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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
Година XXX

Нова Црња

03.02.2021. године

Број:

3

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-02/21-1
ДАНА:03.02.2021.године
НОВА ЦРЊА
6.На основу чланова 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и
83/14) и члана 41. тачке 22. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“ број
9/08 ,16/12 16/15 и 2/19), Скупштина општине Нова Црња на седници одржаној 03.02.2021. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ РАДА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВОЈВОДА СТЕПА ЗА 2021.ГОДИНУ
Члан 1.
Д а ј е с е сагласност на Програм рада, Месне заједнице Војвода Степа за 2021.годину.
Члан 2.
Програм рада чини саставни део Закључка.
Члан 3.
Овај Закључак биће објављен у „Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Ана Марија Лекин
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-02/21-2
ДАНА:03.02.2021.године
НОВА ЦРЊА
7.На основу чланова 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и
83/14) и члана 41. тачке 22. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“ број
9/08 ,16/12 16/15 и 2/19), Скупштина општине Нова Црња на седници одржаној 03.02.2021. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ РАДА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАДОЈЕВО ЗА 2021.ГОДИНУ
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Члан 1.
Д а ј е с е сагласност на Програм рада, Месне заједнице Радојево за 2021.годину.
Члан 2.
Програм рада чини саставни део Закључка.
Члан 3.
Овај Закључак биће објављен у „Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Ана Марија Лекин
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-02/21-3
ДАНА:03.02.2021.године
НОВА ЦРЊА
8.На основу члана 92. а у вези са чланом 79. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“,
број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13-испр., 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 др. закон, 103/15, 99/16, 113/17,
95/18, 31/19, 72/2019 и 149/2020), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број
129/07,83/14, 101/16 и 47/18) и члана 41. тачка 6. Статута општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“, број 9/08, 16/12, 16/15 и 2/19), Скупштина Општине Нова Црња, на седници
одржаној дана 03.02.2021.године, донела је
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Општина Нова Црња ангажује ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета
Општине Нова Црња за 2020. годину.
Члан 2.
Завршни рачун буџета Општине Нова Црња за 2020. годину, сагласно члану 1. ове одлуке треба
да садржи извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима из члана 3. Правилника о начину
припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и
корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова („Сл.
Гласник РС“, број 18/15, 104/18 и 151/2020).
Члан 3.
Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета за
2020. годину доставити Државној ревизорској институцији на сагласност.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Нова Црња“.
Председник Скупштине општине
Ана Марија Лекин
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-02/21-4
ДАНА:03.02.2021.године
НОВА ЦРЊА
9.На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11,
88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 3. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), члана
41. Статута општине Нова Црња („Сл.лист Општине Нова Црња“, бр. 9/08, 16/2012, 16/2015 и 2/19),
члана 6. Одлуке о приступању прибављања непокретности непосредном погодбом у јавну својину
Општине Нова Црња-кп. 2383/1 , к.о. Нова Црња- („Сл.лист Општине Нова Црња“, бр. 33/2020) и
предлога Комисије за спровођење поступка непосредне погодбе за прибављање непокретности у јавну
својину Општине Нова Црња, кп. 2383/1 , к.о. Нова Црња, Скупштина општине Нова Црња, дана
03.02.2021. доноси:
ОДЛУКУ
о прибављању непокретности непосредном погодбом
у јавну својину Општине Нова Црња
-кп. 2383/1 , к.о. Нова ЦрњаЧлан 1.
ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину Општине Нова Црња, непосредном погодбом, непокретност
у власништву Доромбеш Иштвана из Нове Црње, Маршала Тита 135, обим удела 1/1, и то:
-

Катастарска парцела бр. 2383/1, уписана у лист непокретности бр. 875, к.о. Нова Црња, њива
2.класе, укупне површине 00ха 53а 91 м2, потес Уговорене земље.
Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове Одлуке прибавља се по цени од 494.000,00 динара.

Члан 3.
Уговор о прибављању непокретности из члана 1. ове Одлуке у име општине Нова Црња
закључује Председник општине Нова Црња.
Члан 4.
Средства за прибављање непокретности из члана 1. ове Одлуке предвиђена су Одлуком о
буџету за 2021.годину, раздео 4, програмска класификација 0602, функционална класификација 130,
позиција 55/0, економска класификација 541 - продаја нефинансијске имовине-куповина земљишта.
Члан 5.
Ову Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Општине Нова Црња “.
Председник СО
Ана Марија Лекин
Образложење
ПРАВНИ ОСНОВ за доношење предлога Одлуке о прибављању непокретности непосредном
погодбом у јавну својину Општине Нова Црња -кп.2383/1 , к.о. Нова Црња-, садржан је у члану 29.
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став 4. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/2013, 105/2014, 104/2016др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члану 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања
и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), члану 6. Одлуке о приступању
прибављања непокретности непосредном погодбом у јавну својину Општине Нова Црња-кп. 2383/1 ,
к.о. Нова Црња- („Сл.лист Општине Нова Црња“, бр. 33/2020) и члану 41. Статута општине Нова Црња
(„Сл.лист Општине Нова Црња“, бр. 9/08, 16/2012, 16/2015 и 2/19).
Чланом 29. став 4. Закона о јавној својини прописано је да се изузетно непокретне ствари могу
прибавити или отуђити непосредном погодбом, али не испод од стране надлежног органа процењене
тржишне вредности вредности непокретности ( код отуђења), односно не изнад те вредности (код
прибављања), ако у конкретном случају то представља једино могуће решење као и да предлог тог акта
мора да садржи образложење из кога се може утврдити постојање ових околности.
