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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ: II-06-09/21-1 

ДАНА:09.04.2021.године 

Н О В А  Ц Р Њ А  

            

44.На основу члана  члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" , бр.129/07 и 

83/14) и члана 41. став 1. тачка 27.  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   

09.04.2021.  године, донела  је 
 

ЗАКЉУЧАК 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ  

ЦРВЕНОГ КРСТА НОВА ЦРЊА   

ЗА  2020. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 

             Усваја се Извештај о раду Црвеног крста Нова Црња  за 2020. годину. 

 

Члан 2. 

            Извештај о раду Црвеног крста Нова Црња за 2020. годину чини саставни део овог закључка.  

 

Члан 3. 

           Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Нова Црња“. 

                                                                                                                                          Председник СО                                                                                                                 

Ана Марија Лекин 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ: II-06-09/21-2 

ДАНА:09.04.2021.године 

Н О В А  Ц Р Њ А  

 

45.На основу члана 68. и члана 100. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС„ број 

135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011 одлука УС и 14/2016, 76/18, 95/18 – 

др. закон), члан 41. тачка 28. Статут општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“ број 

9/2008, 16/2012, 16/2015 и 2/19), Скупштина општине Нова Црња на седници одржаној дана   

09.04..2021.  године, донела  је 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

Година XXX Нова Црња 12.04.2021. године Број: 9 
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ЗАКЉУЧАК 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ  

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  НОВА ЦРЊА   

ЗА  2020. ГОДИНУ 
 

 

Члан 1. 

             Усваја се Извештај о раду Центра за социјални рад  Нова Црња  за 2020. годину. 

 

Члан 2. 

            Извештај о раду Црвеног крста Нова Црња за 2020. годину чини саставни део овог закључка.  

 

Члан 3. 

           Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Нова Црња“. 

                                                                                                                                          Председник СО                                                                                                                 

Ана Марија Лекин 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ: II-06-09/21-3 

ДАНА:09.04.2021.године 

Н О В А  Ц Р Њ А  

 

46.На основу члана 68. и члана 100. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС„ број 

135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011 одлука УС и 14/2016, 76/18, 95/18 – 

др. закон), члан 41. тачка 28. Статут општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“ број 

9/2008, 16/2012, 16/2015 и 2/19), , Скупштина општине Нова Црња на седници одржаној дана  

09.04.2021.године, донела  је 
 

ЗАКЉУЧАК 

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА 

 О УТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА БУЏЕТСКОГ ФОНДА 

 ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 

             Усваја се Финансијски извештај о утрошеним средствима Буџетског фонда за заштиту 

животне средине за 2020.годину,број IV-400-10/21 од 06.04.2021.године. 

 

Члан 2. 

            Финансијски извештај о утрошеним средствима Буџетског фонда за заштиту животне средине 

за 2020.годину чини саставни део овог закључка.  

 

Члан 3. 

           Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Нова Црња“. 
 

                                                                                                                                          Председник СО                                                                                                                 

Ана Марија Лекин 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ: II-06-09/21-5 

ДАНА:09.04.2021.године 

Н О В А  Ц Р Њ А  

 

47.На основу члана.36. Закона о локалној самоуправи(«Сл.гласник РС»бр 129/07 и 83/14  ) и 

члана  87 Пословника СО Нова Црња ( "Службени лист општине Нова Црња" број 9/19) , Скупштина 

општине Нова Црња, на седници одржаној дана 09.04..2021. 

године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ  ПРЕДСЕДНИКА ,ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА  

И ЧЛАНОВА  ОДБОРА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ 

 

I 

 За Председника ,заменика председника  и чланове Одбора за представке и притужбе бирају се: 

 

 1.Зукић Зоран,за председника; 

 2.Узбрдов Драгољуб ,за заменика председника; 

 3.Кормањош Лајош,за члана; 

 4.Марков Александра,за члана и 

 5.Вујовић Зорица, 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 општине- 

БРОЈ: II-06-09/21-6 

ДАНА:09.04.2021.године 

Н О В А  Ц Р Њ А  

 

48.На основу члана.36. Закона о локалној самоуправи(«Сл.гласник РС»бр 129/07 и 83/14  ) и 

члана  83 Пословника СО Нова Црња ( "Службени лист општине Нова Црња" број 9/19) , Скупштина 

општине Нова Црња, на седници одржаној дана 09.04.2021. 

