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192. И   С  П   Р   А   В  К  А 

 

 У члану 1. Решења о именовању 

чланова Савета за здравље општине Нова 

Црња 

 ( „Службени лист општине Нова Црња“ 

број 14/2013),после речи Томин Јасмина- 

текст „саветник за заштиту права 

пацијената у општини Нова Црња „ 

исправља се и гласи „представник Дома 

здравља“ 

 

 Ову исправку објавити у 

''Службеном листу општине Нова Црња''. 

  

Република Србија – АПВ 

Општина Нова Црња 

-Скупштина општине-  

II-06-30/13-7 

Дана: 20.11.2013 

 

 Председник СО 

Топић Драган 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Нова Црња 

-Скупштина општине- 

Број:II-06-41/13-1 

Дана:29.11.2013. 

     

      

193.На основу члана 8. Закона о 

финансирању локалне  самоуправе 

(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93/12), члана 11. и члана 38а став 1. Закона 

о порезима на имовину („Службени гласник 

РС“, бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 

5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13), 

члана 36. став 1. тачка 1) Закона о изменама 

и допунама Закона о порезима на имовину 

(„Службени гласник РС“, бр. 47/13), члана  

20. став 1. тачка 4. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07)  

и члана 41. тачка 3. Статута општине Нова 

Црња („Службени лист општине Нова 

Црња“, бр. 9/2008 и 16/12-пречишћен текст) 

Скупштина Општине Нова Црња                    

на  седници одржаној дана 29.11.2013. 

године, донела је: 

 

О Д  Л У К У  

О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА 

ИМОВИНУ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА  

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се стопа пореза на 

имовину на непокретности на територији 

општине Нова Црња. 

 

Члан 2. 

Стопе пореза на имовину износе: 

1) на права на непокретности пореског 

обвезника који води пословне 

књиге-  0,40% 

2) на права на земљишту код 

обвезника који не води пословне 

књиге-  0,20% 

3) на права на непокретности пореског 

обвезника који не води пословне 

књиге, осим на земљишту у 

зависности од висине пореске 

основице, и то: 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

 

Година XXIII Нова Црња 29.11.2013. године Број: 18 
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На пореску 

основицу 

 

 

Плаћа се на име 

пореза 

(1)  до 

10.000.000 

динара 

0,40% 

(2)  од 

10.000.000 до 

25.000.000 

динара 

порез из подтачке 

(1) +  0,60%  на 

износ преко 

10.000.000 динара 

(3)  од 

25.000.000 до 

50.000.000 

динара 

порез из подтачке 

(2) +  1,00%  на 

износ преко 

25.000.000 динара 

(4)  преко 

50.000.000 

динара 

порез из подтачке 

(3) + 2,00%  на износ 

преко 50.000.000 

динара 

 

Члан 3. 

Утврђивање, контрола  и наплата пореза 

на имовину врши се у складу са 

Законом о порезима на имовину 

 

Члан 4. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о висини стопе пореза 

на имовину општине Нова Црња број II-

06-08/13-15 од 22.05.2013. године 

(„Службени лист општине Нова Црња“, 

бр. 5/13). 

Ову одлуку објавити на интернет 

страни  www.sonovacrnja.org.rs. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Нова Црња“, а 

примењиваће се од 1. јануара 2014. 

године. 

                                                                                                                                  

Председник Скупштине

         Драган Топић    

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Нова Црња 

-Скупштина општине- 

Број:II-06-41/13-2 

Дана:29.11.2013.   

     

     

194.На основу члана 6. и 7а. и члана 

38б.  Закона о порезима на имовину 

(„Службени гласник РС“, бр. 26/01, 45/02, 

80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 

78/11, 57/12-УС и 47/13), члана 36. став 1. 

тачка 2) Закона о изменама и допунама 

Закона о порезима на имовину („Службени 

гласник РС“, бр. 47/13) члана  20. став 1. 

тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/07)  и члана 41. тачка 

3. Статута општине Нова Црња („Службени 

лист општине Нова Црња“, бр. 9/2008 и 

16/12-пречишћен текст) Скупштина 

Општине Нова Црња на седници одржаној 

дана 29.11.2013.године, донела је: 

 

О Д  Л У К У  

О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И 

НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА  

 

Члан 1. 

Овом одлуком  одређују се зоне и 

најопремљенија зона на територији 

општине Нова Црња. 

 

Члан 2. 

На територији општине Нова Црња 

одређују се две зоне према комуналној 

опремљености и опремљености јавним 

објектима, саобраћајној повезаности са 

централним деловима јединице локалне 

самоуправе, односно са радним зонама и 

другим садржајима у насељу. 

Зоне одређене овом одлуком су: 

 

Прва зона обухвата: 

 

А) Нова Црња 

 

Обухвата подручје насељеног места Нова 

Црња: 

- улицу Кошут Лајоша од улице 

Маршала Тита до улице Петефи 

Шандора 

- улицу ЈНА од улице 1. Маја до 

улице Крива. 

 

Б) Српска Црња 

http://www.sonovacrnja.org.rs/
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Обухвата подручје насељеног места Српска 

Црња: 

- улицу Краља Александра од  улице 

Кнез Михајлове до улице Петра 

Кочића 

- улицу Партизанска од улице Кнез 

Михајлове до улице Петра Кочића 

- улицу 5. октобар од улице Кнез 

Михајлове до улице Петра Кочића 

- улицу Петра Кочића од  улице 

Партизанска до улице Краља 

Александра 

- улицу Саве Ковачевића од улице 

Партизанска до улице Краља 

Александра 

- улицу Патријарха Арсенија 

Чарнојевића од  улице Партизанска 

до улице Краља Александра 

- улицу Кнез Михајлова од улице 

Партизанска до улице Краља 

Александра 

 

В) Радојево 

 

Обухвата подручје насељеног места 

Радојево: 

- улицу Карађорђева од улице 

Војводе Путника до улице Војводе 

Мишића. 

 

Г) Александрово 

 

Обухвата подручје насељеног места 

Александрово: 

- улицу Николе Тесле од улице Ђуре 

Јакшића до улице 4. Октобра 

- улицу Михајла Пупина од улице 

Војводе Мишића до улице Бранка 

Радичевића. 

 

Д) Војвода Степа 

 

Обухвата подручје насељеног места 

Војвода Степа: 

- улицу ЈНА од улице Николе Тесле 

до улице Змај Јовина. 

 

Друга зона обухвата: 

Обухвата насеље Тоба и  у насељима Нова 

Црња, Српска Црња, Радојево, 

Александрово и Војвода Степа и свим КО 

све што није обухваћено у Првој зони . 

 

Зоне и границе зона одређене су у списку 

зона који је саставни део ове одлуке. 

 

Члан 3. 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу 

општине Нова Црња“ и на интернет страни 

www.sonоvacrnja.org.rs. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу 

општине Нова Црња“, а примењиваће се од 

01. Јануара 2014. године. 

                                                                                                                      

Председник Скупштине 

  Драган Топић 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Нова Црња 

-Скупштина општине- 

Број:II-06-41/13-3 

Дана:29.11.2013.   

        

195.На основу члана 7а. став 3, 4. и 

7. и члана 38б. став 1. Закона о порезима 

на имовину („Службени гласник РС“, бр. 

26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 

101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13), 

члана 36. став 1. тачка 4) Закона о изменама 

и допунама Закона о порезима на имовину 

(„Службени гласник РС“, бр. 47/13) члана  

20. став 1. тачка 4. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07)  

и члана 41. тачка 3. Статута општине Нова 

Црња („Службени лист општине Нова 

Црња“, бр. 9/2008 и 16/12-пречишћен текст)  

Скупштина Општине Нова Црња на 

седници одржаној дана 29.11.2013.године, 

донела је: 

 

О Д  Л У К У  

О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЗОНАМА 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА  

http://www.sonоvacrnja.org.rs/
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Члан 1. 

