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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
Година XXX

Нова Црња

25.01.2021. године

Број:

2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Општинско веће
Број: I-06-1/21-2
Датум: 25.01.2021.године
2.На основу члана 14. Одлуке о ученичким и студентским стипендијама и једнократној
финнасијској помоћи ученицима и студентима („Службени лист општине Нова Црња“ бр. 23/19) и
члана 61. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња број 09/2008, 16/2012,
16/2015 и 2/2019), Општинско веће општине Нова Црња, доноси
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ
УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
I
Именује се Комисија за доделу финасијске подршке ученицима средњих школа и студентима
са подручја општине Нова Црња, у следећем саставу:
1. Вања Равић
2. Невенка Поповић
3. Нада Трикић
4. Јелена Бељац
5. Ана Граховац
II
Задатак Комисије је да након спроведеног Конкурса за доделу стипендија и једнократне
финансијске помоћи ученицима и студентима са територије општине Нова Црња за школску
2020./2021. годину, размотри поднете пријаве и формира предлог ранг листе пријављених кандидата
за доделу стипендија и једнократне фионансијске помоћи.
Образложење
На основу члана 14. Одлуке о ученичким и студентским стипендијама и једнократној
финансијској помоћи ученицима и студентима („Службени лист општине Нова Црња“ бр. 23/19),
предвиђено је да Општинско веће формира комисију, која ће разматрати поднете пријаве и формирати
предлог ранг листе пријављених кандидата за доделу стипендија и једнократне финансијске помоћи.
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Имајући у виду све наведено, одлучено је као у диспозитиву.
Доставити:
1. Именованим лицима
2. Архиви
Председник Општинског већа
Владимир Бракус
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Општинско већеБрој: I-06-1/21-3
Дана: 25.01.2021. година
Нова Црња
3.На основу члана 3. Одлуке о ученичким и студентским стипендијама и једнократној
финансијској помоћи ученицима и студентима („Службени лист општине Нова Црња“ број 23/19),
Одлуке о буџету општине Нова Црња за 2021. годину („Службени лист општине Нова Црња„ број
36/20) и члана 61. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, бр. 9/08, 16/12,
16/15 и 2/19) Општинско веће општине Нова Црња, на седници одржаној дана 25.01 .2021. године
доноси
ОДЛУКУ О НОМИНАЛНОМ ИЗНОСУ И БРОЈУ УЧЕНИЧКИХ И СТУДЕНТСКИХ
СТИПЕНДИЈА И ЈЕДНОКРАТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПОМОЋИ ЗА ШКОЛСКУ 2020./2021.
ГОДИНУ
Овом одлуком утврђује се номинални износ и број ученичких и студентских стипендија и
једнократних финансијских помоћи за школску 2020./2021. годину.
1. У школској 2020./2021. години општина Нова Црња доделиће пет стипендија за ученике и пет
стипендија за студенте.
2. Износ стипендије који се додељује ученицима износиће 5.400,00 динара.
3. Износ стипендије који се додељује студентима износиће 8.400,00 динара.
4. У школској 2020./2021. години општина Нова Црња доделиће 30 једнократних финансијских
помоћи ученицима, а износ једнократне финансијске помоћи који се додељује ученицима
износиће 20.000,00 динара, и 15 једнократних финансијских помоћи студентима, чији износ ће
бити 25.000,00 динара.
5. Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нова
Црња“
Председник Општинског већа
Владимир Бракус
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Општинско већеБрој: I-06-1/21-4
Дана: 25.01.2021.године
4.На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон и
9/2016 - одлука УС, 24/2018,41/2018-др.закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020) и члана 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 25.01.2021. године доноси:
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
Члан 1.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за безбедност саобраћаја на путевима општине Нова Црња ради
усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима који су из делокруга Општине Нова Црња.
Члан 2.
У Савет се именују:
1. Владимир Бракус, Председник општине Нова Црња, председник Савета;
2. Ружица Богдановић Адамовић, Руководилац одељења за привреду и локално економски
развој у Општинској управи Нова Црња, заменик председника Савета, члан;
3. Миле Пејић, Командир полицијске станице у Новој Црњи, члан;
4. Мирослав Периз, Судија за прекршаје, члан;
5. др. Даница Вучуревић Ђукин, в.д. директор Дома здравља Српска Црња, члан;
6. Најдан Стојичић, Директор средње школе „Ђура Јакшић“ у Српској Црњи, члан;
7. Шћепан Мићић, Мастер инжењер саобраћаја, члан и
8. Марко Тодић, в.д. директорa ЈКП „8.август“, Српска Црња, члан.“
Члан 3.
За секретара Савета именује се Невенка Миланков, правник, запослена у Општинској
управи општине Нова Црња.