године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ  ПРЕДСЕДНИКА ,ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

 ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
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I 

 За Председника ,заменика председника и чланове Одбора за урбанизам и комунално-стамбене 

делатности бирају се: 

 

 1.Радин Драган,за председника; 

 2.Бицок Тибор,за заменика председника; 

 3.Богдановић-Адамовић Ружица, за члана; 

 4.Тодић Марко,за члана и 

 5.Кубуровић Зоран, 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 општине- 

БРОЈ: II-06-09/21-7 

ДАНА:09.04.2021.године 

Н О В А  Ц Р Њ А  

 

49.На основу члана.36. Закона о локалној самоуправи(«Сл.гласник РС»бр 129/07 и 83/14  ) и 

члана  93 Пословника СО Нова Црња ( "Службени лист општине Нова Црња" број 9/19) , Скупштина 

општине Нова Црња, на седници одржаној дана 09.04.2021 . године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ  

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА 

МЛАДЕ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 
 

Члан 1. 

За председника, заменика председника и чланове Савета за младе, на предлог одборничких 

група, изабрани су: 

1. Поповић Драган- за председника 

2. Граховац Ана - за заменика председника 

3. Бицок Лила-за члана 

4. Радин Жарко-за члана 

5. Толчин Никола-за члана 

 

Члан2. 

Ступањем на снагу овог Решења престаје дужност досадашњег председника, заменика 

председника и чланова. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу општине Нова 

Црња» 
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                                                                                Председник СO    

                                                                                                       Ана Марија Лекин 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ: II-06-09/21-8 

ДАНА:09.04.2021.године 

Н О В А  Ц Р Њ А  

 

50.На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), члана 41. Статута  општине Нова Црња („Службени лист 

општине Нова Црња“,бр. 9/08, 16/12, 16/15 и 2/19) и Одлуке о образовању Одбора за безбедност-СО 

Нова Црња, Скупштина општине Нова Црња, на предлог Општинског већа, на седници одржаној дана 

09.04.2021.године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА  

И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ  

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

 

Члан 1. 

Именују се: 

1. Бракус Владимир , председник општине Нова Црња-за председника  

2. Лекин Ана Марија, председник СО Нова Црња-за заменика председника 

3. Даничић Драган-за члана 

4. Бицок Тибор-за члана 

5. Швелер Геза-за члана 

6. Ковачевић Љиљана-за члана 

7. Бецин Невенка-за члана 

8. Пејић Миле-за члана 

9. Вучуревић –Ђукин Др.Даница-за члана и 

10. Станаћев Предраг-за члана 

Члан 2. 

 Мандат именованих у члану 1.траје 4 године. 

 

Члан 3. 

 Ступањем на снагу овог Решења, престаје дужност досадашњег председника,заменика 

председника и чланова . 

Члан 4. 

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

Нова Црња“. 

Председник СО 

Ана Марија Лекин 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ: II-06-09/21-9 

ДАНА:09.04.2021.године 

Н О В А  Ц Р Њ А  
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51.На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник РС“ број 129/07 

,83/14) и члана 41. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“ број 9/08 

,16/12,6/15 и 2/19 ) a на Предлог Општинског већа, Скупштина општине Нова Црња, на седници 

одржаној дана.09.04.2021.године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 

Члан 1. 

Изабрани су следећи чланови Савета: 

1.Стојановић Дејан, 

2.Стајичић Бранко, 

3.Лакић Горан, 

4.Мелaр Дејан, 

5.Панић Дејан. 

Члан 2. 

Ступањем на снагу овог Решења престаје дужност досадашњих чланова. 

 

Члан 3. 

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 општине- 

БРОЈ: II-06-09/21-10 

ДАНА:09.04.2021.године 

Н О В А  Ц Р Њ А  

 

52.На основу члана 52.Закона о јавним предузећима(„Службени гласник РС“ бр.15/15  и  

88/2019),чл.32.ст.1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи(„Службени гласникм РС“ 

бр.129/07,83/14....47/2018)и члана 41.тачка 12 .Статута општине Нова Црња(„Службени лист 

општине Нова Црња „бр.9/08,16/12,16/15 и 2/2019),Скупштина општине Нова Црња на 

седници одржаној дана    09.04. 2021.године доноси следеће 

 

                                                                   Р Е Ш Е Њ Е 

 

Члан 1. 

ТОДИЋ МАРКО из Српске Црње именује се за в.д. директора ЈКП“8.август“ 

Српска Црња. 

