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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ:II-06-22/16-1 

ДАНА:17.11.2016 године 

Н  О  В  А   Ц  Р  Њ  А 

 

 120.На основу члана 46.Закона о 

локалним изборима („Службени 

гласник РС“број 129/07,34/10-одлука 

УС и 54/11)Скупштина општине Нова 

Црња ,на седници одржаној дана 

17.11.2016 године,доноси следећу 

 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА 

МАНДАТА ОДБОРНИКА 

 

Члан 1. 

 

 УТВРЂУЈЕ СЕ престанак 

мандата одборнику 

 

 РУЖА РОБЕРТУ  из Нове 

Црње ,са изборне листе "САВЕЗ 

ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА-

ИШТВАН ПАСТОР" ,због поднете 

оставке. 

Члан 2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мандат престаје даном 

доношења Одлуке. 

 

                  Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном  

доношења и биће објављена у 

„Службеном листу општине Нова 

Црња“. 

Председник СО  

Даница Стричевић 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ:II-06-22/16-2 

ДАНА:17.11.2016 године 

Н  О  В  А   Ц  Р  Њ  А 

 

121.На основу члана 48. став 1. 

Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник РС“ бр.ој 129/07 

,34/10 -одлука УС и 54/11), Скупштина 

општине Нова Црња, на седници 

одржаној дана 17.11.2016.године, 

доноси следећу 

 

ОДЛУКУ 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКА 

 

Члан 1. 

 

СЛУЖБЕНИ 
ЛИСТ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 
 

 

Година XXV Нова Црња 17.11.2016. године Број: 16 
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 ПОТВРЂУЈУ СЕ мандат 

одборника                       

 

1. ЧИСАР ЛОРАБЕЛ из  Нове  

Црње, са изборне листе САВЕЗ 

ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА-

ИШТВАН ПАСТОР . 

 

Члан 2. 

 

Одборнику именованим у члану 

1. ове одлуке, мандат траје до истека 

мандата одборника којима је престао 

мандат . 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у 

„Службеном листу општине Нова 

Црња“. 

Председник СO                                                                                                         

Даница Стричевић 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ:II-06-22/16-3 

ДАНА:17.11.2016 године 

Н  О  В  А   Ц  Р  Њ  А 

 

122.На основу члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („ Сл. гласник 

РС“, број 129/07 и 83/14 – др. закон), 

члана 37. Закона о радним односима у 

државним органима („ Сл. гласник РС“, 

број 48/91..., 83/2005 - испр. др. закона и 

23/2013 - oдлука УС), члана 9. став 1. 

тачка 4. и став 2. тачка 4. у вези са 

чланом 7. и 8. Закона о платама у 

државним органима и јавним службама 

(“Службени гласник РС”, број 34/01, 

62/06....и 99/11- др. закон, 10/13,55/13 и 

99/14), Уредбе о коефицијентима за 

обрачун и исплату плата именованих и 

постављених лица и запослених у 

државним органима (“Службени 

гласник РС”, број 44/08 и 2/12),) 

Скупштина општине Нова Црња на 

седници одржаној дана  17.11.2016. 

године, донела је следећу 

 

ОДЛУКУ 

 О измени и допуни одлуке о платама, 

додацима на плате, накнадама и 

осталим примањима изабраних и 

постављених лица у општини  

Нова Црња 

 

Члан 1. 

Мења се члан 4.став 1. Oдлуке о 

платама, додацима на плате, накнадама 

и осталим примањима изабраних и 

постављених лица у општини Нова 

Црња („Сл. Лист општине Нова Црња“ 

бр. 10/2015 ) тако да сада гласи: 

„ Одборницима из члана 3. ове одлуке 

утврђује се  месечна накнада у износу 

од 10.000,00 динара, члановима 

Општинског већа  у износу од 15.000,00 

динара, док члановима радних тела које 

образује СО и члановима комисија, 

радних група и тимова које образују 

органи општине не припада месечна 

накнада.”. 

Члан 2. 

У свему осталом Oдлука о 

платама, додацима на плате, накнадама 

и осталим примањима изабраних и 

постављених лица у општини Нова 

Црња („Сл. Лист општине Нова Црња“ 

бр. 10/2015 и 14/2016)  остаје не 

измењена.  

Члан 3. 

Ова Oдлука ступа на снагу даном 

доношења Одлуке о буџету општине 

Нова Црња за 2017.годину и објавиће се  

у „Службеном листу општине Нова 

Црња“. 

 Председник СO   

Даница Стричевић 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ:II-06-22/16-4 



Број    16    17.11.2016    “Службени лист општине Нова Црња“  Страна 587 

ДАНА:17.11.2016 године 

Н  О  В  А   Ц  Р  Њ  А 

 

123.На основу чл.32.Закона о 

локалној самоуправи («Сл.гласникРС» 

бр.129/07 и 83/14) ,чл. 54.Статута 

Општине Нова Црња(«Сл.лист општине 

Нова Црња» ,Скупштина општине Нова 

Црња на седници одржаној дана  

17.11.2016.године донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРИВРЕМЕНОГ ПОСЛОВНИКА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

НОВА ЦРЊА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком мења се 

Привремени пословник Скупштине 

општине Нова Црња бр II–06-05/16-5  од  

09.06.2016.године («Сл.лист општине 

Нова Црња»бр.8/16) на следећи начин: 

У наслову овог пословника 

брише се реч»Привремени». 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у 

„Службеном листу општине Нова 

Црња“. 

Председник СO                                                                                                   

Даница Стричевић  
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ:II-06-22/16-5 

ДАНА:17.11.2016 године 

Н  О  В  А   Ц  Р  Њ  А 

 

124.На основу члана 146. Закона 

о планирању и изградњи („Сл. 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 и 

145/2014), члана 32. став 1. тачка 6. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број 129/07, 

83/14) и члана 41.став 1. тачка 7. 

Статута општине Нова Црња ( “Сл.лист 

Општине Нова Црња”, бр. 09/2008, 

16/2012 и 16/2015), Скупштина општине 

Нова Црња на седници одржаној дана  

17.11.2016. године, донела је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПОСТАВЉАЊУ  И  УКЛАЊАЊУ 

МАЊИХ МОНТАЖНИХ   

И ДРУГИХ  ОБЈЕКАТА  

ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА  

НА ЈАВНИМ И ДРУГИМ 

ПОВРШИНАМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ  

НОВА ЦРЊА 

 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Предмет уређивања 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком прописује се врста, 

изглед, услови и начин постављања, 

коришћења и уклањања мањих монтажних 

и других објеката привременог карактера 

на јавним и другим површинама на 

територији општине Нова Црња, вршење 

надзора над применом одредаба ове одлуке 

и инспекцијски надзор, као и друга питања 

од значаја за постављање, коришћење и 

уклањање објеката са површина јавне и 

друге намене. 

Појам и врсте мањег монтажног и 

другог објекта привременог 

карактера 

Члан 2. 

Мањи монтажни објекат и други 

објекат привременог карактера у смислу 

ове одлуке је киоск и други сличан 

објекат за продају робе на мало, за 

пружање угоститељских, занатских 
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услуга и других услуга (у даљем тексту: 

привремени објекат).  

Привремени објекат у смислу 

одредаба ове одлуке је и објекат за 

извођење забавних програма, спортски 

објекат и други привремени објекат за 

игру деце и рекреацију грађана, 

рекламни пано, односно објекaт и 

средствo за оглашавање и другo огласнo 

средствo, баштa угоситељских објеката, 

покретни монтажни објекат.  