Чланом 3. Уредбе прописано је да се непокретности се могу прибавити у јавну својину
непосредном погодбом, али не изнад од стране надлежног органа процењене тржишне вредности
непокретности, ако у конкретном случају то представља једино могуће решење, под којим се
подразумева случај када непокретност која се прибавља у јавну својину по својим карактеристикама
једина одговара потребама власника, корисника, односно носиоца права коришћења, с тим да предлог
акта, односно акт о оваквом располагању садржи образложење разлога оправданости и целисходности
прибављања са аспекта остварења интереса Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице
локалне самоуправе и разлоге због којих се прибављање не би могло реализовати јавним надметањем,
односно прикупљањем писмених понуда. Пошто надлежни орган донесе акт да се непокретност
прибави у јавну својину, односно отуђи из јавне својине непосредном погодбом, формира комисију
која по окончаном поступку непосредне погодбе записник са одговарајућим предлогом доставља
надлежном органу. Одлуку о предлогу комисије у погледу прибављања непокретности у јавну својину,
односно отуђења непокретности из јавне својине, након спроведеног поступка непосредне погодбе,
доноси надлежни орган.
Катастарска парцела бр. 2383/1, уписана је у лист непокретности бр. 875, к.о. Нова Црња укупне
површине 00ха 53а 91 м2. Узимајући у виду ситуацију на терену показало се да је атарски пут
недовољне ширине, што представља сметњу проходности пољопривредних и прикључних машина у
том делу атара, због чега је нужно проширење пута и омогућавања проходности чиме би се се
задовољиле потребе општине Нова Црња, али и интереси свих пољопривредника који обрађују
земљиште у овом делу атара, што за крајњи циљ има проширење пута укупну површину парцеле која
је предмет прибављања. У природи се пут већ проширио на парцелу која је предмет прибављања.
Такође, на већем делу пута налази се дрвеће за чије уклањање би се општина Нова Црња изложила
великим трошковима, што је додатни разлог да се на овај начин изврши проширење атарског пута.
У конкретном случају, по својим карактеристикама, предметна парцела одговара потребама
Општине Нова Црња, што прибављање непосредном погодбом чини оправданим и целисходним са
аспекта остварења интереса Општине Нова Црња.
Скупштина општине Нова Црња, у складу са чл. 41. Статута општине Нова Црња („Сл.лист
Општине Нова Црња“, бр. 9/08, 16/12, 16/15 и 2/19) одлучује о прибављању непокретности у својину
општине.
Скупштина општине Нова Црња је на седници одржаној дана 30.11.2020.године, донела Одлуку
o приступању прибављања непокретности непосредном погодбом у јавну својину Општине Нова Црња
-кп. 2383/1 , к.о. Нова Црња- („Сл.лист Општине Нова Црња“, бр. 33/20).
Предмет прибављања је непокретност у власништву Доромбеш Иштвана из Нове Црње,
Маршала Тита 135, обим удела 1/1, и то:
-

Катастарска парцела бр. 2383/1, уписана у лист непокретности бр. 875, к.о. Нова Црња, њива
2.класе, укупне површине 00ха 53а 91 м2, потес Уговорене земље.

Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе образована је чланом 2. Одлуке о
приступању прибављања непокретности непосредном погодбом у јавну својину Општине Нова Црња
-кп. 2383/1 , к.о. Нова Црња (“Сл.лист Општине Нова Црња“, бр.33/2020).
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Непокретност из члана 1. ове Одлуке прибавиће се не испод тржишне вредности
непокретности, утврђене на основу акта лиценцираног проценитеља, у складу са Законом о јавној
својини и Уредби о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у
закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских
права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда.
Процењена тржишна вредност непокретности, к.п. бр. 2383/1 к.о. Нова Црња, износи укупно
494.000,00динара.
Понуда власника Доромбеш Иштвана из Нове Црње, за наведену непокретност је укупно
494.000,00 динара.
Комисија је на основу прибављене понуде и процене лиценцираног проценитеља сачинила
извештај са предлогом за прибављање предметне непокретности непосредном погодбом и доставила
га СО Нова Црња, која је у складу са чланом 6. Одлуке o приступању прибављања непокретности
непосредном погодбом у јавну својину Општине Нова Црња -кп. 2383/1 к.о. Нова Црња („Сл.лист
Општине Нова Црња“, бр. 33/20), надлежна за доношење одлуке о прибављању.
Чланом 58.став 1. тачка 14. Статута општине Нова Црња („Сл.лист Општине Нова Црња“, бр.
9/08, 16/12, 16/15 и 2/19) и чланом 7. Одлуке о приступању прибављања непокретности непосредном
погодбом у јавну својину Општине Нова Црња-кп. 2383/1 , к.о. Нова Црња- („Сл.лист Општине Нова
Црња“, бр. 33/2020), прописано је да Председник општине закључује уговоре у име Општине, на
основу овлашћења из закона, статута и одлука Скупштине општине.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-02/21-5
ДАНА:03.02.2021.године
НОВА ЦРЊА
10.На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11,
88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 3. став 4. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр.16/2018), члана
41. Статута општине Нова Црња („Сл.лист Општине Нова Црња“, бр. 9/08, 16/2012, 16/2015 и 2/2019),
члана 6. Одлуке о приступању отуђењу непокретности непосредном погодбом из јавне својине
општине Нова Црња-трособан стан у Војвода Степи, ул. Карађорђев трг 4- („Службени лист општине
Нова Црња“, бр.36/2020) и предлога Комисије за спровођење поступка отуђења из јавне својине
непосредном погодбом, -трособан стан у Војвода Степи, ул. Карађорђев трг 4-стан бр.1-, Скупштина
општине Нова Црња, на седници одржаној дана 03.02.2021. године, доноси:
ОДЛУКУ
о отуђењу непокретности непосредном погодбом
из јавне својине општине Нова Црња
-трособан стан у Војвода Степи, ул. Карађорђев трг 4 Члан 1.
ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Нова Црња, непосредном погодбом, непокретност у
јавној својини Општине Нова Црња, обим удела 1/1, и то:
-

трособан стан у Војвода Степи, ул. Карађорђев трг бр. 4-стан бр. 1, површине 67м2, к.п. 755/2,
уписан у лист непокретности бр. 509, к.о. Војвода Степа.
Члан 2.
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Непокретност из члана 1.ове Одлуке отуђује се по цени од 1.011.151,00 динара.
Члан 3.
Уговор о отуђењу непокретности из члана 1.ове Одлуке у име општине Нова Црња закључује
Председник општине Нова Црња.
Члан 4.
Ову Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Општине Нова Црња “.
Председник СО
Ана Марија Лекин
Образложење
ПРАВНИ ОСНОВ за доношење предлога Одлуке садржан је у члану 29. став 4. Закона о јавној
својини („Сл.гласник РС“, бр. 72/11, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017 и
95/2018), члану 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давањем у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искорићавања других
имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник
РС“, бр. 16/2018).
Чланом 29. став 4. Закона о јавној својини прописано је да се изузетно непокретне ствари могу
прибавити или отуђити непосредном погодбом, али не испод од стране надлежног органа процењене
тржишне вредности непокретности ( код отуђења), односно не изнад те вредности (код прибављања),
ако у конкретном случају то представља једино могуће решење као и да предлог тог акта мора да
садржи образложење из кога се може утврдити постојање ових околности.
Чланом 3. Уредбе прописано је да непокретности могу отуђити из јавне својине непосредном
погодбом, али не испод, од стране надлежног органа процењене тржишне вредности непокретности,
ако у конкретном случају то представља једино могуће решење, уз посебно образложење разлога
оправданости и целисходности отуђења и разлога због којих се отуђење не би могло реализовати
јавним надметањем, односно прикупљањем писмених понуда. Истим чланом дефинисано је да пошто
надлежни орган донесе акт да се непокретност прибави у јавну својину, односно отуђи из јавне својине
непосредном погодбом, формира комисију која по окончаном поступку непосредне погодбе записник
са одговарајућим предлогом доставља надлежном органу, који доноси Одлуку о отуђењу
непокретности из јавне својине након спроведеног поступка непосредне погодбе.
Трособан стан из члана 1.ове Одлуке, а који је предмет отуђења је стан који је дат у закуп на
неодређено време Стојаковић Јелки из Војвода Степе 18.02.2014.године, бр. уговора: I-06-8/14-6 по
основу Одлуке Скупштине општине Нова Црња бр. II-06-16/11-9 od 30.12.2011.године и Одлуке
Општинског већа бр. I-06-8/14-6 од 13.02.2014.године, док се закупац налази у поседу на основу
Уговора о закупу стана солидарности на одређено време бр. II-29/99 још од 20.08.1999.године. Закупац
се у више наврата обраћао писменим путем са захтевом за откуп стана, с тим да је у време упућивања
захтева био на снази Закон о становању ("Сл.гласник РС", бр. 50/92, 76/92, 84/92 – испр., 33/93, 53/93,
67/93, 46/94, 47/94 – испр., 48/94, 44/95 – др.закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 –др.закон,
99/2011 и 104/2016 – др.закон), на основу ког се начин утврђивања откупне цене стана утврђивао
сходно Упутству о начину утврђивања откупне цене стана („Сл.гласник РС“, бр. 52/92, 80/92 и 50/94).
На основу горе поменутог Упутства процена вредности некретнине која је утврђена, била је
несразмерна реалној цени предметне некретнине. Међутим, Закон о јавној својини и Уредба о
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у
јавној својини, односно прибављања и уступања искорићавања других имовинских права, остављају
могућност процене тржишне вредности од стране надлежног пореског органа, односно лиценцираног
проценитеља или другог надлежног органа, из чега призилази да се приликом утврђивања вредности
непокретности утврди реална цена непокретности узимајући у обзир анализу тржишта стамбеног
простора, анализу локације и свих претпоставки и ограничавајућих фактора.
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Увидом у службену евиденцију која се води код овог органа, констатовано је да је закупац
редовно измиривао и измирује своје обавезе што по основу закупа, што по основу других редовних
трошкова. У том смислу, нашао се основ за покретање поступка отуђења непосредном погодбом,
будући да закупац живи у предметном стану још од 1999. године, да редовно измирује трошкове по
основу закупа и друге трошкове, да је и раније упућивао захтев за откуп стана, а да је предметни стан
који је у јавној својини Општине Нова Црња у листу непокретности уписан као породична стамбена
зграда, тако да би се издавао у закуп или отуђио, будући да исти по својим карактеристикама служи за
становање.
У конкретном случају, по својим карактеристикама, предметни стан одговара потребама
закупца, што цео поступак отуђења непосредном погодбом чини оправданим и целисходним са
аспекта остварења интереса Општине Нова Црња и са аспекта закупца.
Скупштина општине Нова Црња, у складу са чл. 41.став 1. тачка 37. Статута општине Нова
Црња („Сл.лист Општине Нова Црња“, бр. 9/08, 16/2012, 16/2015 и 2/2019) одлучује о прибављању и
отуђењу непокретности у јавној својини Општине, заснивању хипотеке на непокретностима у јавној
својини Општине, као и о преносу права својине на другог носиоца права јавне својине.
На седници одржаној дана 21.12.2020.године донела Одлуку о приступању отуђењу
непокретности непосредном погодбом из јавне својине општине Нова Црња-трособан стан у Војвода
Степи, ул. Карађорђев трг 4-стан бр.1- („Сл.лист општине Нова Црња“, бр. 36/20).
Предмет отуђења је непокретност у јавној својини Општине Нова Црња, обим удела 1/1, и то:
-

трособан стан у Војвода Степи, ул. Карађорђев трг бр. 4-стан бр. 1, површине 67м2, к.п. 755/2,
уписан у лист непокретности бр. 509, к.о. Војвода Степа.

Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе образована је чланом 2. Одлуке о
приступању отуђењу непокретности непосредном погодбом из јавне својине општине Нова Црњатрособан стан у Војвода Степи, ул. Карађорђев трг 4-стан бр.1- („Сл.лист општине Нова Црња“, бр.
36/20).
Процењена тржишна вредност непокретности на дан 21.01.2021.године износи укупно
1.011.151,00 динара.
Понуда Стојаковић Јелке из Војвода Степе за наведену непокретност износи укупно
1.011.151,00 динара.
Комисија је на основу прибављене понуде и процене лиценцираног проценитеља сачинила
извештај са предлогом за отуђење непосредном погодбом и доставила га СО Нова Црња, која је у
складу са чланом 6. Одлуке о приступању отуђењу непокретности непосредном погодбом из јавне
својине општине Нова Црња-трособан стан у Војвода Степи, ул. Карађорђев трг 4- („Службени лист
општине Нова Црња“, бр.36/2020) надлежна за доношење одлуке о отуђењу.
Чланом 58.став 1. тачка 14. Статута општине Нова Црња („Сл.лист Општине Нова Црња“, бр.
9/08, 16/12, 16/15 и 2/19) и чланом 7. Одлуке о приступању отуђењу непокретности непосредном
погодбом из јавне својине општине Нова Црња-трособан стан у Војвода Степи, ул. Карађорђев трг 4(„Службени лист општине Нова Црња“, бр.36/2020), прописано је да Председник општине закључује
уговоре у име Општине, на основу овлашћења из закона, статута и одлука Скупштине општине.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-02/21-6
ДАНА:03.02.2021.године
НОВА ЦРЊА
11.На основу члана.36. Закона о локалној самоуправи(«Сл.гласник РС»бр 129/07 и 83/14 ) и
члана 95 Пословника СО Нова Црња ( "Службени лист општине Нова Црња" број 9/19) , Скупштина
општине Нова Црња, на седници одржаној дана 03.02.2021.
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године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ,ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
I
За Председника ,заменика председника и чланове Комисије за родну равноправност се:
1. Обрадовић Дејана,за председника;
2. Ненадић Милка,за заменика председника;
3. Оприн Сунчица,за члана;
4. Баба Чила,за члана;
5.Ђурин Данијел,за члана
6. Мишков Љубинка,за члана и
7. Иванић Слађана ,за члана.
II
Ступањем на снагу овог Решења престаје дужност досадашњег председника, заменика
председника и чланова.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу општине Нова
Црња»
Председник СO
Ана Марија Лекин
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-02/21-7
ДАНА:03.02.2021.године
НОВА ЦРЊА
12.На основу члана 98. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник РС“ број
129/07,83/14) и члана 111. и 112. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“
број 9/08 ,16/12,16/15 и 2/19) и Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе, Скупштина
општине Нова Црња, на седници одржаној дана 03.02.2021. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ
Члан 1.
Изабрани су следећи чланови Савета:
1.Кљајић Јулијана,председник,
2.Бачик Атила,
3.Биачи Естер,
4.Коломпар Саша,
5.Вираг Кристиан,
6.Милић Блаженка и
7.Милосав Миладин.
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Члан 2.
Мандат чланова Савета траје три године и тече од тренутка избора.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје дужност досадашњих чланова.
Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине
Нова Црња“ .
Председник СO
Ана Марија Лекин
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-02/21-8
ДАНА:03.02.2021.године
НОВА ЦРЊА
13.На основу члана 100. став 1. Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр.
135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон и 72/2009 - др. закон), члана 64. став 2. Закона о буџетском
систему Републике Србије („Службени гласник РС“ број 54/09), члана 20. тачка Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07,83/14 др.закон .......47/18) и Одлуке о буџетском
фонду за заштиту животне средине општине Нова Црња, Скупштина општине Нова Црња, на
седници одржаној дана 03.02.2021.године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 1.
Именују се председник, заменик председника и чланови Комисије за заштиту животне средине
и то:
1. Клаћ Ристо – за председника
2. Буђи Жолти- за заменика председника
3. Томин Бојан – за члана
4. Попов Вера– за члана
5. Ђурђев Бранислав– за члана
Члан 2.
Комисије је овлашћена да предлаже Општинском већу општине Нова Црња Годишњи програм
заштите животне средине.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје дужност досадашњег председника, заменика
председника и чланова.
Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник СO
Ана Марија Лекин
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-02/21-9
ДАНА:03.02.2021.године
НОВА ЦРЊА
14.На основу члана.36. Закона о локалној самоуправи(«Сл.гласник РС»бр 129/07 и 83/14 ) и
члана 96 Пословника СО Нова Црња ( "Службени лист општине Нова Црња" број 9/19) , Скупштина
општине Нова Црња, на седници одржаној дана 03.02.2021.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
I
У Савет за здравље општине Нова Црња именују се следећи чланови:
1.Жвиждак Александар- Председник савета-представник Центра за социјални рад
2.Васић Бојана – представник РФЗО- члан
3.Ђукин-Вучуревић Др.Даница - представник Дома здравља – члан
4.Мишкељин Тијана- представник Дома здравља – члан
5.Поповић Невенка – представник локалне самоуправе ,члан
6.Будовић Неда- представник локалне самоуправе ,члан
7.Тот Ласло- представник удружења грађана ,члан
8.Милош Др.Нађа ,спец.соц.медицине,представник Завода за јавно здравље Зрењанин,члан
9.Равић Вања-саветник за заштиту права пацијената у општини Нова Црња,члан и
10.Ђого Светлана-секретар Савета .