 

                                                                        Члан 2. 

                Лице именовано у члану 1.врши дужност в.д.директорана период од шест месеци. 

 

                                                                       Члан 3. 

               Ово решење објавиће се у „Службеном листу општине Нова Црња“ 

 

 



 

                Број  9  12.04.2021. „Службени лист општине Нова Црња “ 

Страна  123 

 

Председник СО 

Ана Марија Лекин 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ: II-06-09/21-11 

ДАНА:09.04.2021.године 

Н О В А  Ц Р Њ А  

 

 53.На основу члана.36. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС»бр 129/07, 83/14-

др.закон, 101/16-др.закон и 47/18 ) члана 99. Пословника СО Нова Црња ( "Службени лист општине 

Нова Црња" број 9/19)  и члана 34.Закона о јавним предузећима  («Сл.гласник РС»бр 15/16 и 88/19) 

Скупштина општине Нова Црња, на седници одржаној дана 09.04.2021.године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ  

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 

ЈКП "8.АВГУСТ" СРПСКА ЦРЊА 

 

I 

 Образује се Комисија за избор директора ЈКП "8.август" Српска Црња у саставу: 

 

1.Клара Салма-председник комисије; 

2.Ружица Богдановић Адамовић,члан; 

   3.Невенка Поповић,члан; 

 4.Тијана Путић, члан; 

 5.Невенка Миланков,члан. 

II 

  

 Ово Решење објавиће се у “ Службеном листу општине Нова Црња“. 

Председник СO        

   Ана Марија Лекин 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ: II-06-09/21-12 

ДАНА:09.04.2021.године 

Н О В А  Ц Р Њ А  

 

54.На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.15/2016 и 

88/19)  и члана 41. став 1. тачка 12. Статута Општине Нова Црња („Сл. лист Општине Нова Црња“ бр. 

09/2008, 16/2012, 16/2015 и 2/19), Скупштина општине Нова Црња, на седници одржаној 09.04.2021. 

године донoси 

 

 ОДЛУКУ 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА 

 „8. АВГУСТ“ СРПСКА ЦРЊА  ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
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Члан 1. 

Овом одлуком уређује се спровођење јавног конкурса за избор директора ЈКП „8. август“ 

Српска Црња чији је оснивач општина Нова Црња (у даљем тексту: Јавно предузеће). 

Члан 2. 

            Поступак  јавног конкурса за избор директора  ЈКП „8. август“ Српска Црња спроводи, у складу 

са Законом о јавним предузећима, Комисија за избор директора ЈКП „8. август“ Српска Црња (у даљем 

тексту Комисија) коју образује Скупштина општине Нова Црња.  

Члан 3. 

 Оглас о јавном конкурсу за избор директора, објављује се у „Службеном гласнику Републике 

Србије“, „Службеном листу општине Нова Црња“  и дневним новинама „Дневник“, које се 

дистрибуирају на целој територији Републике Србије, као и на интернет страници општине Нова Црња.  

  

Рок за објављивање огласа из става 1. овог члана у „Службеном гласнику Републике Србије“ не 

може бити дужи од 8 дана од дана доношења одлуке СО Нова Црња.   

Оглас о јавном конкурсу садржи податке о Јавном предузећу,  пословима, условима за 

именовање директора Јавног предузећа, месту рада, стручној оспособљености, знањима и вештинама 

које се оцењују  у изборном поступку и начину њихове провере, року у коме се подносе пријаве на 

јавни конкурс, податке о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се 

пријаве подносе као и податке о доказима који се прилажу уз пријаву.  

 

Члан 4. 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана  од дана објављивања јавног конкурса у 

„Службеном гласнику Републике Србије“.  

 

Члан 5. 

 Пријаве на јавни конкурс се подносе Комисији. 

  

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, 

Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.  

 

Члан 6. 

Провера стручне оспособљености знања и вештина у изборном поступку врши се према 

мерилима за именовање директора Јавног предузећа која прописује Влада Републике Србије. 

Члан 7. 

 Директора Јавног предузећа именује Скупштина општине Нова Црња. 

 Мандат  директора  траје четири  године.  

 Директор Јавног предузећа заснива радни однос на одређено време.  

  

Члан 8. 

Акт о именовању директора Јавног предузећа, са образложењем, објављује се „Службеном 

гласнику Републике Србије“,  „Службеном листу Општине Нова Црња“ и на интернет страници 

општине Нова Црња.  