Овом одлуком  утврђују се коефицијенти за 

утврђивање пореза на имовину за 

непокретности обвезника који воде 

пословне књиге(у даљем тексту: 

коефицијенти), које се налазе на територији 

општине Нова Црња. 

 

Члан 2. 

Утврђује се да Одлуком о одређивању зона 

и најопремљеније зоне за утврђивање 

пореза на имовину, територију општине 

Нова Црња чине прва и друга зона, као и да 

је прва зона  - најопремљенија зона. 

Коефицијенти на територији општине Нова 

Црња износе: 

1) За прву зону  1,00% 

2) За другу зону 0,80%. 

 

Члан 3. 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу 

општине Нова Црња“ и на интернет страни 

www.sonovacrnja.org.rs. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу 

општине Нова Црња“, а примењиваће се од 

01. Јануара 2014. године. 

 

Председник Скупштине                                                                                                                             

Драган Топић 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Нова Црња 

-Скупштина општине- 

Број:II-06-41/13-4 

Дана:29.11.2013.   

                          

196.На основу члана 5. став 3. 
Закона о порезима на имовину („Службени 

гласник РС“, бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 

61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 

47/13) члана  20. став 1. тачка 4. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/07)  и члана 41. тачка 3. Статута 

општине Нова Црња („Службени лист 

општине Нова Црња“, бр. 9/2008 и 16/12-

пречишћен текст) Скупштина Општине 

Нова Црња на седници одржаној дана 

29.11.2013. године,  донела је: 

 

О Д  Л У К У  

О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ  

ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА 

ИМОВИНУ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком  утврђују се висина стопе 

амортизације за коју се умањује вредност 

непокретности, осим земљишта, која чини 

основицу за утврђивање пореза на имовину 

обвезника који не води пословне књиге, на 

непокретностима, осим земљишта, које се 

налазе на територији општине Нова Црња. 

 

Члан 2. 

Стопа амортизације из члана 1. ове одлуке 

износи 0,80% годишње, применом 

пропорционалне методе,а највише  40%. 

 

Члан 3. 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу 

општине Нова Црња“ и на интернет страни 

www.sonоvacrnja.org.rs. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу 

општине Нова Црња“, а примењиваће се од 

01. јануара 2014. године. 

 

Председник Скупштине: 

    Драган Топић 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Нова Црња 

-Скупштина општине- 

Број:II-06-41/13-5 

Дана: 29.11.2013.                                            

     

197.На основу члана 6. став 5. До 7. 

и члана 7а. став 2. Закона о порезима на 

имовину („Службени гласник РС“, бр. 

26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 

101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13), 

http://www.sonovacrnja.org.rs/
http://www.sonоvacrnja.org.rs/
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члана 36. став 1. тачка 3) Закона о изменама 

и допунама Закона о порезима на имовину 

(„Службени гласник РС“, бр. 47/13) члана  

20. став 1. тачка 4. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07)  

и члана 41. тачка 3. Статута општине Нова 

Црња („Службени лист општине Нова 

Црња“, бр. 9/2008 и 16/12-пречишћен текст) 

Скупштина Општине Нова Црња на 

седници одржаној дана 29.11.2013.године, 

донела је: 

 

О Д  Л У К У  

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА 

КВАДРАТНОГ МЕТРА 

ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ 

ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА 

ИМОВИНУ ЗА 2014. ГОДИНУ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА  

 

Члан 1. 

Овом одлуком  утврђује се просечна цена 

квадратног метра одговарајућих 

непокретности за утврђивање пореза на 

имовину за 2014. годину на територији 

општине Нова Црња. 

 

Члан 2. 

Утврђено је да су на територији општине 

Нова Црња одређене две зоне према 

комуналној опремљености и опремљености 

јавним објектима, саобраћајној повезаности 

са централним деловима јединице локалне 

самоуправе, односно са радним зонама и 

другим садржајима у насељу и то прва и 

друга зона а да је прва зона утврђена као 

најопремљенија зона. 

 

Члан 3.  