Привремени објекат се поставља 

искључиво као самосталан објекат и не 

може се користити као проширење 

пословног простора сталног карактера. 

 

Површине за постављање 

 

Члан 3. 

 

Мањи монтажни објекат и други 

објекaт привременог карактера се може 

постављати на јавним и другим 

површинама, у складу са одредбама ове 

одлуке.  

Јавне површине на којима се, у 

складу са одредбама ове одлуке, могу 

постављати привремени објекти су: улице, 

тротоари, тргови, паркови, пијачни 

простори, паркинг простори, аутобуска и 

такси стајалишта, површине испред и око 

бензинских пумпи, аутобуских станица, 

простор испред улаза у гробља, јавне 

зелене површине између или око стамбених 

и стамбено –пословних зграда,  улични 

травњаци, и друге површине јавне и друге 

намене у складу са Законом. 

Друге површине на којима се, у 

складу са одредбама ове одлуке, могу 

постављати привремени објекти су:  

1. слободне површине комплекса - 

грађевинске парцеле објеката јавне 

намене;  

2. слободне површине грађевинске 

парцеле објеката других намена;  

3. неизграђено грађевинско земљиште 

до привођења намени у складу са 

планским документом.  

Површине из става 3. овог члана 

су у режиму јавног коришћења када 

излазе на јавну површину и неометано 

су и стално доступне неодређеном броју 

корисника. 

Привремени објекти- киосци и 

други мањи монтажни објекти могу се 

постављати искључиво на јавним 

површинама из става 2. овог члана, 

другим површинама које су у режиму 

јавног коришћења и у јавној својини, 

као и на неизграђеном грађевинском 

земљишту у јавној својини, до 

привођења намени, у складу са 

планским документом.  

Поред површина из става 5. овог 

члана, објекат за извођење забавних 

програма, спортски објекат и други 

привремени објекат за игру деце и 

рекреацију грађана, рекламни пано, 

односно објекaт и средствo за 

оглашавање и другo огласнo средствo, 

баштa угоситељских објеката, покретни 

монтажни објекат може се постављати и 

на другим површинама у режиму јавног 

коришћења и на неизграђеном 

грађевинском земљишту до привођења 

намени, у складу са планским 

документом, без обзира на режим 

својине.  

 

II ИЗГЛЕД И ДРУГЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ 

ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА 

Члан 4. 

Киоск је типски објекат за 

шалтерску продају робе на мало, или 

пружање услуге, чија бруто површина 

не може бити већа од 10,5 м2 и који се 

поставља у финалном облику.  

Други мањи монтажни објекат је 

типски монтажни објекат за продају 

робе на мало, за пружање 

угоститељских, занатских и других 

услуга, чија је бруто површина од 10,5 

м2 до 30 м2 и који се формира од 

типских елемената.  

Код постављања привремених 

објеката из става 1-2. овог члана могу се 

изводити минимални грађевински 

радови на нивелисању терена и изради 
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подлоге и прикључака на комуналну 

инфраструктуру.  

Објекат за извођење забавних 

програма је забавни парк, циркус, шатор 

и монтажно-демонтажна позорница за 

промоције и друге манифестације, 

апарати и уређаји за забаву и сл. 

Забавни парк и циркус чине један или 

више различитих објеката основне 

намене (вртешке, карусели, возићи и 

сл., циркуска шатра) са помоћним 

објектима (благајна, објекти за смештај 

особља, држање животиња и сл.), који 

се постављају у финалном облику или 

склапају од готових елемената.  

Спортски објекат је отворени 

објекат спортске намене, спортски терен 

и сл (клизалиште, терен за кошарку, 

одбојку и сл.), који осим терена могу 

имати монтажно-демонтажну ограду и 

клупе-трибине, а изузетно, као помоћне 

објекте, могу имати затворене монтажне 

објекте (благајна, смештај реквизита и 

сл.).  

Други привремени објекти за 

игру деце и рекреацију грађана су 

отворени објекти које чине један или 

више елемената опреме за одвијање 

одговарајуће активности (љуљашка, 

тобоган, пењалица, опрема за фитнес, 

шах и сл.).  

Рекламни панои, односно објекти 

и средства за оглашавање и друга 

огласна средства су: билборди, јарболи, 

тотеми, рекламне табле, рекламне табле 

на стубу јавне расвете, рекламни панои 

на фасади, рекламни медији, банери и 

други рекламни панои. Рекламни панои, 

односно објекти и средства за 

оглашавање и друга огласна средства се 

постављају под условима и на начин 

прописан овом одлуком, а њихова 

величина и положај дефинишу се 

урбанистичким условима и условима 

јавног предузећа.  

Башта угоститељског објекта је 

монтажно-демонтажни објекат 

отвореног или затвореног типа, која се 

поставља на јавној површини 

непосредно уз објекат у којем се обавља 

угоститељска делатност. Башта 

отвореног типа је отворени монтажно-

демонтажни објекат, који се може 

поставити и користити у току целе 

године .Башта затвореног типа је 

затворени монтажно – демонтажни 

објекат, који се може поставити и 

користити у периоду од 1.  новембра до 

1.  марта. Баште угоститељских објеката 

не смеју угрозити пешачку и колску 

комуникацију 

Покретни монтажни објекат је 

покретна тезга, изложбени пулт, 

слободно-стојећа и зидна витрина, 

уређај за кокице, расхладни уређај, 

апарат за продају освежавајућих 

напитака и други сличан покретни 

објекат и апарат, чија укупна површина 

заузима највише 2 м2. 

 

III УСЛОВИ И НАЧИН 

ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ 

ОБЈЕКАТА 

Програм  постављања 

Члан 5. 

 

Услови за постављање привремених 

објеката – киоска и других мањих 

монтажних објеката на површинама из 

члана 3. став 5. ове одлуке дефинишу се 

Програмом постављања привремених 

објеката на јавним и другим површинама на 

територији Општине Нова Црња (у даљем 

тексту: Програмом) и овом Одлуком. 

Програм садржи опис јавне и друге 

површине, површину локације, услове и 

начин постављања привременог објекта, 

намену привременог објекта, величину и 

тип привременог објекта, почетни износ 

закупнине локације и др. 

Програм из претходног става на 

предлог Одељења за привреду доноси 

Општинско веће, у року од 30 дана од дана 

усвајања ове Одлуке. 

Привремени објекти могу се 

постављати и на локацијама које нису 

обухваћене Програмом, које су у режиму 
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јавног коришћења, у складу са планском 

документацијом и могућностима локације. 

Члан 6. 

Програм  се доноси на одређено 

време, са роком важења од пет година.  

Програм  се објављује у 

"Службеном листу Општине Нова 

Црња".  

Програм спроводи Општинска 

управа.  

Измена и допуна Програма врши 

се по потреби, по поступку 

предвиђеном за доношење Програма.  

Јавни конкурс 

Члан 7. 

Корисник места постављања 

привременог објекта на месту 

утврђеном Програмом, одређује се на 

основу јавног конкурса (у даљем тексту: 

конкурс).  

Одлуку о покретању поступка за 

избор корисника места доноси 

Председник општине.  

Одлуком из става 2. ове одлуке 

уређују се питања која се односе на: 

пријаву на конкурс, рок за 

пријављивање, критеријуме за одлуку о 

избору корисника и друга питања од 

значаја за спровођење конкурса.  