 

На достављање акта о именовању директора примењују се одредбе закона којим се уређује 

општи управни поступак. 

 

Члан 9. 

Ова одлука објављује се у „Службеном листу Општине Нова Црња“. 

 

                                                       О б р а з л о ж е њ е  
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             Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 38. став 2. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“ бр.15/2016 и 88/19)  и члану 41. став 1. тачка 12. Статута Општине 

Нова Црња („Сл. лист Општине Нова Црња“ бр. 09/2008, 16/2012, 16/2015 и 2/19). 

 

              Чланом 38. став 2. Закона о јавним предузећима, прописано је да одлуку о спровођењу јавног 

конкурса за избор директора јавног предузећа чији је основач јединица локалне самоуправе доноси 

орган јединице локлане самоуправе надлежан за именовање директора јавног предузећа, на предлог 

надлежног органа јединице локлане самоуправе, док је чланом 41. став 1. тачка 12. Статута општине 

Нова Црња између осталог прописано да скупштина општине именује и разрешава надзорни одбор и 

директора јавног предузећа чији је оснивач. 

 

              Имајући у виду све наведено предлаже се Скупштини општине да донесе Одлуку о 

спровођењу конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „8. август“ Српска Црња чији 

је основач општина Нова Црња. 

 

                                                                                                            Председник СО Нова Црња 

                                                                                                                  Ана Марија Лекин 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ: II-06-09/21-13 

ДАНА:09.04.2021.године 

Н О В А  Ц Р Њ А  

•  55.На основу члана 27. став 10., а у вези члана 26. став 1. тачка 3. 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 20. став 1. тачка 6. и члана 32. Закона о локалној самоупави („Службени гласник 

РС“, бр. 129/07 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 15. став 1. тачка 6. и 41. став 

1.  тачка 37. Статута општине Нова Црња („Сл.лист Општине Нова Црња“, бр. 9/08, 16/12, 16/15 и 2/19), 

Скупштина општине Нова Црња, на седници одржаној дана 09.04.2021. године, доноси: 

О Д Л У К У 

о предлогу Влади Републике Србије да донесе Одлуку о преносу права јавне својине на 

катастарским парцелама 9391/2, 9390/2,9390/1,9393,9392,9391/1 к.о. Српска Црња са Републике 

Србије на Општину Нова Црња, без накнаде 

 

Члан 1. 

 ПРЕДЛАЖЕ СЕ Влади Републике Србије да донесе Одлуку о преносу права јавне својине на 

парцелама: 

9391/2, уписаној у лист непокретности број 539 к.о. Српска Црња,потес ПОКЛОНИ, као грађевинско 

земљиште изван грађевинског подручја-пашњак 2.класе, површине 6734м2; 

9390/2, уписаној у лист непокретности број 539 к.о. Српска Црња, потес ПОКЛОНИ, као грађевинско 

земљиште изван грађевинског подручја- пашњак 2.класе, површине 3296м2; 

9390/1, уписаној у лист непокретности број 539 к.о. Српска Црња, потес ПОКЛОНИ, као грађевинско 

земљиште изван грађевинског подручја-пашњак 2.класе, површине 34993м2; 

9393, уписаној у лист непокретности број 539 к.о. Српска Црња, потес МАЛЕ ЛИВАДЕ, као 

грађевинско земљиште изван грађевинског подручја-њива 1.класе, површине 38971м2; 

9392, уписаној у лист непокретности број 539 к.о. Српска Црња, потес МАЛЕ ЛИВАДЕ, као 

грађевинско земљиште изван грађевинског подручја- њива 1.класе, површине 24054м2; 

9391/1, уписаној у лист непокретности број 539 к.о. Српска Црња, потес ПОКЛОНИ, као грађевинско 

земљиште изван грађевинског подручја-пашњак 2.класе, површине 57833м2 
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са Републике Србије, право коришћења Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства на 

Општину Нова Црња, као другог носиоца права јавне својине, без накнаде. 

 

Члан 2. 

Непокретности из члана 1. ове Одлуке се према Плану генералне регулације насеља Српска 

Црња („Сл. лист општине Нова Црња“ бр.8/13 и 10/14) , налазе у зони спорта, рекреације, туризма и 

зеленила. У склопу наведених површина, према поменутом плану, могуће су интервенције - обогаћење 

садржаја, уређење терена, изградња, реконструкција и доградња пратећих објеката и слично, у циљу 

побољшања услова функционисања. 