Члан 4.
Мандат чланова Савета, као и секретара Савета траје четири године.
Члан 5.
Административно техничке и правне послове за потребе Савета обављаће секретар Савета, а
стручне послове Општинска управа општине Нова Црња.
Члан 6.
За рад у Савету, председник Савета, заменик Председника Савета, секретар Савета и чланови
Савета примају накнаду која се одређује Програмом коришћења средстава за финансирање и
унапређење безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Нова Црња.
Члан 7.
Доношењем овог решења престају да важе Решење о образовању Савета за безбедност
саобраћаја општине Нова Црња број: I-06-17/16-8 од 17.08.2016. године, Решење о измени решења о
образовању Савета за безбедност саобраћаја општине Нова Црња бр. I-06-7/17-2 од 23.03.2017.године,
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Решење о образовању Савета за безбедност саобраћаја општине Нова Црња број: I-06-6/19-1 од
29.03.2019.године и Решење о измени решења о образовању Савета за безбедност саобраћаја општине
Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, бр. 17/20).
Члан 8.
Ово решење објавиту у „Службеном листу општине Нова Црња“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Владимир Бракус
РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Општинско веће
Број:I-06-1/21-5
Дана: 25.01.2021. год.
5.На основу чл. 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе ( „Службени гласник РС“, број 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17-др. закон), Уредбе о
критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „Службени гласник РС“ број 88/16,
113/17, 95/18, 86/19 и 157/20), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за
опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
( „Службени гласник РС“ број 88/16), као и члана 61. Статута општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ бр. 09/2008, 16/2012, 16/2015 и 2/2019) Општинско веће, на предлог Начелника
општинске управе, на седници одржаној 25.01.2021. године усвојило је
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у општинској управи општине
Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“ бр. 2/2020, 17/20 и 34/20) у Одељењу за финансије
и буџет мења се члан 21. тако да после радног места под редним бројем 1. Руководилац одељења за
финансије и буџет, треба да стоји радно место број „ 2. Шеф рачуноводства
Звање: Самостални саветник
Опис послова и радних задатака:
Организује рачуноводствене и финансијске послове, вођење промена прихода, расхода и резултата
пословања, стара се о кретању књиговодствених исправа, закључивању и чувању пословних књига,
координира и израђује периодичне и годишње рачуне, контролише и обезбеђује ажурност и тачност
прекњижених промена, као и међусобну усаглашеност, одговоран је за вођење пословних књига и за
благовремено састављање и достављање рачуноводствених извештаја и достављање надлежним
државним органима, као и исправност истих, прати прописе из области рачуноводства и књиговодства,
прати и проучава прописе у области финансирања корисника буџета, учествује у изради и припреми
доношења Одлуке о буџету, измени и допунама одлуке о буџету и извештаја о извршењу одлука о
буџету општине Нова Црња за потребе скупштижне општине, председника општине, општинског већа
и остале органе општине Нова Црња, обавља послове израде елабората, анализа, извештаје и програме
финансирања буџетских корисника, редовно прати спровођење месечних планова о извршењу буџета
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према буџетским корисницима, води и врши попис непокретне и покретне имовине општине, и друге
послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе, за свој рад одговара
руководиоцу одељења и начелнику општинске управе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету и најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит и
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника: 1 ( један).“
Члан 2.
У Одељењу за финансије и буџет брише се радно место под редним бројем 11. Канцеларијскоадминистративно технички послови, а радна места под редним бројевима 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
постају радна места под редним бројевима 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.
Члан 3.
У Одељењу за привреду и локално економски развој мења се члан 20. и то тако што радно
места под редним бројем 9.Послови саобраћаја и путне инфраструктуре, постаје радно место под
редним бројем 6., док се радна места под редним бројем 6.Комунални инспектор, 7. Грађевински
инспектор, и 8. Инспектор за екологију и заштиту животне средине бришу.