Просечна цена квадратног метра 

непокретности за утврђивање пореза на 

имовину за 2014. годину на територији 

општине Нова Црња у првој зони износе: 

1. за грађевинско земљиште    175,06 

динара 

2. за пољопривредно земљиште  58,73 

динара 

3. шумско земљиште 

__________________динара 

4. станове 36.395,08 динара 

5. куће за становање   12.370,04  

динара 

6. пословне зграде и друге (надземне и 

подземне) грађевинске објекте који 

служе за обављање делатности  

42.516,75 динара 

7. гараже и гаражна места 18.196,51 

динара. 

Просечна цена квадратног метра 

непокретности за утврђивање пореза на 

имовину за 2014. годину на територији 

општине Нова Црња у другој зони износе: 

1. за грађевинско земљиште   140,05 

динара 

2. за пољопривредно земљиште  58,73 

динара 

3. шумско земљиште 

__________________динара 

4. станове 36.395,08  динара 

5. куће за становање  12.370,04  динара 

6. пословне зграде и друге (надземне и 

подземне) грађевинске објекте који 

служе за обављање делатности  

42.516,75 динара 

7. гараже и гаражна места 18.196,51 

динара. 

 

Члан 4. 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу 

општине Нова Црња“ и на интернет страни 

www.sonovacrnja.org.rs. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу 

општине Нова Црња“ а примењиваће се од  

01. јануара 2014. године. 

 

                      Председник Скупштине 

     Драган Топић 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

Број:II-06-41/13-6 

Дана:29.11.2013.  

http://www.sonovacrnja.org.rs/
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             198. На основу члана 38. и 39. 

Закона о правима пацијената (''Службени 

гласникРепублике Србије'', брoj 45/13), 

члана 20. став 1. тачка 16. и  32. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 129/07), члана 41. Статута општине 

Нова Црња (''Службени лист општине Нова  

Црња'', брoj 9/08 и 16/12), Скупштина 

општине Нова Црња, на седници одржаној 

29.11.2013. године, донела је 

О Д Л У К У 

о саветнику за заштиту права пацијената 

на територији општине Нова Црња 

Члан 1. 

        Овом Одлуком уређује се 

организовање, финансирање и услови рада 

саветника пацијената, у складу са 

потребама пацијената и капацитетима 

здравствене службе на територији општине 

Нова Црња, а у сврху заштите права 

пацијената. 

Члан 2. 

      Саветник пацијената обавља послове 

заштите права пацијената по поднетим 

приговорима и пружа потребне 

информације и савете у вези са правима 

пацијената. 

       У вршењу послова из своје 

надлежности саветник поступа на начин 

утврђен прописима који уређују начин 

поступања по приговору, обрасцу и 

садржају записника и извештаја саветника 

за заштиту права пацијената. 

Члан 3. 

    Саветник пацијената је самосталан и 

независан у обављању послова и ради у 

оквиру и на основу Устава, закона и других 

прописа и нико нема право да утиче на 

његов рад и поступање. 

   Саветник пацијента поступа у скалду са 

законом и другим прописима и правилима, 

непистрасно и политички неутрално. 

Члан 4. 

       Рад саветника пацијената доступан је 

јавности. Јавност рада саветника обезбеђује 

се подношењем и објављивањм годишњих 

и посебних извешптај, давањем 

одржавањем конференција за медије и 

објављивањем извештаја о раду на интернет 

страници општине. 

     Саветник пацијената за свој рад одговара 

Скупштини општине. 

Члан 5. 

   Саветник пацијената послове из своје 

надлежности врши у седишту општине 

Нова Црња улица ЈНА 110 Нова Црња 

Члан 6. 

     Послове саветника пацијената може да 

обавља дипломирани правник са 

положеним стручним испитом за рад у 

органима државне управе, са најмање 3 

године радног искуства у струци и 

познавањем прописа из области здравља. 

     Послове саветника пацијената  на 

територији општине Нова Црња обављаће 

лице које испуњава услове из става 1. овог 

члана и које ће бити именовано од стране 

Скупштине општине посебним решењем на 

период од 4 године. 

Члан 7. 