Давање у закуп површине јавне и 

друге намене ради постављања 

привремених објеката врши се путем 

јавног надметања или прикупљања 

писмених понуда путем јавног конкурса 

или непосредном погодбом у складу са 

одредбама ове одлуке. 

Члан 8. 

Право учешћа на конкурсу има 

правно лице и предузетник, 

регистровани за обављање одговарајуће 

делатности и физичко лице, које ће се 

регистровати за обављање делатности у 

складу са Одлуком из члана 7. став 2.  

Члан 9. 

Конкурс расписује и спроводи 

комисија коју образује Председник 

општине.  

Број чланова и састав комисије, 

као и начин обављања стручних и 

административних послова за потребе 

комисије утврђује се актом о 

образовању комисије.  

 

Члан 10. 

Комисија, у складу са одлуком из 

члана 7. ст. 2. и 3. ове одлуке, расписује 

конкурс, спроводи конкурс и даје 

предлог одлуке, на основу које 

Председник општине доноси одлуку о 

избору корисника.  

а) Јавно надметање - лицитација 

 

Члан 11. 

  
Јавни конкурс за јавно 

надметање за давање у закуп локације 

објављује се у средствима јавног 

информисања.  
Јавно надметање ће се одржати 

најраније осам дана од дана 

објављивања конкурса за јавно 

надметање. 

Члан 12. 

 

Јавни конкурс за јавно 

надметање за давање закуп локација 

садржи:  
- назив закуподавца,  

- податке о локацији (одредиште, 
површина),  

- врсту, тип, величину и намену 

привременог објекта који ће се 

поставити на локацији,  
- дужину трајања закупа,  

- почетни износ закупнине,  

- место и време одржавања јавног 

надметања,  

- износ депозита за учешће на 

лицитацији и број текућег рачуна на 

који се депозит уплаћује,   
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- обавештење о документацији која се 

мора приложити, 

-  назнаку да се неће разматрати понуда 

учесника који има дуг по основу заузећа 

јавних површина или је на други начин 

прекршио одредбе уговора, и - по 

потреби, и друге посебне услове 

утврђене одлуком Председника 

Општине. 
 

Члан 13. 

  
На јавном надметању имају 

право да учествују сва физичка, правна 

лица и предузетници који:  
- приложе личну карту, за физичка 

лица  

- приложе извод из Регистра 

привредних субјеката, за предузетнике 

и правна лица,   
- приложе доказ о уплати депозита за 

учешће на лицитацији, и   
- приложе пуномоћ за заступање.  
 

Члан 14.  
 

Јавно надметање спроводи 

Комисија 

Јавно надметање отвара 

председник Комисије и утврђује ко је 

поднео пријаве и ко је од подносиоца 

пријава присутан са овлашћењем да 

учествује у јавном надметању.  

Поступак јавног надметања 

почиње тако што Комисија проверава 

идентитет подносиоца уредних пријава 

или њихових овлашћених заступника.  

Председник Комисије објављује 

почетак јавног надметања, наводи 

локацију која је предмет јавног 

надметања, као и почетни износ 

закупнине и позива учеснике да понуде 

своје износе.  

Учесник јавног надметања дужан 

је да јасно и гласно каже који износ 

нуди.  

Председник Комисије пита три 

пута: „Да ли неко даје више од највише 

претходно понуђеног износа“ и 

констатује дату понуду и име учесника. 

 

Члан 15.  
 

Лицу које омета рад Комисије, 

може се изрећи опомена.  

Ако и после изрицања опомене 

исто лице настави да омета рад 

Комисије, удаљиће се из просторије у 

којој Комисија заседа, а Комисија ће 

наставити са радом.  

Уколико не може да обезбеди 

несметано спровођење поступка и поред 

изречених мера опомене и удаљења, 

Комисија може одлучити да прекине 

јавно надметање.  

У случају прекида из става 3. 

овог члана, Комисија је дужна да 

одреди када ће се поступак наставити.  

Све околности везане за 

евентуално удаљење појединих лица 

или прекида поступка, уносе се у 

записник. 

Члан 16. 

  
О јавном надметању води се 

записник.  

  
У записник о току поступка 

јавног надметања се уноси:   
1. састав комисије,  

2. локација која се лицитира, као и 

ближи подаци о истој,  

3. број учесника на лицитиацији,  

4. почетни износ закупнине,  

5. имена учесника са понуђеним 

износима,  

6. износ закупнине који је утврђен 

као највиши понуђени износ и 

подаци о учеснику који је 

понудио највиши износ,  

7. примедбе учесника јавног 
надметања,  

8. датум и време почетка и 

завршетка поступка јавног 

надметања,  

 
9. остале податке од значаја за рад 

Комисије.  
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Записник потписују сви чланови, 

односно заменици чланова Комисије, 

лице које води записник и сви учесници 

јавног надметања.  

Записник о спроведеном 

поступку са пријавама, пратећом 

документацијом и предлогом одлуке о 

давању у закуп локације учеснику који 

је понудио највиши износ закупнине, 

Комисија доставља Председнику 

општине у року од 8 дана од дана 

одржавања јавног надметања, ради 

доношења Одлуке давању у закуп 

локације.  
Уколико се утврде 

неправилности у спровођењу поступка 

јавног надметања, Председник општине 

ће поништити одлуку о расписивању 

јавног огласа. 
 

Члан 17. 

  
Одлуку о давању у закуп 

локације доноси Председник општине, у 

року од 8 дана од дана пријема 

записника и предлога Комисије из члана 

9. ове одлуке. 

Одлука о давању у закуп 

локације доставља се, у року од три 

дана од дана доношења, свим 

учесницима у поступку јавног 

надметања. 

Учесник јавног надметања има 

право приговора на одлуку о давању у 

закуп локације  Председнику општине у 

року од пет дана од дана достављања. 

Учесник јавног надметања има 

право жалбе на одлуку Председника 

општине донету поводом приговора. 

Жалба се подноси Општинском 

већу општине Нова Црња у року од 15 

дана од дана достављања. 

Одлука Општинског већа је 

коначна. 

    
б) Јавни конкурс за прикупљање 

понуда 
 

Члан 18.  

Јавни конкурс за прикупљање 

понуда за давање у закуп локације (у 

даљем тексту: јавни конкурс) објављује 

се у средствима јавног информисања. 

 

Члан 19. 

  
Јавни конкурс садржи: 

- назив закуподавца,  

- податке о локацији (одредиште, 

површина),  

- врсту, тип, величину и намену 

привременог објекта који ће се 

поставити на локацији,  
- дужину трајања закупа,  

- почетни износ закупнине,  

- рок, место и начин подношења 

понуде,  

- износ депозита и број текућег рачуна 

на које су уплаћује депозит,   
- начин саопштавања резултата 

конкурса и критеријуме за избор 

закупца,  
- обавештење о документацији која се 

мора приложити уз понуду и податке о 

обавезној садржини понуде,   
- назнаку да се неће разматрати понуда 

учесника на јавном конкурсу који има 

дуг по основу заузећа јавних површина 

или је на други начин прекршио 

одредбе уговора, и   
- по потреби, и друге посебне услове 

утврђене одлуком Председника 

општине.  

Члан 20. 

  
Рок за подношење понуде на 

јавни конкурс (у даљем тексту: понуда) 

не може бити краћи од осам дана од 

дана објављивања јавног конкурса у 

средствима јавног информисања. 

 

Члан 21. 

  
Понуда се подноси у затвореној 

коверти, са видљивом назнаком: „За 

јавни конкурс за давање у закуп 

локације“. 