II
Ступањем на снагу овог Решења престаје дужност досадашњим члановима.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу општине Нова
Црња»
Председник СO
Ана Марија Лекин
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-02/21-10
ДАНА:03.02.2021.године
НОВА ЦРЊА
15.На основу члана 20.Закона о јавним службама “Сл.гласник РС “ бр 42/91,71/94,79/05др.закон,81/05-испр.др.закона,83/05-испр.др.закона и 83/14-др.закон), члана 32. тачка 9 .Закона о
локалној самоуправи (“Сл.гласник РС“ број 129/07 и 83/14 ) , Скупштина општине Нова Црња на
својој седници одржаној дана 03.02.2021. године, д о н е л а ј е
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД - „НОВА ЦРЊА“
I
Именују се за чланове Управног одбора Центра за социјални рад „Нова Црња“:
1. Кубуровић Зоран, представник оснивача,
2. Милошевић Цвијан, представник оснивача,
3. Бицок Тибот, представник оснивача,
4. Дамјанов Олгица, представник запослених и
5. Обрадовић Сава, представник запослених.
II
Ступањем на снагу овог Решења престаје дужност досадашњим члановима.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу општине Нова
Црња»
Председник СO
Ана Марија Лекин
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-02/21-11
ДАНА:03.02.2021.године
НОВА ЦРЊА
16.На основу члана 22.Закона о јавним службама “Сл.гласник РС “ бр 42/91, 71/94, 79/05др.закон,81/05-испр.др.закона,83/05-испр.др.закона и 83/14-др.закон), члана 32. тачка 9 .Закона о
локалној самоуправи (“Сл.гласник РС“ број 129/07 и 83/14 ) , Скупштина општине Нова Црња на
својој седници одржаној дана 03.02.2021. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД - „НОВА ЦРЊА“
I
Именују се за чланове Надзорног одбора Центра за социјални рад „Нова Црња“:
1. Степановић Зорица, представник оснивача,
2. Звекић Тања, представник оснивача и
3. Попов Саша, представник запослених.
II
Ступањем на снагу овог Решења престаје дужност досадашњим члановима.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу општине Нова
Црња»
Председник СO
Ана Марија Лекин
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-02/21-12
ДАНА:03.02.2021.године
НОВА ЦРЊА
17.На основу члана.36. Закона о локалној самоуправи(«Сл.гласник РС»бр 129/07 и 83/14 ) и
члана 99 Пословника СО Нова Црња ( "Службени лист општине Нова Црња" број 9/19) , Скупштина
општине Нова Црња, на седници одржаној дана 03.02.2021.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ,ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
РАДНЕ ГРУПЕ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏТА ОПШТИНЕ
ЗА СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
I
За Председника ,заменика председника и чланове Радне групе за расподелу средстава из
буџета општине за спортске активности на територији општине Нова Црња бирају се:
1.Кубуровић Зоран,за председника;
2.Зечевић Владимир,за заменика председника;
3.Антин Душан,за члана;
4.Поповић Ђурица,за члана;
5.Ковачевић Драган,за члана;
6.Будисављевић Милан,за члана
7.Ваштаг Атила,за члана.
8.Ћурчић Радивој,за члана и
9.Савић Драган,за члана.
II
Ступањем на снагу овог Решења престаје дужност досадашњег председника, заменика
председника и чланова.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу општине Нова
Црња»
Председник СO
Ана Марија Лекин
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-02/21-13
ДАНА:03.02.2021.године
НОВА ЦРЊА
18.На основу члана 28. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике
Србије“ број 62/2006, 65/2008-др. Закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018-др. Закон), члана 15. став
1. тачка 9. и члана 41. став 1. тачка 6. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова
Црња“, број 9/08, 16/12, 16/15 и 2/19 ), Скупштина општине Нова Црња на седници одржаној дана
03.02.2021.године, доноси:
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ОДЛУКУ
О ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ИМАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
НОВА ЦРЊА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се начин заштите пољопривредних имања на подручју Општине Нова Црња
од штете коју могу починити људи, стока или од крађа.
Члан 2.
Под пољопривредним имањем у смислу ове Одлуке подразумевају се:
1. Усеви,
2. пољопривредно земљиште,
3. засади,
4. пољски ( некатегорисани) путеви ,
5. направе на пољопривредном земљишту које служе за његову обраду и коришћење
Члан 3.
Под усевима у смислу члана 2. ове Одлуке подразумевају се пољопривредне културе намењене за
људску и сточну исхрану и индустријску прераду.
Члан 4.
Под пољопривредним земљиштем у смислу ове Одлуке подразумевају се: њиве, вртови, воћнаци,
виногради, ливаде, пашњаци, трстици и мочваре које се налазе ван граница грађевинског реона
насељених места Општине Нова Црња и земљиште које је проглашено грађевинским, а није приведено
намени, без обзира на облик својине.
Члан 5.
Под засадима у смислу ове Одлуке подразумевају се расадници, ремизе, шуме и дрвореди поред
државног пута I b реда бр. 12, државног пута II а реда бр. 104 , државног пута II б реда бр. 307 и
локалних путева који се налазе ван граница грађевинског подручја насељених места Општине Нова
Црња.
Члан 6.
Под пољским путевима у смислу ове Одлуке, подразумевају се некатегорисани путеви који повезују
парцеле пољопривредног земљишта у ванграђевинском реону.
Члан 7.
Пољопривредни плодови и усеви уживају физичко обезбеђење и заштиту у свим фазама вегетације
док се налазе на стабљици или у земљи, али не дуже од 20 дана оптималног рока за скидање плодова
одређене културе при нормалним временским условима, али не дуже од 30. 11. текуће године.
Члан 8.
У циљу заштите добара наведених у члану 2. ове Одлуке а ради спречавања штете која може настати
номадском испашом оваца и друге стоке и ради спречавања појаве ширења заразних и паразитних
болести животиња , забрањује се номадска испаша оваца и друге стоке.