   Саветнику пацијената престаје 

дужност: истком мандата, разрешењем, 

подношењем оставке, губитком 

држављанства, испуњењм услова за 

пензију, ако трајно изгуби способност за 

обављање дужности, као и на други начин 

предвиђен законом. 

 Скупштина општине утврђује разлоге 

за престанак дужности саветника 

пацијената и доноси одлуку о разрешењу. 

      Предлог за разрешење може поднети 

најмање 1/3 одборника и  председник 

Савета за здравље.         

Члан 8. 

      Саветник пацијената има службену 

легитимацију, којом се идентификује 

приликом доласка у здравствену 

установу,приватну праксу и друго правно 

лице које обавља одређене послове из 

здравствене делатности. 

     Образац и садржину здравствене 

легитимације прописује министар надлежан 

за послове здравља. 

Члан 9. 

   Здравствена установа, приватна пракса и 

правна лица из члана 4.став 1.дужна су да 
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на видном месту истакну име и презиме, 

радно време саветника пацијената, као 

адресу и број телефона на који се пацијент 

може обратити ради заштите својих права.  

Члан 10. 

    Пацијент, односно његов законски 

заступник, може поднети приговор 

саветнику пацијената, писмено или усмено 

на записник.  

    По приговору, саветник пацијената 

одмах, а најкасније у року од пет радних 

дана од дана подношења приговора, 

утврђује све битне околности и чињенице у 

вези са наводима изнетим у приговору. 

Члан 11. 

     У циљу ефикасног рада саветника 

пацијената, здравствена установа, приватна 

пракса и правна лица дужни су да 

саветнику пацијената, у присуству 

здравственог радника, омогуће увид у 

медицинску документацију пацијента, која 

је у вези са наводима изнетим у приговору. 

    Здравствена установа, приватна пракса и 

правна лица обавезни су да, на захтев 

саветника пацијената, у поступку по 

приговору, без одлагања, а најкасније у 

року од пет радних дана, доставе саветнику 

пацијената све тражене 

информације,податке и мишљења. 

Након утврђивања свих релевантних 

чињеница и околности, саветник за заштиту 

права  пацијената сачињава извештај, који 

одмах, а најкасније у року од три радна 

дана доставља подносиоцу приговора, 

руководиоцу организационе јединице и 

директору здравствене установе, односно 

оснивачу приватне праксе. 

    Директор здравствене установе, односно 

оснивач приватне праксе, обавезан је да у 

року од пет радних дана од добијања 

извештаја саветника пацијената, достави 

саветнику пацијената обавештење о 

поступању и предузетим мерама у вези са 

приговором. 

Члан 12. 

     Подносилац приговора, који је 

незадовољан извештајем саветника 

пацијената, може се, у складу са законом, 

обратити Савету за здравље и заштиту 

животне средине, здравственој инспекцији, 

односно надлежном органу организације 

здравственог осигурања код које је пацијент 

здравствено осигуран. 

Члан 13. 

       Саветник пацијената доставља месечни 

извештај о поднетим приговорима 

директору здравствене установе, ради 

његовог информисања и предузимања 

одређених мера у оквиру његове 

надлежности. 

      Саветник пацијената доставља 

тромесечни, шестомесечни и годишњи 

извештај Савету за здравље. 

      Министар надлежан за послове здравља 

прописује начин поступања по  приговору, 

образац и садржај записника и извештаја 

саветника пацијената, у року од три месеца 

оддана ступања на снагу овог закона. 

Члан 14. 

       Финансирање рада саветника 

пацијената вршиће се из буџета општине. 

       На финансирање рада саветника 

пацијената примењиваће се одредбе закона, 

подзакнских аката и прописа органа 

општине  којима се урђује финансирање 

изабраних, именованих и постављених 

лица. 

Члан 15. 

       Надзор над радом саветника пацијената 

вршиће Савет за здравље и Скупштина 

општине. 

Члан 16. 

    Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Нова Црња''. 