Понуда садржи: 
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- назнаку локације за коју се понуда 

подноси,  

- износ понуђене закупнине,  

- делатност која ће се обављати и  

- доказ о уплати депозита.  

 

Понуда садржи и следеће: 

 

1. За физичка лица: име и презиме,  

адресу, број личне карте, ЈМБГ; 

2. За предузетнике: име и презиме 

 предузетника, адресу, број личне карте, 

јединствени број грађана, назив радње, 

матични број,  

3. За правна лица: назив и седиште, 

 копију решења о упису правног 

лица у регистар код надлежног 

органа, као и пуномоћје за лице које 

заступа подносиоца пријаве.  

  
Уз понуду се достављају 

прилози у складу са посебним 

захтевима из јавног конкурса. 

 

Члан 22. 

  
Критеријум за оцењивање 

најповољније понуде и избор закупца је 

висина закупнине.  
Уколико у поступку два или 

више понуђача понуде исти износ 

закупнине, Председник општине 

задржава право да избор најповољнијег 

понуђача изврши по слободном 

уверењу, ценећи пре свега уредност у 

измиривању обавеза према 

Републичким и Локалним пореским 

органима. 

Члан 23. 

  
Комисија утврђује да ли су 

понуде благовремене, уредне и потпуне. 

  
Неблаговремена, непотпуна и 

неуредна понуда се одбацује, што ће 

бити посебно наведено у записнику о 

отварању понуда.  

Неблаговременом ће се сматрати 

понуда која је поднета по истеку рока за 

подношење понуда, неуредном она 

понуда која је поднета у отвореној 

коверти, а непотпуна је она која не 

садржи све наведено у члану 21. ове 

одлуке. 

Комисија неће разматрати 

понуду оног учесника на јавном 

конкурсу који има дуг по основу заузећа 

јавних површина, или је на неки други 

начин, као закупац, прекршио одредбе 

уговора о закупу. 

 

Члан 24. 

 

Одлуку давању у закуп локације 

доноси Председник општине, у року од 

8 дана од дана пријема записника и 

предлога Комисије из члана 9. ове 

одлуке. 

Одлука о давању у закуп 

локације доставља се, у року од три 

дана од дана доношења, свим 

учесницима у поступку прикупљања 

понуда. 

Учесник у поступку прикупљања 

понуда има право приговора на одлуку 

о давању у закуп локације  Председнику 

општине у року од пет дана од дана 

достављања. 

Учесник поступка прикупљања 

понуда има право жалбе на одлуку 

Председника општине донету поводом 

приговора. 

Жалба се подноси Општинском 

већу општине Нова Црња у року од 15 

дана од дана достављања. 

Одлука Општинског већа је 

коначна. 

 

Заједничке одредбе за поступак 

лицитације и прикупљања 

понуда 

 

Члан 25. 

 

Уговор о давању у закуп 

локације закључује се између лица коме 
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се локација даје у закуп и Председника 

општине у року од 30 дана од дана 

коначности одлуке. 

Уколико изабрани учесник на 

јавном конкурсу не закључи уговор о 

закупу локације у року из става 1. овог 

члана, сматраће се да је одустао од 

закупа локације.  
Изабрани учесник који је 

одустао од закупа локације нема право 

на повраћај депозита. 

У случају из става 2. овог члана, 

Председник општине може закључити 

уговор о закупу са следећим 

најповољнијим учесником на јавном 

конкурсу. 

Уколико се не донесе одлука из 

претходног става, поступак се понавља. 
 
  

Члан 26. 

 

Депозит за учешће на јавном 

конкурсу износи 20 % од почетне 

висине месечне закупнине.  
Учеснику на јавном конкурсу 

чија понуда није прихваћена депозит се 

враћа у року од пет дана од дана јавног 

надметања, односно отварања понуда. 

 

Члан 27. 

 

Председник општине  може 

одлучити да се уговор о закупу не 

закључи са најповољнијим учесником 

на јавном конкурсу, уколико до 

закључења уговора о закупу локације 

утврди да је текући рачун 

најповољнијег учесника на јавном 

конкурсу блокиран, или да је био 

блокиран у претходних шест месеци, 

или на други начин сазна да 

најповољнији учесник на јавном 

конкурсу не може испуњавати обавезе 

из уговора о закупу. 

 

Члан 28. 

  

Уколико поступак издавања 

локације путем лицитације или 

прикупљања понуда не успе, 

Председник општине може донети 

одлуку о понављању поступка.  
У случају из става 1. овог члана, 

када Председник општине одлучи да 

распише нови јавни конкурс може да 

одлучи да закупнина буде мања у 

односу на почетни износ закупнине из 

првог поступка. 

У случају да Председник 

општине не донесе одлуку о 

расписивању јавног конкурса из става 1. 

овог члана, локација се може издати у 

закуп непосредном погодбом под 

условима из јавног конкурса.  
Закупац локације за коју се 

спроводи поступак издавања има право 

пречег закупа, ако прихвата услове из 

понуде најповољнијег понуђача, 

односно излицитирану цену.  
Ако закупац не учествује у 

поступку, односно не прихвати услове 

из понуде најповољнијег понуђача, или 

одбије да се изјасни, сматраће се да је 

одустао од даљег закупа, а право на 

закључење уговора о закупу стиче 

најповољнији учесник на јавном 

конкурсу. 

Члан 29. 

  
Поступак лицитације сматра се 

успелим и у случају достављања једне 

исправне пријаве за учешће којом се 

подносилац пријаве региструје и 

присуствује лицитацији и проглашава 

закупцем, ако прихвати почетну висину 

закупнине по којој се локација може 

дати у закуп.  
Уколико учесник на лицитацији 

из става 1. овог члана не прихвати 

почетну висину закупнине, губи право 

на повраћај депозита.  
Поступак прикупљања 

писмених понуда спровешће се ако се 

пријави најмање један учесник. 
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в) Непосредна погодба 

 

Члан 30. 

  
Председник општине може 

издати локацију путем непосредне 

погодбе у следећим случајевима:  
-када закупац локације коме истиче,  

или је истекао уговор о закупу, и који је 

измирио све обавезе по основу уговора 

о закупу, тражи продужење уговора о 

закупу, с тим да се ова могућност може 

користити највише два пута на период 

од по две године,  

- ако закупац престане да обавља 

 своју делатност, услед смрти, тешке 

болести, односно одласка у пензију, а 

закључење уговора тражи брачни друг, 

дете или родитељ закупца (чланови 

породичног домаћинства, а до истека 

уговореног рока основног уговора), 

- приликом статусних и 

 организационих промена закупца 

локације, као и породичног преузимања 

посла, а до истека уговореног рока 

основног уговора,  

- ако се уговор о закупу раскида 

 под условом да будући закупац преузме 

запослене, односно дугове по основу 

закупа те локације, а ради заштите 

интереса закуподавца и запослених код 

дотадашњег закупца, и  

- када се локација не изда у закуп 

 после спроведеног поступка јавног 

надметања или прикупљања понуда, али 

не испод висине закупнине из јавног 

конкурса за ту локацију. 
 

 

IV УГОВОР О ЗАКУПУ 

Члан 31. 

  
Уговор о закупу локације 

закључује се на одређено време, на 

период до пет година. 

 

Члан 32. 

  

Закупац у току трајања закупа 

нема право да изда локацију, нити 

привремени објекат у подзакуп. 

 

Члан 33. 

