, уколико се не 

придржава упуства из члана 52. Одлуке. 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице и приватни 

предузетник, уколико се не придржава упуства из члана 52. Одлуке. 

 

X.НАДЗОР  

 

Члан 66. 

Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке, врши Комунални инспектор Општинске управе 

Општине Нова Црња. 

 

У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор, осим законом прописаних права и 

дужности, има и следећа права и дужности: 

1. да проверава да ли вршилац комуналне делатности свој рад и пословање организује у складу 

са чланом 5. ове одлуке; 

2. да проверава да ли вршилац комуналне делатности поступа у складу са чланом 8. ове одлуке; 

3. да проверава да ли потрошач своје водоводне инсталације одржава у исправном стању, да 

рационално троши воду и да се придржава одредаба ове одлуке (члан 15.); 

4. да проверава да ли потрошач поступа у складу са чланом 27. одлуке; 

5. да проверава да ли је вршилац комуналне делатности предузео техничке мере за ограничење 

потрошње у складу са чланом 53. ове одлуке; 

6. да проверава да ли потрошач поступа у складу са обавезама из ове Одлуке. 

 

У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да: 

1. наложи решењем вршиоцу комуналне делатности да свој рад и пословање организује у 

складу са чланом 5. и 8. ове одлуке; 

2. наложи решењем потрошачу да своје водоводне инсталације одржава у исправном стању, 

да рационално троши воду и да се придржава одредаба ове одлуке (члан 15); 

3. наложи решењем потрошачу да поступа у складу са чланом 27. ове одлуке; 

4. наложи решењем вршиоцу комуналне делатности да предузме техничке мере за ограничење 

потрошње (члан 53); 

5. изда прекршајни налог; 

6. подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно пријаву за привредни преступ 

или кривично дело уколико оцени да је повредом прописа учињен прекршај, привредни 

преступ или кривично дело; 

7. предузима друге мере утврђене законом, подзаконским прописима и овом одлуком. 

Ако комунални инспектор приликом вршења надзора утврди да пропис није примењен или да 

је неправилно примењен, у року који не може бити дужи од 15 дана од дана извршеног надзора, 

донеће решење о отклањању утврђене неправилности и одредиће рок за њено отклањање. 

На решење комуналног инспектора може се изјавити жалба Општинском већу у року од 15 

дана од дана достављања решења. 

О жалби Веће одлучује у року од 30 дана од дана пријема жалбе. 

Жалба не одлаже извршење решења комуналног инспектора. 

Решење Општинског већа је коначно у управном поступку и против њега се може покренути 

управни спор. 
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Комунални инспектор у обављању послова сарађује са инспекцијским службама Републике 

Србије, у складу са законом. 

Сарадња из става 1 овог члана обухвата нарочито: међусобно обавештавање, размену 

информација, пружање непосредне помоћи и предузимање заједничких мера и активности од 

значаја за обављање послова комуналне инспекције. 

 

XI. ИЗЈАШЊAВАЊЕ О КВАЛИТЕТУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

 

Члан 67. 

Вршилац комуналне делатности је дужан да најмање једном годишње спроведе поступак 

изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних услуга из члана 2. ове одлуке, у 

трајању од најмање 15 дана.  

Позив за изјашњавање из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници 

општине и на страници вршиоца комуналне делатности, а доставља се средствима јавног 

информисања ради саопштења.  

Вршилац комуналне делатности је дужан да у року од 15 дана од дана завршетка изјашњавања 

из става 1. овог члана достави Општинској управи општине Нова Црња-Одељењу за привреду 

и локално економски развој, извештај о резултатима изјашњавања корисника о квалитету 

пружања комуналних услуга.  

Уколико су резултати изјашњавања корисника такви да већина корисника није задовољна 

пруженом комуналном услугом вршиоца комуналне делатности, Општинска управа општине 

Нова Црња-Одељење за привреду и локално економски развој, сачињава информацију са 

предлогом мера за отклањање недостатака наведених у изјашњавању корисника и доставља је 

Општинском већу општине Нова Црња.  

Општинско веће општине Нова Црња, након разматрања информације и предложених мера из 

става 4. овог члана, налаже вршиоцу комуналне делатности да отклони недостатке који су 

наведени у изјашњавању корисника, у року који не може бити дужи од 90 дана. 