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Номадском испашом оваца и друге стоке у смислу ове Одлуке сматра се напасање оваца и друге стоке,
гоњењем преко добара из члана 2. ове Одлуке од стране лица односно власника држаоца стоке, чије је
пребивалиште односно седиште ван подручја Општине Нова Црња, као и од стране грађана држаоца
стоке Општине Нова Црња противно одредбама ове Одлуке.
Члан 9.
Послове физичког обезбеђивања и заштите пољопривредних имања обавља Служба чувара поља (у
даљем тексту Служба).
Послови из претходног става поверавају се ЈКП „ 8. август“ Српска Црња.
Средства за рад Службе обезбеђује се у буџету општине Нова Црња у складу са годишњим програмом
на који сагласност даје Скипштина општине.
Члан 10.
Функцију Службе из члана 9. ове Одлуке врше чувари поља.
Организацију рада и руковођење радом Службе врши шеф Службе.
II НЕПОСРЕДНА ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ИМАЊА
Члан 11.
Непосредну заштиту пољопривредних имања врше чувари поља.
У вршењу функције физичког обезбеђења и заштите пољопривредних имања чувари поља имају
својтво службеног лица.
Чувар поља има службену легитимацију у којој је, поред личних података, назначено његово својство,
као и подручје на коме обавља службу физичког обезбеђења и заштите пољопривредних имања.
Члан 12.
За време вршења послова чувар поља мора носити униформу, ознаку на униформи и службену
легитимацију, а могу носити оружје под условима прописаним Законом о држању и ношења оружја.
Члан 13.
Служба чувара поља има задатак да штити од штете и крађа пољопривредна имања.
У вршењу функције Службе чувар поља има следећа права, дужности и овлашћења да:
1. редовно обилази пољопривредна имања која чува, спречава пољску штету и крађу као и сваку
другу радњу која може нанети штету пољопривредним имањима, проналази починиоца крађе
и пољске штете и утврђује њихов идентитет.
2. Одузме од лица ухваћеног у крађи или пољској штети производе и предмет на тај начин
прибављене, као и оруђа и ствари којима је пољска штета учињена и преда их власнику, односно
месној заједници.
3. Ухвати стоку коју нађе у пољској штети или атару без чувара на месту и у времену где није
дозвољено пуштање исте, односно стоку чији власник није познат и исту спроведе и преда
власнику, односно месној заједници.
4. Врши контролу стања пољских путева.
5. Евидентира случајеве ненаменског коришћења пољопривредног земљишта, односно
коришћења истог у непољопривредне сврхе и о томе извести надлежне органе и службе.
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6. О свим појавама биљних болести, штеточина и сточних зараза које примети у вршењу дужности
обавести надлежне органе и службе.
7. Спречава депоновање отпада ван депонија, проналази правна и физичка лица која су
депоновала отпад ван депонија и о томе извештава комунално предузеће у чијој је надлежности
управљање комуналним отпадом и комуналну инспекцију.
8. Врши административне и техничке послове за потребе Комисије за процену пољске штете.
9. Врши и друге послове у вези са заштитом пољопривредног имања.
Члан 14.
Чувар поља је дужан да за сваки случај утврђене пољске штете и крађе или друге недозвољене радње
сачини записник и исти наредног дана достави шефу службе.
Записник из става 1 овог члана садржи: опис причињене штете, основне податке о идентитету
учиниоца, односно лица затеченог у радњи извршења штете, чињенични опис прекршаја ( време, место
и начин извршења прекршаја) , доказе ( изјаве учиниоца, изјаве оштећеног, изјаве чувара поља, изјаве
сведока уз њихов потпис) и потпис чувара поља.
Основни подаци о идентитету су име и презиме, адреса, ЈМБГ и занимање.
Записник садржи и фотографију земљишта на којем је штета учињена и остало што је битно за
утврђивање обележја радње која служи као доказ.
Шеф службе је дужан да примерак записника са доказима о радњама којима је причињена штета
достави комуналном инспектору или инспектору за заштиту животне средине.
Комунални инспектор и инспектор за заштиту животне средине овлашћен је да за учињен прекршај из
члана 15, 16, 18, 20, 21 и 22 ове Одлуке изда прекршајни налог у складу са Законом.
III ПОСЕБНЕ МЕРЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ИМАЊА
члан 15.
У циљу заштите пољопривредних имања забрањено је:
 Скидати, газити, кидати, чупати, косити и брати туђе пољопривредне усеве, плодове, поврће,
воће или траву на туђем пољопривредном земљишту,
 Ломити, сећи, кидати, хемијским или биолошким путем, као и на други начин оштетити туђу
воћку, виноград, расад, ремису, шуму и земљишта која служе за њено искоришћавање,
 Паљење жетвених остатака пољопривредних плодова и усева на својој и туђој земљи, упалити
или ватром оштетити туђе усеве, засаде и др.
 Приликом обраде њиве орањем или другим површинским радовима:
-одоравати од туђег земљишта,
-преоравати и заузимати путеве у циљу коришћења истог у пољопривредне сврхе,
5. прелазити трактором, запрежним колима и другим возилима преко туђих усева,
пољопривредног земљишта и засада,
6. Пуштање и терање стоке и живине преко туђих усева, пољопривредног земљишта и засада без
писаног одобрења власника односно корисника истог,
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7. Остављање стоке на туђим усевима, пољопривредном земљишту и засдима и поверавање исте
на чување лицима млађим од 14 година, или пословно неспособном лицу без надзора, као и
недовољно обезбеђене стоке услед чега долази до изласка стоке и гажења туђих усева,
пољопривредног земљишта и засада,
8. Изношење и бацање разних биљних остатака, отпада, шута, опеке, амбалаже и и другог смећа
у чврстом или течном стању, као и лешева угинулих животиња на туђе или своје
пољопривредно имање, пољски пут и канале,
9. Скупљање плодова и биљних остатака после бербе и жетве на туђем пољопривредном
земљишту без присуства власника или корисника земљишта,
10. Откупљивање пољопривредних производа када постоји основана сумња да потичу из тачке 9.