  
У року од седам дана од дана 

достављања позива закуподавца, 

закључује се уговор о закупу локације.  
Уговор из става 1. овог члана 

садржи нарочито:  
- податке о локацији (катастарске  

податке и просторна обележја површине 

са конкретном локацијом за постављање 

привременог објекта),  

- величину, врсту, односно, тип, 

објекта, материјал од којег може бити 

изграђен привремени објекат, његов 

спољни изглед и намена,   
- висину закупнине,  

- дужину закупа, 

- обавезу достављања средства 

 обезбеђења,  

- одредбу да закупац у току трајања  

закупа нема право да промени намену 

коришћења привременог објекта који је 

постављен на локацији, без сагласности 

коју даје Општинско веће, 

- обавезу закупца да у року од 30 дана  

од дана престанка закупа о свом трошку 

уклони привремени објекат,  
- обавезу закупца да је дужан о свом  

трошку у року од 30 дана уклонити 

привремени објекат у случају 

привођења урбанистичкој намени тог 

земљишта,  
- обавезу закупца да закупнину плаћа 

до 10-ог у месецу за текући месец, 

- констатацију да закуподавац 

задржава право да сваке године увећа 

закупнину утврђену уговором о закупу, 

имајући у виду тржишну висину 

закупнине за одређену локацију,  
- констатацију да закупац нема право 

да изда привремени објекат у подзакуп,   
- обавезу закупца да у року од 60 дана 

од дана закључења Уговора постави 

привремени објекaт  на закупљеној 

локацији, 

- обавезу закупца да сам сноси све 
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додатне трошкове на уређењу 

земљишта ради обезбеђења услова који 

нису садржани у јавном конкурсу, а 

који су у функцији делатности коју 

закупац обавља,  

- права и обавезе у случају неизвршења 

обавеза по основу уговора о закупу, 

начин решавања спорова, поступак и 

услове за измену или раскид уговора, 

као и друга питања. 

 

Члан 34. 

  
Уговор о закупу може се 

раскинути изјавом закупца, са 

отказним роком од 30 дана.  
Уговор о закупу може се 

раскинути и изјавом закуподавца, без 

опомене, са отказним роком од 30 

дана, ако:  
− закупац не плати закупнину 2 месеца 

узастопно,   
− у року од 60 дана од дана 

потписивања уговора не постави 

привремени објекат;  

− закупац промени уговорену намену 

без сагласности закуподавца;   
− закупац изда у подзакуп привремени 

објекат;   
− се јави потреба за привођење 

земљишта урбанистичкој намени.  

 

Члан 35. 

   
Закупац је дужан да приликом 

закључења уговора достави средство 

обезбеђења, у складу са Одлуком из 

члана 7. ове Одлуке и јавним 

конкурсом. 

Члан 36. 

  
Уколико закупац коме је истекао 

уговорени рок закупа не оствари право 

на закуп предметне локације (у 

поступку лицитације, односно 

прикупљања понуда), дужан је о свом 

трошку у року од 30 дана од дана 

одржане лицитације, односно 

објављивања резултата огласа, да 

уклони привремени објекат.  
Закупац је дужан о свом трошку, 

у року од 30 дана од дана добијања 

обавештења од закуподавца да се 

локација приводи урбанистичкој 

намени, уклони привремени објекат са 

исте.  
Уколико закупац не поступи у 

роковима из става 1. и 2. овог члана 

закуподавац ће уклонити привремени 

објекат о трошку закупца.  
У случају да закупац не плаћа 

уредно уговорену закупнину за 

закупљену локацију закуподавац ће 

потраживање наплатити из средстава 

обезбеђења и о томе ће писмено 

обавестити закупца , а може му 

предочити да, уколико жели да настави 

коришћење локације, достави ново 

средство обезбеђења плаћања закупнине 

и трошкова уклањања привременог 

објекта, а уколико закупац не поступи 

по обавештењу закуподавац ће 

једнострано раскинути Уговор о закупу 

локације. 

Члан 37. 

  
Уговор може привремено 

престати да важи (најдуже до 1 године), 

ако се изводе радови на реконструкцији, 

одржавању и изградњи комуналне 

инфраструктуре, или саме јавне 

површине.  
Обавештење о извођењу радова 

биће достављено закупцу 30 дана пре 

почетка извођења радова.  
Закуподавац ће закупцу 

продужити уговор о закупу за онолико 

времена колико је трајао прекид. 

Закуподавац не сноси одговорност за 

евентуалну насталу штету, односно 

изгубљену добит. 

V ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА 

ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 

ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА 
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Поступак издавања одобрења по 

спроведеном јавном конкурсу 

Члан 38. 

Одобрење за постављање 

привременог објекта, по спроведеном 

конкурсу,  издаје Одељење за привреду 

у форми решења у складу са одредбама 

ове одлуке.  

Привремене објекте могу 

постављати правна лица и предузетници 

, којима  је земљиште  додељено у закуп 

на одређено време, у складу са законом 

и одредбама ове одлуке.  

Уз захтев за издавање одобрења  

за постављање привременог објекта 

прилаже се: 

 

1. уговор о  закупу грађевинског 

 земљишта јавне  и друге намене. 

2. информација о локацији, 

3. три примерка идејног  пројекта 

 у  складу са информацијом о  

локацији, чији је саставни део  

приказ места постављања са  

уцртаним привременим објектом  

и објектима у непосредном окружењу 

 на овереној катастарско-топографској 

подлози,  

4. доказ да су испуњени посебни 

 услови утврђени законом или другим 

прописима зависно од намене  

привременог објекта, 

5. сагласности органа и предузећа,  

6. у зависности од врсте и намене 

 објекта, 

7. сагласност надлежног завода за 

 заштиту споменика културе када се 

привремени објекат поставља на парцели 

културног добра и његове заштићене 

околине, односно на парцели добра које 

ужива претходну заштиту или се налази у 

просторно културно-историјској целини, 

односно целини која ужива претходну 

заштиту, 

8. доказ о упису делатности у 

одговарајући регистар. 

 

Решење из става 1. овог члана, 

нарочито садржи: 

- катастарске податке и просторна 

обележја површине са конкретном 

локацијом за постављање привременог 

објекта, површину која се користи, 

- урбанистичке и друге услове за  

постављање привремених објеката са 

условима прикључења на инфраструктуру, 

- врсту и намену привременог 

објекта са роком за постављање, 

- период на који се одобрава 

 постављање привременог објекта, 

- радно време и рок у којем је 

 корисник дужан да отпочне са обављањем 

делатности а који не може бити дужи од 30 

дана од дана издавања одобрења и обавезу 

уклањања објекта по истеку периода на 

који је одобрење издато, 

- поступање надлежних органа и 

 служби у вези статуса привременог 

објекта, 

- обавезу инвеститора да о свом  

трошку уклони привремени објекат и пре 

истека времена утврђеног одобрењем, ако 

је привремени објекат постављен на 

површини која се приводи намени  или се 

изводе радови у циљу њене реконструкције. 

 

Саставни део решења из става 1. овог 

члана јесте извод из Програма, који се 

састоји од описа јавне и друге површине на 

коју се објекат поставља, површине 

локације, намену привременог објекта, 

величину и тип привременог објекта, 

идејни  пројекат у складу са информацијом 

о локацији, чији је саставни део графички 

приказ места постављања са уцртаним 

привременим објектом и објектима у 

непосредном окружењу на овереној 

катастарско-топографској подлози. 