Члан 68. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о водоводу („Сл. лист опшине 

Нова Црња“, бр.03/09). 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина  

Општина Нова Црња   

-Скупштина општине- 

Број:II-06-0003/23-7 

Дана:  07.03.2023.године 

Н о в а   Ц р њ а 

Председник СО 

Ана Марија Лекин 
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 16. На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 

члана 24. став 3.  и члана 41. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 

15/16 и 88/19), члана 41 . став 1. тачка 12.  Статута општине Нова Црња („Службени лист 

општине Нова Црња”, бр. 09/08, 16/12, 16/15 и 2/19), Скупштина општине Нова Црња, на 

седници одржаној дана 07.03.2023 године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

„8.АВГУСТ“ СРПСКА ЦРЊА 

1. И м е н у ј е  се   Бојан Томин из Српске Црње, дипломирани аналитичар заштите 

животне средине, за директора Јавног комуналног предузећа „8.август”, Српска Црња, 

на период од четири године.  

2. Именовани је дужан да ступи на функцију у року од осам дана од дана 

објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије”.  

3. Ово Решење је коначно.  

4. Решење о именовању са образложењем објавити у „Службеном гласнику 

Републике Србије”, „Службеном листу Општине Нова Црња” и на званичној интернет 

страници Општине Нова Црња. 

Об р а з л ожењ е  

Чланом 24. став 3. и чланом 41. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, 

број 15/16 и 88/19), прописано је да директора јавног предузећа, чији је оснивач јединица 

локалне самоуправе, именује орган одређен Статутом јединице локалне самоуправе, на 

период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса, на предлог надлежног 

органа јединице локалне самоуправе.  

Чланом 41 . став 1. тачка 12.  Статута општине Нова Црња („Службени лист општине 

Нова Црња”, бр. 09/08, 16/12, 16/15 и 2/19), Скупштина општине именује и разрешава 

надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут 

јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом. 

 

 

Скупштина општине Нова Црња, сходно члану 38. Закона о јавним предузећима,  донела 

је Одлуку о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа 

„8.август“ Српска Црња чији је оснивач Општина Нова Црња („Службени лист Општине 

Нова Црња“, бр. 19/22). Јавни конкурс за избор Директора Јавног комуналног предузећа 

„8.август“ Српска Црња бр. II-101-20/22 од 23.11.2022.године, који је огласила Скупштина 

општине, објављен је у „Службеном листу Општине Нова Црња“, у дневном листу 

„Дневник“, на званичној интернет презентацији Општине Нова Црња: 

https://www.novacrnja.rs/sr/ , као и у „Службеном гласнику Републике Србије“ дана 

25.11.2022.године. 

Јавним конкурсом утврђени су услови за избор директора и докази који се достављају 

уз пријаву, као и да ће се стручна оспособљеност, знања и вештина кандидата оцењивати у 

изборном поступку увидом у доказе који су приложени уз пријаву и усменим разговором 

са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкурсом, односно на други 

одговарајући начин сходно потребама рада јавног предузећа, у складу са Законом којим се 

уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора 

јавног преузећа („Службени Гласник РС“, бр. 65/16). 

Комисија за избор директора ЈКП “8.август“ Српска Црња именована је Решењем о 

образовању Комисије за избор Директора ЈКП „8.август“ Српска Црња („Службени лист 

Општине Нова Црња“, бр. 19/22), чији је задатак спровођење јавног конкурса. 

https://www.novacrnja.rs/sr/
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У року утврђеним Јавним конкурсом за избор директора Јавног комуналног предузећа 

„8.август“ Српска Црња чији је оснивач Општина Нова Црња пријаву је  поднео један 

кандидат. Комисија за избор директора ЈКП “8.август“ Српска Црња, утврдила је да је 

пријава потпуна, благовремена и разумљива. 

Након прегледа пријаве и доказа који су приложени уз пријаву, на седници Комисије 

одржаној дана 27.12.2022.године, Комисија је саставила списак од једног кандидата који 

испуњава услове за учешће у изборном поступку и заказала за 29.12.2022.године усмену 

проверу знања, о чему је кандидат благовремено обавештен писменим путем, путем 

интернет адресе, као и телефонским путем.  
Комисија је спровела изборни поступак у складу са одредбама Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16 и 88/19), Уредбом о мерилима за 

именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16) и Одлуком о 

спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „8.август“ 

Српска Црња чији је оснивач Општина Нова Црња („Службени лист Општине Нова Црња“, 

бр. 19/22), након чега је саставила ранг листу кандидата са бројчано исказаним резултатом 

који је уз Записник доставила Општинској управи општине Нова Црња и то: 

 

редни 

број 

 

Име и презиме кандидата Просечна оцена 

1 Бојан Томин 2,00 

 

Комисија је констатовала да је просечна оцена кандидата на ранг листи сагласна 

резултату испуњених мерила за избор директора јавног предузећа, односно показаним 

знањима и вештинама кандидата у изборном поступку.  

 

Записник о изборном поступку и ранг листу, Комисија доставила је Општинској управи, 

сходно члану 41.Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16 и 

88/19). 