Председник СО                                                                                                                                            

Топић Драган 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКАРЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

Број:II-06-41/13-7 

Дана: 29.11.2013. 
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       199. На основу члана 39. став 1. Закона 

о правима пацијената ( „ Службени гласник 

РС“, број  45/13), члана 32. тачка 20. Закона 

о локалној самоуправи („ Службени 

гласник РС“, број 129/07) и члана 41. 

Статута општине Нова Црња ( „ Службени 

лист општине Нова Црња“, број 9/08 и 

16/12), Скупштина општине Нова Црња на 

седници одржаној дана  29.11.2013. године 

донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ САВЕТНИКА ЗА 

ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА 

 

Члан 1. 

Именује се за саветника за заштиту права 

пацијената Ђого Светлана  дипломирани  

правник из Војвода Степе.                    

 

Члан 2. 

Мандат именоване из члана 1. траје 4 

године  

Члан 3. 

Ово Решење биће објављено у „ Службеном 

листу општине Нова  Црња“

 

Председник СО                                                                                                                

Драган Топић 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКАРЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

Број:II-06-41/13-8 

Дана:29.11.2013. 

 

       200. На основу члана 32. Закона о 

локалној самоуправи   ( „ Службени 

гласник РС“, број  129/07), члана 42. Закона 

о правима пацијената  („ Службени гласник 

РС“, број 45/13) и члана 41. Статута 

општине Нова Црња ( „ Службени лист 

општине Нова Црња“, број 9/08 и 16/12), 

Скупштина општине Нова Црња на седници 

одржаној дана 29.11.2013. године донела је  

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА 

ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

 

Члан 1. 

Разрешава се  Дробац Борка – 

представник удружења грађана,  дужности 

члана Савета за здравље општине Нова 

Црња.                    

Члан 2. 

            Ово Решење биће објављено у „ 

Службеном листу општине Нова  Црња“

 

Председник СО                                                                                                                                            

Драган Топић 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКАРЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

Број:II-06-41/13-9 

Дана:29.11.2013. 

 

       201. На основу члана 32. Закона о 

локалној самоуправи   ( „ Службени 

гласник РС“, број  129/07), члана 42. Закона 

о правима пацијената  („ Службени гласник 

РС“, број 45/13) и члана 41. Статута 

општине Нова Црња ( „ Службени лист 

општине Нова Црња“, број 9/08 и 16/12), 

Скупштина општине Нова Црња на седници 

одржаној дана 29.11.2013. године донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА САВЕТА ЗА 

ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

 

Члан 1. 

          Именује се  Бекан др. Димитрије  као 

представник здравствене установе, за  члана 

Савета за здравље општине Нова Црња                    

 

Члан 2. 

      Ово Решење биће објављено у „ 

Службеном листу општине Нова  Црња“

 

Председник СО                                                                                                                

Драган Топић 
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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

-Скупштина општине - 

Број:II-06-41/13-10 

Дана: 29.11.2013. 

 

                202.На основу чл. 13. став 1. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. 

Гласник РС „ бр. 129/07), чл.12. став 1. и 3. 

чл.21. Закона о управљању отпадом ( „Сл. 

Гласник РС“ бр. 36/09 и 88/10), Одлуке о 

доношењу локалног плана управљања 

отпадом општине Нова Црња(„Сл. лист 

Општине Нова Црња“ бр.3/10), Скупштина 

општине Нова Црња на својој седници 

одржаној дана 29.11.2013.године доноси 

следећу 

О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ СИСТЕМУ 

РЕГИОНАЛНОГ УПРАВЉАЊА 

ОТПАДОМ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком општина Нова Црња 

приступа систему регионалног управљања 

отпадом на Регионалној депонији у 

Кикинди. 

Члан 2. 

Права о обавезе у вези управљања и 

организовања система регионалног 

управљања отпадом на Регионалној 

депонији у Кикинди, уредиће се посебним 

Уговором у складу са законом. 

Члан 3. 

Извршење и координацију везано за 

реализацију ове Одлуке вршиће надлежни 

извршни органи општине Нова Црња, 

односно Председник општине. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана доношења и облављује се у 

„Службеном листу општине Нова Црња“. 

 

Председник СО Нова Црња 

Драган Топић 
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