На решење којим се одлучује о 

постављању привременог објекта, може се 

поднети жалба Општинском већу Општине 

Нова Црња, у року од 15 дана од дана 

достављања решења. 

Уколико инвеститор не постави 

привремени објекат у року датом у решењу 

из овог члана, сматраће се да је одустао од 

постављања истог. 
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Поступак издавања одобрења по 

захтеву 

Члан 39. 

Одобрење за постављање 

привремених објеката из члана 2. став 2. 

ове одлуке, на захтев заинтересованих 

лица, издаје Одељење за привреду. 

Одобрење из става 1. овог члана 

издаје се у форми решења, уз претходну 

сагласност:  

- власника, односно корисника 

грађевинске парцеле, односно субјекта 

који управља, користи или одржава 

површину на којој се привремени 

објекат поставља,  

-надлежног завода за заштиту 

споменика културе када се привремени 

објекат поставља на парцели културног 

добра и његове заштићене околине, 

односно на парцели добра које ужива 

претходну заштиту или се налази у 

просторно културно-историјској 

целини, односно целини која ужива 

претходну заштиту и организације којој 

је та површина поверена на управљање, 

коришћење и одржавање, на техничку 

документацију, 

- по потреби и сагласности органа 

 и предузећа, у зависности од врсте 

 и намене објекта, 

Подносилац захтева дужан је да 

уз захтев за постављање приложи 

сагласности из става 2. овог члана и 

техничку документацију, коју чине: 

опис места постављања са наменом 

површине на којој се налази; технички 

опис привременог објекта и његов 

изглед; графички приказ места 

постављања са уцртаним привременим 

објектом и објектима у непосредном 

окружењу и фотографски приказ 

површине на којој се постављање врши.  

Техничка документација за 

постављање привремених објеката из 

члана 2. став 2. ове одлуке мора бити 

припремљена од стране лица које 

поседује лиценцу одговорног 

пројектанта архитектонске или 

грађевинске струке а по потреби и лица 

које поседује лиценцу одговорног 

пројектанта из области саобраћаја и 

саобраћајне сигнализације.  

Одобрењем се одређује место, 

површина, период коришћења, време 

рада, посебни услови уређивања и 

одржавања у току коришћења објеката, 

елементи ових објеката, приказ њиховог 

размештаја, као и обавеза довођења те 

површине у првобитно стање по 

престанку коришћења.  

Одобрење се доноси за одређени 

период у току године, или за текућу 

годину.  

Члан 40. 

Постављање киоска и других 

мањих монтажних објеката на јавним и 

другим површинама за време 

одржавања вашара, сајмова, изложби и 

традиционалних манифестација 

(новогодишњи, божићни, ускршњи и 

други празници) врши се сходно 

одредбама члана 39. ове одлуке.  

Обавештавање и евиденција 

Члан 41. 

Примерак одобрења из члана 38, 

39, и 40 ове одлуке Одељење за 

привреду доставља комуналној 

инспекцији Општинске управе Општине 

Нова Црња.  

Примерак одобрења се доставља 

и Одељењу за финансије ради 

утврђивања и наплате локалне 

комуналне таксе, када се привремени 

објекат поставља на јавним 

површинама.  

Примерак одобрења из става 1. 

овог члана доставља се и Јавном 

комуналном предузећу „8.август“, 

Српска Црња, ради утврђивања и 

наплате цене за услугу одношења смећа.  

Одељење за привреду води 

евиденцију издатих одобрења и 

припадајуће техничке документације.  
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VI НАЧИН КОРИШЋЕЊА 

ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА 

Члан 42. 

Лице коме је одобрено 

постављање објекта у складу са чл. 38, 

39, и 40. ове одлуке, као корисник места 

постављања (у даљем тексту: корисник), 

дужно је да:  

1. привремени објекат поставља и 

користи у складу са одобрењем, 

2. уклони привремени објекат по 

престанку важења одобрења за 

постављање и површину на којој се 

објекат налазио доведе у уредно стање;  

3. привремени објекат одржава у 

уредном стању;  

4. да постављањем привременог објекта 

и његовим коришћењем не оштећује и 

не прља површину коју користи,  

5. да привремени објекат привремено 

уклони са места постављања док то 

захтева извођење хитних и неопходних 

радова.  

Члан 43. 

Кориснику није дозвољено да 

било којим правним послом или 

основом омогући другом лицу 

коришћење места за које му је издато 

одобрење.  

Члан 44. 

Привремени објекат уклања се:  

 

1. када је објекат постављен или се 

користи без одобрења,  

2. када се привремени објекат постави 

или користи супротно издатом 

одобрењу, 

3. када је објекат постављен супротно 

условима утврђеним Програмом;  

4. када је објекат постављен на место 

које није одређено Програмом;  

5. када се промени неки од услова 

утврђен Програмом и одобрењем, а 

корисник им се не прилагоди у 

остављеном року;  

6. када постављени привремени објекат 

користи неовлашћено лице;  

7. када корисник не почне да користи 

привремени објекат у року од 30 дана од 

дана издавања одобрења за постављање 

привременог објекта;  

8. када се привремени објекат не 

користи дуже од 30 дана;  

9. када је то неопходно због измене 

услова и начина коришћења површине;  

10. када је то неопходно због измене 

режима саобраћаја;  

11. када се приступи привођењу намени 

неизграђеног грађевинског земљишта. 

 

О наступању услова из тач. 5, 9, 

10. и 11. става 1. овог члана, надлежан 

орган или други субјект, обавештава 

комуналну инспекцију.  

О доношењу решења о уклањању 

привременог објекта комунални 

инспектор обавештава Одељење за 

привреду које је издало одобрење о 

постављању објекта.  

По пријему обавештења из става 

3. овог члана, Одељење за привреду 

доноси решење о престанку важења 

издатог одобрења.  

На решење из става 4. овог 

члана, корисник може изјавити жалбу, у 

року од 15 дана од дана пријема решења 

Општинском већу Општине Нова Црња.  

Комунални инспектор, на захтев 

надлежног органа општине, решењем 

може наложити да се привремени 

објекат привремено уклони када је 

неопходно због извођења неодложних 

радова на заштити и одржавању 

комуналних објеката или привремене 

измене режима саобраћаја, док те 

околности трају. Трошкове уклањања и 

враћања објекта на првобитно место 

сноси корисник.  

 

VII НАДЗОР 

Члан 45. 

Надзор над применом одредаба 

ове одлуке врши Одељење за привреду. 
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Инспекцијски надзор над спровођењем 

ове одлуке врши комунална инспекција.  

Члан 46. 

У вршењу инспекцијског надзора 

комунални инспектор је овлашћен да 

решењем нареди уклањање 

привременог објекта у случајевима 

предвиђеним чл. 44. и 53. ове одлуке.  

 

Члан 47. 

Ако корисник не поступи по 

решењу комуналног инспектора и не 

уклони привремени објекат, комунални 

инспектор ће одредити да се 

привремени објекат уклони о трошку 

корисника, преко другог лица, на место 

које је одређено за те намене.  

Обавеза омогућавања надзора 

Члан 48. 

Лице које је поставило или 

користи привремени објекат дужно је да 

лицу овлашћеном за вршење надзора 

омогући приступ и преглед објекта, 

дозволи увид у документацију, достави 

тражене податке и поступа по другим 

налозима комуналног инспектора. 

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 49. 

 

Новчаном казном у износу од 

100.000 динара казниће се за прекршај 

правно лице, ако:  

1. привремени објекат постави на место 

које није одређено програмом (члан 5.);  

2. привремени објекат постави и 

користи без одобрења, (чл. 38,39 и 40);  

3. поступа супротно члану 42. став 1. 