овог члана,
11. Неовлашћено оштећење, рушење или уклањање стаза, путева, насипа, канала, јаркова, пољских
бунара, ограда, постављених знакова,
12. Неконтролисаном радњом, тј. дозвољавањем неконтролисаног раста дрвећа, шибља и другог
растиња, односно на било који други начин заузимати пољски пут и онемогућавати нормално
коришћење истих,
13. Уништавање и неовлашћено уклањање објеката или других сличних катастарских обележја,
14. Свака врста номадске испаше,
15. Оштећење заливних система и канала за наводњавање и опреме на противградним станицама,
16. Оштетити или сећи дрвеће које чини пољозаштитни појас,
17. Прелазити тешком механизацијом у време кишног периода и повећаног воденог талога у атару
пољским путевима,
18. Свако друго оштећење пољопривредног имања.
Члан 16.
Забрањено је пуштати на испашу све врсте стоке и живине.
Члан 17.
Изузетно од одредбе члана 16. ове Одлуке, стока се може нагонити и пуштати у атар на испашу у
следећим случајевима :
1. ако власник односно корисник пољопривредног имања напаса своју стоку на сопственом
земљишту и ако до тог имања може дотерати стоку преко сопственог пољопривредног имања
или јавним односно некатегорисаним путевима, затим и на пољопривредном имању на којем
су стекли право напасања стоке на основу уговора о закупу у складу са одредбама ове Одлуке,
закљученог са власником,
2. ако се стока нагони на заједнички пашњак и на површине јавних путева, канала, и других
објеката по писменом одобрењу власника-корисника,
3. ако власник односно корисник пољопривредног имања дозволи напасање туђе стоке на свом
поседу, које није под културом.
Власник стоке који жели да напаса стоку на туђем пољопривредном имању, мора од власника
пољопривредног имања или корисника имати писмено одобрење.
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Власник односно корисник пољопривредног имања који је одобрио напасање туђе стоке на свом
имању, или држалац стоке, дужан је одмах по одобрењу, а најкасније у року од 24 сата о овом хитно
обавестити Службу чувара поља.
Приликом прогона стоке поред добара из члана 2. ове Одлуке јавним односно некатегорисаним
путевима мора се водити рачуна да стока не чини штету на овим добрима.
У циљу спречавања појаве ширења заразних и паразитарних болести животиња дозвољено је напасати
само ону стоку која располаже здравственим уверењем и потврдом о цепљењу.
Члан 18.
Стока се може напасати у случајевима предвиђеним чланом 17. ове Одлуке само под надзором лица
старијег од 14 година.
Напаање стоке поред јавних путева и других индустријских објеката, врше се по прописима који
регулишу начин коришћења ових објеката, а под надзором лица старијег од 14 година, уз пимено
одобрење власника или корисника тих објеката.
Члан 19.
Средства за рад и радна стока за време пољопривредних радова, смеју се остављати на јавним
путевима, ленији и на својој њиви, тако да не ометају саобраћај и да не чине штете на суседној парцели.
Члан 20.
Пољски бунари у атару морају бити ограђени дрвеном, металном или бетонском оградом.
Уколико вода у пољским бунарима није испитана код надлежне установе, на видно постављеном месту
мора постојати обележје са натписом да вода није за људску и сточну употребу.
Забрањено је свако оштећење пољских бунара као и појилишта и чињење штете на усевима поред ових
објеката.
Забрањено је одлагање смећа и амбалаже штетних и опасних материја у близини бунара.
Члан 21.
Некатегорисани путеви који служе за прелаз запреге, моторних возила, пољопривредне механизације,
стоке и друго морају се одржавати и користити тако да се њиховим коришћењем не причињава штета
на пољопривредним имањима, насипима, јарковима као и да се не оштећују ови путеви.
Власници, односно корисници пољопривредног земљишта дужни су да пријаве све оне који
неправилним коришћењем некатегорисаних путева исте оштећују и онеспособљавају за нормалан
саобраћај.
Члан 22.
Вланици, односно корисници пољопривредног земљишта су дужни да поред својих парцела према
пољским путевима, јарковима, насипима врше уништавање механичким или хемијским путем траве и
вишегодишње коровске биљке, као и да пре изласка на асвафтиране путеве очисте механизацију од
блата како не би износили блато на путеве и тиме угрозили безбедност у саобраћају .
Члан 23.
Шеф службе наложиће починиоцу штете из члана 15. ове Одлуке да у одређеном року , о свом трошку
доведе у првобитно стање пољопривредно имање на коме је штета почињена.
Члан 24.
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Уколико се утврди да је одоравањем узурпиран пут (некатегоризован пут) све трошкове утврђивања
чињеничног стања сноси лице које је извршило одоравање.
Члан 25.
Уколико затекну стоку на пољопривредном земљишту (осим у случају испаше у складу са чланом 17.
ове Одлуке), чувари поља у сарадњи са правним лицем или предузетником коме је поверено обављање
делатности зоохигијене дужно је да обезбеди одговарајући простор за чување и смештај одузете стоке
до њене предаје власнику, односно држаоцу, а најдуже 48 часова од тренутка предаје на чување.
По истеку 48 часова од момента одузимања заплењене стоке уколико се власник, односно држалац не
јави пољочуварској служби и не испуни обавезе из члана 27. ове Одлуке у за то одређеном року,
одузета стока биће продата путем јавног надметања, које спроводи надлежна комисија, а средства
остварена овим путем по одбитку трошкова транспорта и држања, чине приход буџета јединице
локалне самоуправе, и користиће се за изградњу, доградњу, адаптацију и одржавање објеката за
смештај ухаћене стоке и живине.
Након продаје путем јавног надметања и након измирења свих предвиђених трошкова уколико
преостане новчаних средстава иста се враћају власнику стоке.