Након радног места под редним бројем 6 формира се ужа унутрашња организациона јединица
„ СЛУЖБА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ“ и унутар службе следећа радна места
„7. Шеф службе и грађевински инспектор
Звање: Саветник
Опис послова и радних задатака: Као шеф службе организује рад службе, руководи радом,
непосредно координира рад извршилаца, обавља најсложеније послове и задатке из делокруга рада
Службе, стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова Службе, прати прописе
и иницира усаглашавање општинских аката са новим прописима, врши надзор над изрдом планова
рада, годишњих извештаја о раду, контролних листа извршилаца; као грађевински инспектор у
вршењу инспекцијског надзора проверава да ли: предузеће, односно друго правно лице, односно радња
која гради објекат, односно лице које врши стручни надзор, односно лица која обављају поједине
послове на пројектовању или грађењу објеката, испуњавају прописане услове; да ли је за објекат који
се гради, односно за извођење радова издато одобрење за изградњу; да ли је почетак грађења објекта,
односно извођења радова пријављен на прописан начин; да ли је градилиште обележено на прописан
начин, да ли се објекат гради према одобрењу за изградњу и главном пројекту; да ли су извршени
радови, односно материјал, опрема и инсталације који се уграђују одговарају закону и прописаним
стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета; да ли је извођач предузео мере за
безбедност објекта, саобраћаја, околине и заштиту животне средине; да ли на објекту који се гради или
је изграђен постоје недостаци који угрожавају безбедност њиховог коришћења и околине; да ли
извођач радова води грађевински дневник и књигу инспекције на прописани начин; да ли се у току
грађења и коришћења објекта врше прописана осматрања и одржавања објекта; да ли је за објекат који
се користи издата употребна дозвола; да ли је употребна дозвола издата на прописани начин. Обавља
и друге послове утврђене законом или прописом донетим на основу закона. Грађевински инспектор је
облашћен да врши надзор над коришћењем објекта и да предузима мере ако утврди да се коришћењем
објекта доводе у опасност живот и здравље људи, безбедност околине, угрожава животна средина и
ако се ненаменским коришћењем утиче на стабилност и сигурност објекта, врши и друге послове који
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по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране
Начелника општинске управе или непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља Техничко-технолошких наука архитектура или грађевинско инжењерство на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, најмање три
године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
Број службеника: 1 (један).
8.Комунални инспектор
Звање: Саветник
Опис послова и радних задатака: Обавља инспекцијски надзор над применом прописа и општинских
одлука из комуналне области; води управни поступак, доноси решења у управном поступку из своје
надлежности, подноси захтев за покретање прекршајног поступка у складу са важећим прописима,
издаје прекршајне налоге; израђује програме рада и извештаје о раду; сачињава контролне листе;
припрема потребне материјале за Председника општине, Скупштину општине и Општинско веће из
области свог рада; врши друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног
места или му буду одрећени од стране Начелника општинске управе, руководиоца одељења или шефа
службе за инспекцијске послове.
Услови: стечено високо образовање у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких, техничкотехнолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, основним стуковним студијама, односно на студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,
положен испит за инспектора, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на
рачунару (МS Office пакет и интернет).“
Број службеника: 1 (један).
9. Инспектор за екологију и заштиту животне средине
Звање:Саветник
Опис послова и радних задатака: Обавља инспекцијски надзор над применом прописа из области
заштите животне средине; води управни поступак и доноси решења у управном поступку из своје
надлежности, подноси захтев за покретање привредног преступа и прекршајног поступка у складу са
важећим прописима; учествује у изради и спровођењу Програма заштите животне средине, локалних
акционих и санационих планова; прати остваривање усвојених планова и програма из области заштите
животне средине;израђује анализе, информације, извештаје и предлаже мере за решавање
проблематике из ове области; учествује у изради нормативних аката из ове области; израђује план
рада; сачињава контролне листе; сачињава годишње звештаје о раду; врши и друге послове који по
својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране Начелника
општинске управе, руководиоца одељења или шефа службе за инспекцијске послове.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља природних наука или из научне области о заштити животне средине или пољопривреде
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за
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инспектора, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office
пакет и интернет).
Број службеника: 1 (један).“
Члан 4.
У свему осталом Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској
управи општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“ бр. 2/2020, 17/20 и 34/20) остаје
неизмењен.
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Нова Црња“.
Образложење
Правни основ за доношење Правилника о изменама и допунама правилника о организацији и
систематизацији радних места у општинској управи општине Нова Црња је члан 58. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „Службени гласник РС“,
број 21/16), којим је одређено да у јединици локалне самоуправе, Правилник усваја Веће, затим Уредба
о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „Службени гласник РС“ број 88/16,
113/17, 95/18, 86/19 и 157/20) и Уредба о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за
опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (
„Службени гласник РС“ број 88/16), којима су одређени критеријуми за разврставање радних места и
мерила за опис радних места службеника и намештеника, а такође и члан 61. Статута општине Нова
Црња, којим је одређена надлежност већа.
Изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у
општинској управи општине Нова Црња приступило се из разлога што је у оквиру Одељења за
финансије и буџет било потребно, а ради боље организације посла, формирати ново радно место и то
Шеф рачуноводства, а такође у оквиру Одељења за привреду и локално економски развој било је
потребно формирати ужу унутрашњу организациону јединицу-Службу за инспекцијске послове.
Овај правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном листу општине Нова
Црња.
На основу наведеног, Општинско веће општине Нова Црња усвојиоло је Правилник о
изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској
управи општине Нова Црња.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Владимир Бракус
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