тач. 2. и 5. ове одлуке.  

За прекршај из става 1. овог 

члана казниће се новчаном казном од 

10.000 динара одговорно лице у 

правном лицу.  

За прекршај из става 1. овог 

члана казниће се новчаном казном од 

50.000 динара предузетник.  

За прекршај из става 1. овог 

члана казниће се новчаном казном од 

10.000 динара физичко лице.  

 

Члан 50. 

 

Новчаном казном у износу од 

60.000 динара казниће се за прекршај 

правно лице, ако:  

1. поступа супротно члану 42. став 1. 

тачка 1. ове одлуке;  

2. поступи супротно члану 43. ове 

одлуке.  

За прекршај из става 1. овог 

члана казниће се новчаном казном од 

10.000 динара одговорно лице у 

правном лицу.  

За прекршај из става 1. овог 

члана казниће се новчаном казном од 

40.000 динара предузетник.  

За прекршај из става 1. овог 

члана казниће се новчаном казном од 

10.000 динара физичко лице.  

 

Члан 51. 

 

Новчаном казном у износу од 

40.000 динара казниће се за прекршај 

правно лице, ако:  

1. поступа супротно члану 42. став 1. 

тач. 3. и 4. ове одлуке;  

2. поступа супротно одредбама члана 

48. ове одлуке.  

За прекршај из става 1. овог 

члана казниће се новчаном казном од 

8.000 динара одговорно лице у правном 

лицу.  

За прекршај из става 1. овог 

члана казниће се новчаном казном од 

30.000 динара предузетник.  

За прекршај из става 1. овог 

члана казниће се новчаном казном од 

8.000 динара физичко лице.  

 

Члан 52. 
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За прекршаје из чл. 49-51. ове 

одлуке, комунални инспектор издаје 

прекршајни налог у складу са законом.  

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 

Члан 53. 

У случају да се место 

постављања привременог објекта на 

које се одобрење односи, налази на 

површини за коју је предвиђено 

доношење Програма из члана 5. ове 

одлуке, и место буде одређено 

Програмом, издато одобрење престаје 

да важи даном коначности одлуке о 

избору корисника тог места 

постављања, а у случају да место не 

буде одређено Програмом, издато 

одобрење престаје да важи даном 

ступања на снагу Програма.  

У случајевима из става 1. овог 

члана, Одељење за привреду решењем 

утврђује престанак важења решења и 

одређује рок за уклањање привременог 

објекта, који не може бити дужи од 

петнаест дана.  

Ако корисник не уклони објекат 

у року остављеном у решењу из става 2. 

овог члана, уклањање објекта наложиће 

комунални инспектор.  

Члан 54. 

Даном ступања на снагу ове 

одлуке престаје да важи Одлука о 

постављању мањих монтажних објеката 

на територији Општине Нова Црња 

("Службени лист Општине Нова Црња“, 

број 1/99).  

Члан 55. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

"Службеном листу Општине Нова 

Црња".  

Председник СО 

Даница Стричевић 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ:II-06-22/16-6 

ДАНА:17.11.2016 године 

Н  О  В  А   Ц  Р  Њ  А 

 

125.На основу члана.36. Закона о 

локалној самоуправи(«Сл.гласник 

РС»бр 129/07 и 83/14  ) и члана  42 

Приврменог пословника СО Нова Црња 

( "Службени лист општине Нова Црња" 

број 8/16) , Скупштина општине Нова 

Црња, на седници одржаној дана  

17.11.2016.године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ  

ПРЕДСЕДНИКА 

И ЧЛАНА  КОМИСИЈЕ  

ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 

 

I 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ : 

 Савановић Биљана,са функције 

председника Комисије за родну 

равноправност и 

Маринков Радмила,члан 

Комисије за родну равноправност. 

  

II 

БИРАЈУ СЕ: 

Маринков Радмила, за 

председника Комисије за родну 

равноправност и 

Савановић Биљана,за члана 

Комисије за родну равноправност. 

 

III 

 У складу са чланом 39. Закона о 

равноправности полова (Сл.гласник РС» 

бр 104/09) ,Комисија за родну 

равноправност се на основу препоруке 

Женске парламентарне мреже 

Скупштине АП Војводине,формира као 

стално радно тело. 

Председник комисије ће за 

обављање послова у овом радном телу 

имати право на накнаду трошкова у 
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висини износа које утврди Општинско 

веће посебним Решењем. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у «Службеном 

листу општине Нова Црња» 

 

Председник СO                                                                                                       

Даница Стричевић 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ:II-06-22/16-7 

ДАНА:17.11.2016 године 

Н  О  В  А   Ц  Р  Њ  А 

 

126.На основу члана 54.став 2.и 

3. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл.гласник 

РС“ број 72/09 , 52/11 , 55/13,35/15,68/15 

и 62/16), члана 32.тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи  („Сл.гласник РС“ 

број 129/07 и 83/14) и чл. 41.тачка 10. 

Статута општине Нова Црња («Сл.лист 

општине Нова Црња» бр.9/08 и 16/12) 

Скупштина општине Нова Црња на 

седници одржаној дана 17.11.2016. 

године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 „СТАНКО КРСТИН“ РАДОЈЕВО 

 

I 

 

И М Е Н У Ј У СЕ чланови 

Школског одбора Основне школе 

„Станко Крстин“ Радојево, на мандатни 

перод од 4 године и то: 

 

А.)На предлог наставничког већа 

 1. Спасић Стојадинка, 

 2. Прибишић Даринка  и 

 3. Рудан Милена. 

 

 Б.)На предлог савета родитеља 

 1.Гајин Вера, 

 2.Зарин Слађана и 

 3.Николин Јована. 

II 

Ово решење ступа на снагу 

даном доношења и објавиће се у 

«Службеном листу општине Нова 

Црња». 

Председник СО 

Даница Стричевић 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ:II-06-22/16-8 

ДАНА:17.11.2016 године 

Н  О  В  А   Ц  Р  Њ  А 

 

127.На основу члана 54.став 2.и 

3. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл.гласник 

РС“ број 72/09 , 52/11 , 55/13,35/15,68/15 

и 62/16), члана 32.тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи  („Сл.гласник РС“ 

број 129/07 и 83/14) и чл. 41.тачка 10. 

Статута општине Нова Црња («Сл.лист 

општине Нова Црња» бр.9/08 и 16/12) 

Скупштина општине Нова Црња на 

седници одржаној дана 17.11.2016. 

године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

„ЂУРА ЈАКШИЋ“ СРПСКА ЦРЊА 

 

I 

 

И М Е Н У Ј У СЕ чланови 

Школског одбора Основне школе „Ђура 

Јакшић“ Српска Црња, на мандатни 

перод од 4 године и то: 

 

А.)На предлог наставничког већа 
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 1. Жупански Јелена, 

 2. Томин Бранка  и 

 3. Рис Гордана. 

  

Б.)На предлог савета родитеља 

 1.Ждрња Маја, 

 2.Стоилков Нада и 

 3.Бранковић Бранимир. 

II 

Ово решење ступа на снагу 

даном доношења и објавиће се у 

«Службеном листу општине Нова 

Црња». 