Уколико власник стоке одбије да прими остатак новца или је непознат, остатак новца се ставља у
судски депозит.
Члан 26.
Предузеће из члана 25. ове Одлуке дужно је обезбедити превоз, смештај, исхрану и здравствену
заштиту у складу са важећим прописима.
Висина износа трошкова хватања и осталих трошкова одређују се по ценовнику предузећа из става 1.
овог члана .
Члан 27.
Починилац штете било да штету чини лично или да штету чини његова стока или живина, мора поред
вредности почињене штете и трошкова проузрукованих утврђивањем и проценом штете да плати и
одређени износ на име трошкова хватања стоке и живине.
Евентуални ризик угинућа стоке пада на терет власника
У случају да починилац штете коју је починио лично или његова стока одбије да плати вредност
почињене штете, штета, трошкови настали утврђивањем и проценом штете, као и одређени износ на
име трошкова хватања стоке наплатиће се принудним путем.
Члан 28.
Власнику стоке или живине иста се враћа у посед након испуњавања следећих услова:
1. плаћања утврђеног износа на име трошкова хватања, превоза, смештаја, исхране и спроведене
неопходне здравствене заштите,
2. плаћања утврђеног износа почињене штете, коју процењује Комисија за процену пољске
штете(у даљем тексту: Комисија), а који се утврђује утврђује према вредности уништеног
плода односно вредности причињене штете, на дан исплате штете.
3. плаћање трошкове асистенције ПС Нова Црња, уколико је исто било,
4. достављања доказа о извршеним мерама обавезне здравствене заштите заплењене стоке
односно живине и
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5. достављања доказа о безбедности адекватних услова за држање стоке и обезбеђивања
адекватног превоза до места смештаја стоке и њене исхране.
IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВЛАСНИКА И КОРИСНИКА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ИМАЊА
Члан 29.
Власник и корисник пољопривредног имања има право и обавезу да пријави насталу штету на
пољопривредном имању.
Пријава о насталој штети из претходног става овог члана мора се поднети Служби чувара поља у
року од 24 ата од настанка штете, односно од дана сазнања за њен настанак.
Члан 30.
Служба Чувара поља обавезно устројава “књигу штета на пољопривредним имањима”.
Приликом пријаве штете, власник односно корисник пољопривредног имања коме је штета нанета
дужан је писмено изнети све познате му чињенице које се односе на починиоца штете, место, време и
радњу којом је штета почињена и друге околности које могу бити од значаја за утврђивање висине и
починиоца штете.
По пријему писмено поднете пријаве штете чувар поља је дужан одмах, а најкасније у року од 24
сата на лицу места и записнички констатовати чињенично стање и одговарајуће радње и мере.
V ПРОЦЕНА ПОЉСКЕ ШТЕТЕ
Члан 31.
Ради процене вредности причињене пољске штете, Општинско веће општине Нова Црња именује
Комисију за процену пољске штете.
Комисија из става 1. овог члана се састоји од четири члана и то три члана пољопривредне струке и
један члан из реда пољопривредних произвођача.
Комисија из става 1. овог члана процењује причињену штету на пољопривредном имању и сачињава
записник по извршеној процени.
Записник о процени штете садржи: дан и час вршења процене, основне податке о идентитету
оштећеног и починиоца, чињенични опис радње ( време, место и начин извршења радње) и стручну
процену настале штете исказану вредносно или количински.
Записник садржи и доказе о начину вршења процене штете ( фотографије, стручно образложење,
прорачуне и сл. ).
Комисија доставља записник о процени пољске штете руководиоцу Службе чувара поља, а
руководилац Службе чувара поља оштећеном лицу.
За сваки излазак сваки члан Комисије има право на накнаду трошкова у висини износа који утврђује
Општинско веће.
Члан 32.
Странка која тражи излазак Комисије дужна је да изврши предујам трошкова рада исте.
Ако Комисија истог дана врши процену на више пољопривредних имања, лица која траже излазак
комисије, трошкове комисије плаћају посебно.
Комисија врши процену штете и на захтев шефа Службе чувара поља и то у случајевима када штета
настане услед неовлашћеног пуштања стоке и живине на туђе пољопривредно имање, а накнада за
рад комисије представља трошкове који се наплаћују на начин утврђен у члану 27. ове Одлуке.
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Члан 33.
Служба чувара поља је дужна обавестити оштећеног и починиоца штете о времену изласка Комисије
на лице места, ради утврђивања процене штете.
Обе стране су дужне да присуствују раду комисије, а у случају неодазивања странке, комисија ће и
без њиховог присуства утврдити чињенично стање.
Члан 34.
Уколико починилац штете и лице које је претрпело штету не постигну споразум о накнади исте,
странка која је претрпела штету своја права и накнаду штете може остварити у редовном судском
поступку.
Члан 35.
Правно лице које приликом извођења својих послова причини на било који начин штету на
пољопривредном имању, дужан је исту пријавити Слузби чувара поља у року од 24 сата од момента
проузроковања штете.
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
За учињене прекршаје из члана 15, 16, 18, 20, 21, и 22. ове Одлуке предвиђене су према Закону о
прекршајима (члан 39. став 3 ) казне у фиксном износу и то:
 правно лице новчаном казном у износу од 150.000,00 динара;
 одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 10.000,00 динара;
 предузетник новчано казном у износу од 75.000,00 динара
 физичко лице новчаном казном у изноу од 10.000,00 динара
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Даном ступања на правну снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о заштити пољопривредних
имања од пољске штете ( “Сл. лист општине Нова Црња”, бр. 11/08, 9/12, 16/14 и 17/17).
Члан 38.
Надзор над применом ове Одлуке вршиће Комунални инспектор и Инспектор за заштиту животне
средине.
Члан 39.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “ Службеном листу општине Нова
Црња”.
Председник СO
Ана Марија Лекин
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