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105. На основу члана 58. Статута Општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, 

број 9/08, 16/12, 16/15 и 2/19), Председник општине дана 01.06. 2021.године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИНТЕРВЕНТНЕ РАДОВЕ 

НА ЈАВНИМ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА 

 

Члан 1. 

У Комисију се именују: 

1. Бранислав Дамјанов-службеник Општинске управе Нова Црња-председник комисије; 

2. Ристо Клаћ-комунални инспектор Општинске управе Нова Црња-члан комисије; 

3. Бранислав Ђурђев-инспектор за екологију и заштиту животне средине-члан комисије; 

4. Бојан Томин-дипл.инж. заштите животне средине-члан комисије; 

5. Милан Ковачевић-пољочувар-члан комисије; 

6. Саша Томић-пољочувар-члан комисије; 

7. Мирослав Лекин-запослен у ЈКП „8.август“ Српска Црња-члан комисије; 

 

Члан 2. 

Задатак комисије је да предлаже мере у вези уклањања стабала  која су оболела, 

дотрајала или оштећена, која угрожавају живот и имовину људи, која су засађена супротно 

позитивно правним прописима и урбанистичким плановима насељених места у Општини Нова 

Црња, да даје препоруку у погледу побољшања квалитета постојећих и формирања нових 

зелених површина, као и друге радње везане за уређење јавних зелених површина (паркова, 

улица, насеља, тргова, спортско рекреативних површина и др. површина која одржава ЈКП 

„8.август“ Српска Црња). 

Члан 3. 

Председник и чланови имају право на накнаду, што се утврђује посебним Решењем. 

Члан 4. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу 

Општине Нова Црња“. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина  Војводина 

Општина Нова Црња 

Председник општине 

Број: I-02-26/21 

Дана: 01.06.2021. године 

Н о в а    Ц р њ а 

Председник општине 

Владимир Бракус 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

Година XXX Нова Црња  09.06.2021. године Број: 19 
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106. У складу са Одлуком о заштити пољопривредних имања на територији Општине 

Нова Црња („Службени лист Општине Нова Црња“, бр. 3/21) и чл. 61. Статута општине Нова 

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

општине Нова Црња, на седници одржаној дана 02.06.2021.године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању и именовању Комисије за процену пољске штете 

за територију Општине Нова Црња 

 

Члан 1. 

Образује  се Комисија за процену пољске штете за територију Општине Нова Црња (у 

даљем тексту: Комисија). 

 

Именују се чланови Комисије у следећем саставу: 

1. Горан Пухар, дипл. инг. пољ.; 

2. Милован Старовлах, дипл. инг. пољ.; 

3. Бранислав Дамјанов, дипл. инг. пољ.и 

4. Рајко Вујовић, пољопривредни произвођач. 

 

Члан 2. 

Задатак Комисије је процена причињене штете на пољопривредном имању и 

сачињавање записника по извршеној процени у складу са Одлуком о заштити пољопривредних 

имања на територији Општине Нова Црња („Службени лист Општине Нова Црња“, бр. 3/21). 

 

Члан 3. 

 Мандат чланова Комисије траје 4 (четири) године. 

 

Члан 4. 

 За сваки излазак на терен сваки члан Комисије има право на накнаду трошкова у висини 

износа који утврђује Општинско веће. 

 

Члан 5. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу 

Општине Нова Црња“. 

О б р а з л о ж е њ е 

ПРАВНИ ОСНОВ за доношење овог Решења садржан је у одредбама Одлуке о заштити 

пољопривредних имања на територији Општине Нова Црња („Службени лист Општине Нова 

Црња“, бр. 3/21). 

 

Чланом 31. Одлуке о заштити пољопривредних имања на територији Општине Нова 

Црња („Службени лист Општине Нова Црња“, бр. 3/21) дефинисано је да ради процене 

вредности причињене пољске штете, Општинско веће општине Нова Црња именује Комисију 

за процену пољске штете, на основу чега је одлучено као у диспозитиву овог Решења. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА- АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Општинско веће- 

Број: I-06-16/21-3 

Дана: 02.06.2021.године 

Н о в а   Ц р њ а 

Председник Општинског већа 

Владимир Бракус 
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107. 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.Статута Општине Нова 

Црња ( Службени лист Општине Нова Црња, бр. 9/2008,16/2012, 16/2015 и 2/2019 ), члана 9. 

Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката привременог 

карактера на јавним и другим површинама на територији Општине Нова Црња (“Сл.лист 

Општине Нова Црња”, бр. 6/2019), по захтеву Јавног комуналног предузећа „8. август“, Српска 

Црња, Општинско веће Општине Нова Црња, на седници одржаној дана 02.06.2021. године, 

донело је: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу „8. август“, Српска Црња, да у оквиру 

комплекса базена у Српској Црњи, на катастарској парцели 2969, к.о. Српска Црња, у јавној 

својини Општине Нова Црња постави киоск за брзу храну на неодређено време.  
            Обавезује се Јавно комунално предузећe да се пре постављања киоска обрати 

надлежном Одељењу за привреду и локални економски развој, Општинске управе Нова Црња, 

ради прибављања Решења којим се одобрава постављање монтажног објекта, прописаног 

Законом 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, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020) и Одлуком о постављању и уклањању 

мањих монтажних и других објеката привременог карактера на јавним и другим површинама 

на територији Општине Нова Црња (“Сл.лист Општине Нова Црња”, бр. 6/2019). 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Општини Нова Црња се дана 26.05.2021. године, обратилo  Јавно комунално предузећe 

„8. август“, Српска Црња, захтевом за давање сагласности да у оквиру комплекса базена у 

Српској Црњи, постави киоск за брзу храну на неодређено време. 

Катастарска парцела бр. 2969, К.О. Српска Црња је у јавној својини Општине Нова 

Црња, а објекти који су изграђени на истој дати су на коришћење ЈКП “8. август” Српска Црња.  

            Чланом 9. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката 

привременог карактера на јавним и другим површинама на територији Општине Нова Црња 

(“Сл.лист Општине Нова Црња”, бр. 6/2019) прописано је да се локације на јавној површини 

ради привременог постављања монтажних и огласних објеката из члана 8. став 1. ове одлуке, 

могу дати у закуп и непосредном погодбом, ако се постављање ових објеката врши за потребе 

државних органа и организација, органа и организација територијалне аутономије и локалне 

самоуправе и организација које обављају јавну службу и послују средствима у државној 

својини, као и у другим случајевима кад је то у општем интересу. 
 

            На основу свега наведеног, као и чињенице да је Јавно комунално предузећe „8. август“, 

Српска Црња основала Општина Нова Црња ради обављања делатности од општег интереса, 

закључено је на наведени начин. 
 

Овај Закључак објавиће се у „Службеном листу Општине Нова Црња“. 
 

Доставити: 
 

1. Јавном комуналном предузећу „8.август“, Српска Црња; 

2. Одељењу за привреду и локално економски развој; 

3. Архиви. 
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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

Општинско веће 

Број: I-06-16/21-4 

Дана: 02.06.2021. године 
 

Председник Општинског већа 

 

Владимир Бракус 
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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/. 
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