Председник СО 

Даница Стричевић 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ:II-06-22/16-9 

ДАНА:17.11.2016 године 

Н  О  В  А   Ц  Р  Њ  А 

 

128.На основу члана 54.став 2.и 

3. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл.гласник 

РС“ број 72/09 , 52/11 , 55/13,35/15,68/15 

и 62/16), члана 32.тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи  („Сл.гласник РС“ 

број 129/07 и 83/14) и чл. 41.тачка 10. 

Статута општине Нова Црња («Сл.лист 

општине Нова Црња» бр.9/08 и 16/12) 

Скупштина општине Нова Црња на 

седници одржаној дана 17.11.2016. 

године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

„4.ОКТОБАР“ ВОЈВОДА СТЕПА 

 

I 

 

И М Е Н У Ј У СЕ чланови 

Школског одбора Основне школе 

„4.Октобар“ Војвода Степа, на 

мандатни перод од 4 године и то: 

 

А.)На предлог наставничког већа 

 1. Дапчевић Радмила, 

 2. Иванић Слађана  и 

 3. Стајчић Зорица. 

 

 Б.)На предлог савета родитеља 

 1.Матијевић Тања, 

 2.Терзин Александра и 

 3.Ђурић Соња. 

II 

Ово решење ступа на снагу 

даном доношења и објавиће се у 

«Службеном листу општине Нова 

Црња». 

Председник СО 

Даница Стричевић 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ:II-06-22/16-10 

ДАНА:17.11.2016 године 

Н  О  В  А   Ц  Р  Њ  А 

 

129.На основу члана 54.став 2.и 

3. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл.гласник 

РС“ број 72/09 , 52/11 , 55/13,35/15,68/15 

и 62/16), члана 32.тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи  („Сл.гласник РС“ 

број 129/07 и 83/14) и чл. 41.тачка 10. 

Статута општине Нова Црња («Сл.лист 

општине Нова Црња» бр.9/08 и 16/12) 

Скупштина општине Нова Црња на 

седници одржаној дана 17.11.2016. 

године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

„ПЕТЕФИ ШАНДОР“НОВА ЦРЊА 
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I 

 

И М Е Н У Ј У СЕ чланови 

Школског одбора Основне школе 

„Петефи Шандор“ Нова Црња, на 

мандатни перод од 4 године и то: 

 

А.)На предлог наставничког већа 

 1. Ковач Чила, 

 2. Лерик Дора  и 

 3. Вајда Габријела. 

 

 Б.)На предлог савета родитеља 

 1. Биачи Елвира из Нове Црње, 

 2. Ђерман Габријела из Нове 

Црње и 

 3. Немет Тимеа из Тобе. 

II 

Ово решење ступа на снагу 

даном доношења и објавиће се у 

«Службеном листу општине Нова 

Црња». 

Председник СО 

Даница Стричевић 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ:II-06-22/16-11 

ДАНА:17.11.2016 године 

Н  О  В  А   Ц  Р  Њ  А 

 

130.На основу члана 54.став 2.и 

3. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл.гласник 

РС“ број 72/09 , 52/11 , 55/13,35/15,68/15 

и 62/16), члана 32.тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи  („Сл.гласник РС“ 

број 129/07 и 83/14) и чл. 41.тачка 10. 

Статута општине Нова Црња («Сл.лист 

општине Нова Црња» бр.9/08 и 16/12) 

Скупштина општине Нова Црња на 

седници одржаној дана 17.11.2016. 

године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ 

АЛЕКСАНДРОВО 

 

I 

 

И М Е Н У Ј У СЕ чланови 

Школског одбора Основне школе 

„Бранко Радичевић“ Александрово, на 

мандатни перод од 4 године и то: 

 

А.)На предлог наставничког већа 

 1. Томић Катица, 

 2. Савин Снежана  и 

 3. Паскулов Далиборка. 

 

 Б.)На предлог савета родитеља 

 1.Ференци Никола, 

 2.Мишкељин Тијана и 

 3.Самолов Тања. 

II 

Ово решење ступа на снагу 

даном доношења и објавиће се у 

«Службеном листу општине Нова 

Црња». 

Председник СО 

Даница Стричевић 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ:II-06-22/16-12 

ДАНА:17.11.2016 године 

Н  О  В  А   Ц  Р  Њ  А 

 

131.На основу члана 54.став 2.и 

3. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл.гласник 

РС“ број 72/09 , 52/11 , 55/13,35/15,68/15 

и 62/16), члана 32.тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи  („Сл.гласник РС“ 

број 129/07 и 83/14) и чл. 41.тачка 10. 

Статута општине Нова Црња («Сл.лист 

општине Нова Црња» бр.9/08 и 16/12) 

Скупштина општине Нова Црња на 
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седници одржаној дана 17.11.2016. 

године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ  

„ЂУРА ЈАКШИЋ“ СРПСКА ЦРЊА 

 

I 

 

РАЗРЕШАВА СЕ дужности 

члана Школског одбора: 

-Средња школа «Ђура Јакшић» 

Српска Црња 

 

 На предлог савета родитеља 

 1.Обрдовић Драгана,из  Српске 

Црње,због престанка основа по коме је 

именована. 

II 

И М Е Н У Ј Е СЕ за члана 

Школског одбора : 

-Средња школа «Ђура Јакшић» 

Српска Црња 

 

На предлог савета родитеља 

 1.Зечевић Јован  из Српске 

Црње,5.октобра 26. 

III 

Ово решење ступа на снагу 

даном доношења и објавиће се у 

«Службеном листу општине Нова 

Црња». 

Председник СО 

Даница Стричевић 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ:II-06-22/16-13 

ДАНА:17.11.2016 године 

Н  О  В  А   Ц  Р  Њ  А 

 

132.На основу члана 54.став 2. 

Закона о основама система образовања 

и васпитања („Сл.гласник РС“ број 

72/09 , 52/11 и 55/13), члана 32.тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“ број 129/07 и 83/14) и 

чл. 41.тачка 10. Статута општине Нова 

Црња («Сл.лист општине Нова Црња» 

бр.9/08 и 16/12) Скупштина општине 

Нова Црња на седници одржаној дана 

17.11.2016. године,донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

 "ПЕТЕФИ ШАНДОР" НОВА ЦРЊА 

ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

I 

ИМЕНУЈУ СЕ чланови: 

-Школског одбора Основне 

школе «Петефи Шандор» Нова Црња,из 

реда локалне самоуправе: 

 

1. Ђерман Ибоја, 

2. Ердег Деже и 

3. Даруши Тибор. 

II 

Досадашњим члановима 

школског одбора из редова локалне 

самоуправе престаје мандат. 

III 

 Ово Решење објавиће се у 

«Службеном листу општине Нова 

Црња». 

Председник СО 

Даница Стричевић 
 

 

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ:II-06-22/16-13 

ДАНА:17.11.2016 године 

Н  О  В  А   Ц  Р  Њ  А 
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133.На основу чл.118 Статута 

Општине Нова Црња ( "Сл.лист 

општине Нова Црња" бр.9/2008 и 

16/2012) и члана 105.Привременог 

пословника СО Нова Црња ( "Сл.лист 

општине Нова Црња" бр.8/2016), 

Скупштина општине Нова Црња на 

седници одржаној дана 17.11.2016. 

године,донела је следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 У случају незаконитог 

спровођења изборних радњи у поступку 

избора чланова Савета Месних 

заједница заказаних за 27.11.2016. 

године ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председница 

Скупштине општине Нова Црња да исте 

поништи и распише нове изборе за 

чланове Савета Месних заједница као и 

да формира Комисију за спровођење 

избора.    

 

Председник СО 

Даница Стричевић 
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