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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Општинско веће 

Број:I-06-21/19-2 

Датум:13.09.2019. 

Н О В А   Ц Р ЊА 

 
 92.На основу члана 12.став 1. Закона о управљању миграцијама („Службени гласник РС“ 

107/12 ) и члана 61.Статута општине Нова Црња („Службени лист Општине Нова Црња“ број 

9/2008, 16/12, 16/15 и 2/2019), Општинско веће општине Нова Црња на седници одржаној дана  

13.09.2019.године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању и именовању 

Савета за миграције Општине Нова Црња 

 

I 

Образује се Савет за миграције општине Нова Црња (у даљем тексту: Савет), у следећем саставу: 

 

1. Владимир Бракус, Председник општине; 

2. Љиљана Ковачевић, Директор Центра за социјални рад Нова Црња,члан; 

3. Миле Пејић, Командир Полицијске станице Нова Црња,члан; 

4. Дејан Мелар, представник Националне службе за запошљавање,члан 

5. Зорица Степановић, Повереник за избеглице,члан; 

6. Даница Ђукин Вучуровић, Директор Дома здраваа Српска Црња,члан и  

7. Невенка Миланков, запослена у одељењу за привреду и локално економски развој општине 

Нова Црња,члан; 

II 

 

Савет обавља послове који се односе на: 

- праћење и извештавање Комесаријата за избеглице о миграцијама на територији 

општине Нова Црња; 

- предлагање програма , мера и чланова активности које треба предузети ради ефикасног 

управљања миграцијама на територији Општине Нова Црња; 

- друге послове у области управљања миграцијама ,у складу са законом. 

 

На захтев Комесаријата за избеглице, Савет доставља извештај о предузетим мерама и другим 

активностима из области управљања миграцијама на територији Општине Нова Црња. 

 

III 

Стручне, административне и техничке послове  за потребе Савета обавља одељење Општинске 

управе надлежно за послове друштвених делатности. 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

Година XXVIII Нова Црња 16.09.2019. године Број: 17 
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IV 

Ставља се ван снаге Решење број I-06-19/2015-2 од 27.08.2015.године („Службени лист Општине 

Нова Црња“ број 10/2015). 

V 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Нова Црња“. 

 

        Председник Општинског већа 

         Владимир Бракус 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Општинско веће- 

Број: I-06-21/19-4 

Дана: 13.09.2019.године 

 

93.На основу члана 4. став 5., члана 51. став 1.тачка 1., члана 53., члана 56. и члана 

170. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“ бр. 21/2016) и члана 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 

закон и 47/2018), члана 61. став 1. тачка 13. Статута Општине Нова Црња („Службени 

лист Општине Нова Црња“ бр.09/2008, 16/2012, 16/2015, 2/2019), Општинско веће 

општине Нова Црња, на седници одржаној дана 13.09.2019.године доноси:  

                            

Р Е Ш Е Њ Е  

О ПРЕСТАНКУ РАДА НА ПОЛОЖАЈУ  

ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

 I - УТВРЂУЈЕ СЕ престанак рада на положају вршиоцу дужности начелника 

Општинске управе Општине Нова Црња, Ружици Богдановић Адамовић, дипломираном 

правнику из Српске Црње, због протека времена на које је постављена.  

 II – Престанак рада на положају утврђује се са даном 14.09.2019.године. 

 III - Постављени службеник се распоређује на радно место бр. 4. Правни послови 

из области урбанизма, грађевинарства и комуналних делатности и послови обједињене 

процедуре, у Одељењу за привреду и локални економски развој. 

 IV - Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Нова Црња“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 4. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано је да за службенике на положају у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе, права и дужности у име послодавца 

врши орган аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе надлежан за 

постављење службеника на положају.  

 На основу члана 51. став 1. тачка 1. и члана 53. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе службенику на положају 

престаје рад на положају протеком времена на које је постављен. 

 Чланом 56. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано је да се по престанку рада на положају постављени 

службеник распоређује на радно место на коме је био распоређен до постављења. 
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 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 

129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 61. став 1. тачка 13. 

Статута Општине Нова Црња („Службени лист Општине Нова Црња“ бр.09/2008, 

16/2012, 16/2015, 2/2019) прописано је да Општинско веће поставља и разрешава 

начелника општинске управе. 

 Ружица Богдановић Адамовић, постављена је за вршиоца дужности начелника 

Општинске управе, Решењем Општинског већа број I-06-17/19-1 од 04.07.2019.године 

до повратка Начелника Општинске управе са породиљског одсуства и одсуства са рада 

ради неге детета, а најдуже на три месеца. 

 Начелник Општинске управе општине Нова Црња је по решењу број I-06-29/18-2 

од 04.10.2018. године на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета до 

14.09.2019.године. 

 На основу наведеног, наступили су услови за престанак рада на положају и донето 

је решење као у диспозитиву. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења жалба није 

допуштена, али може да се покрене управни спор. 

 

Доставити: 

1. Ружици Богдановић Адамовић; 

2. Кадровска евиденција; 

3. Одељење за финансије и буџет; 

4. Архива; 

 

                          Председник Општинског већа 

 Владимир Бракус 
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94. 
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95. 
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Службени лист општине Нова Црња” 

издаје и штампа орган управе општине Нова Црња, 23218 Нова Црња,ЈНА број 110. 

Главни и одговорни уредник: Светлана Ђого Телефон број:815-260. 

Жиро рачун број ; 840-494845-81 

/евидентни рачун органа управе општине Нова Црња/.  

“Службени лист општине Нова Црња” излази по потреби 

 
 

 