Имајући у виду напред наведено, сагласно члану 24.став 3. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС”, број 15/16 и 88/19), донета је одлука као у диспозитиву овог 

решења. 

 

Упутство о правном средству:  

 

Ово Решење је коначно и против истог се може покренути управни спор у року од 30 

дана од дана достављања овог Решења.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА        

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ:II-06-003/23-8 

ДАНА: 07.03.2023.године 

Н О В А     Ц Р Њ А 

Председник СО 

Ана Марија Лекин 
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 17. На основу члана 41. став 1. тачка 12. Статута Општине Нова Црња („Службени лист 

општине Нова Црња“, број 9/08, 16/12, 16/15 и 2/19) Скупштина  општине Нова Црња, на 

седници одржаној дана   07.03.2023. године доноси: 

 

                                                   З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

  

            Даје се сагласност на Ценовник зоохигијенске службе ЈП за комуналну инфраструктуру 

и услуге „Кикинда“. 

  

                                                                       Члан 2. 

 

           Ценовник зоохигијенске службе ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ 

је саставни део овог Закључка. 

 

                                                       

                                                             О б р а з л о ж е њ е 

 

            Општина Нова Црња је дана 19.08.2022. године закључила Споразум о уступању 

обављања послова зоохигијене са Градом Кикиндом број I-404-107/22 и Анекс споразума о 

уступању обављања послова зоохигијене са Градом Кикиндом број I-404-107/22-1 дана 

27.12.2022. године. 

 

             Чланом 4. поменутог Споразума, наведено је да су потписнице овог Споразума 

сагласне да за сваку буџетску годину, приликом усвајања финасијског плана ЈП“Кикинда“ од 

стране Скупштине града Кикинда, закључе анекс Споразума, уколико долази до промене цена 

услуга, с тим што ће Скупштина општине Нова Црња дати претходну сагласност на промену 

цена услуга. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

Број: II-06-003/23-9 

Дана:   07.03. 2023.године  

  

 

Председник СО 

Ана Марија Лекин 
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 18. На основу  члана 41т.  65 ..Статута општине Нова Црња („Службени лист општине 

Нова Црња“бр.9/08…2/019), Скупштина општине Нова Црња на седници одржаној дана 

07.03.2023.године,доноси 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

О усвајању Извештаја  о раду штаба за ванредне ситуације  општине Нова Црња за 

2022 .годину 

 

 

 

Члан 1. 

 

Усваја се  Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације општине  Нова Црња за 

2022.годину 

 

Члан 2. 

 

    Извештај чини саставни део овог Закључка. 

Члан 3. 

 

 

Овај Закључак биће објављен у „Службеном листу општине Нова Црња.“ 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ:II-06-0003/23-10 

ДАНА:07.03.2023 године 

Н   О  В  А   Ц  Р  Њ  А 

 

 

Председник СО 

Ана Марија Лекин 
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 19. На основу члана 32.став Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник РС“ 

број 129/07 и 83/14) ,) и члана 41. тачке 22. Статута општине Нова Црња („Службени лист 

општине Нова Црња“ број 9/08 ,16/12 16/15 и 2/19), Скупштина општине Нова Црња на 

седници одржаној  07.03.2023 године,  доноси  

 

 

 

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  

  НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ“ ЂУРА ЈАКШИЋ „ 

ЗА 2023.ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 

 Д а ј е  с е  сагласност на Програм рада Народне библиотеке“Ђура Јакшић“ Српска 

Црња за 2023.годину. 

 

Члан 2. 

 

 Програм рада чини саставни део Закључка. 

 

Члан 3. 

 

Овај Закључак биће објављен у „Службеном листу општине Нова Црња“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ: II-06-3/23-11 

ДАН:  07.03.2023.године  

Н О В А   Ц Р Њ А 

 

 

Председник СО 

Ана Марија Лекин 
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 20. На основу  члана 41т.  65 ..Статута општине Нова Црња („Службени лист општине 

Нова Црња“бр.9/08…2/019), Скупштина општине Нова Црња на седници одржаној дана  

07.03. 2023 године,доноси 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

О Усвајању Програма рада Туристичке организације општине Нова Црња 

 за 2023 .годину 

 

 

Члан 1. 

 

Усваја се  Програм рада Туристичке организације општине Нова Црња за 2023 .годину 

 

Члан 2. 

 

    Програм  чини саставни део овог Закључка. 

 

Члан 3. 

 

Овај Закључак биће објављен у „Службеном листу општине Нова Црња.“ 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ:II-06-0003/23-12 

ДАНА:07.03.2023године 

Н   О  В  А   Ц  Р  Њ  А 

 

Председник СО 

Ана Марија Лекин 
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