Члан 3. 

 Оправданост и целисходност прибављања непокретности из члана 1. ове Одлуке је у чињеници 

да ће се преносом права јавне својине Републике Србије у јавну својину општине Нова Црња створити 

основ за привођење локације на којој се налазе предметне парцеле у складу са важећим планским 

документом. 

Општина Нова Црња ће парцеле користити у циљу развоја спорта, рекреације, туризма и 

зеленила на територији Општине Нова Црња, уз поштовање свих права, обавеза, Закона о јавној 

својини и подзаконских аката. 

Члан 4. 

Овлашћује се Председник општине да по претходно прибављеном мишљењу органа који 

обавља послове правне заштите имовинских права и интереса Општине Нова Црња, након донете 

Одлуке Владе Републике Србије о преносу права јавне својине Републике Србије на непокретностима 

из члана 1. ове Одлуке, на другог носиоца права јавне својине - Општину Нова Црња, без накнаде, 

закључи одговарајући уговор са представником Републичке дирекције за имовину Републике Србије. 

 

Члан 5. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Нова 

Црња“. 

Председник Скупштине општине 

____________________ 

Ана Марија Лекин 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Чланом 27. став 10. 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) прописано је: 

 „О прибављању ствари и располагању стварима у својини јединице локалне самоуправе под 

условима прописаним законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у складу са 

законом и статутом јединице локалне самоуправе“. 

 Чланом 26. став 1. тачка 3. прописано је да се располагањем стварима у јавнојсвојини, у смислу 

овог закона, сматра и:„пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине (са накнадом или 

без накнаде), укључујући и размену“. 

 Чланом 15. став 1. тачка 6. Статута општине Нова Црња („Сл.лист Општине Нова Црња“, бр. 

9/08, 16/12, 16/15 и 2/19) прописано је да Општина, преко својих органа, у складу са Уставом и законом 

стара се о развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства и трговине. 

Чланом 41. став 1.  тачка 37. Статута општине Нова Црња („Сл.лист Општине Нова Црња“, бр. 

9/08, 16/12, 16/15 и 2/19) прописано је да Скупштина општине: 

„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“. 

Општина Нова Црња је дана 13.11.2020.године упутила захтев за пренос права јавне својине на 

парцелема 9391/2,9390/2,9390/1,9393,9392,9391/1 к.о. Српска Црња, све у својини Републике Србије 

са правом коришћења Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства Републичкој 

Дирекцији за имовину Републике Србије. У исто време, упућен је захтев и Министарству 

пољопривреде, водопривреде и шумарства ради давања изјашњења о статусу парцела и намени 

коришћења истих. Министарство је упутило писмено изјашњење у вези поднетог захтева бр. 320-11-
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09337/2020-14 од 14.12.2020.године,  у ком се наводи да Министарство фактички не управља 

предметним парцелама, да исте нису обухваћене Годишњим програмом заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта и да се исте не издају у закуп, те да је потребно да се обратимо 

Дирекцији за имовину Реублике Србије, која је надлежна за располагање стварима у јавној својини. 

Предметне парцеле нису обрадиве и никада нису биле предмет закупа и како се Министарство 

изајаснило да фактички не управља њима, евидентно је да ће даљим некоришћењем и неодржавањем 

предметне парцеле бити запуштене, а да се на овај начин на истим парцелама могу реализовати 

различите активности у циљу побољшања услова за развој спорта, рекреације и туризма на територији 

општине Нова Црња. Општина Нова Црња је већ створила предуслов за реализацију ове идеје 

доношењем планског документа на основу ког су предметне парцеле у зони спорта, рекреације и 

туризма.   

Према Плану генералне регулације насеља Српска Црња („Сл. лист Општине Нова Црња“ 

бр.8/13 и 10/14) , налазе у зони спорта, рекреације, туризма и зеленила. У склопу наведених површина, 

према поменутом плану, могуће су интервенције - обогаћење садржаја, уређење терена, изградња, 

реконструкција и доградња пратећих објеката и слично, у циљу побољшања услова функционисања. 

Имајући у виду изнето, а у циљу евентуално даљег поступања Дирекције по захтеву Општине 

Нова Црња у смислу примене одредаба Закона о јавној својини, односно доношења одлуке Владе да 

Република Србија пренесе право својине на предметним парцелама: 9391/2, уписаној у лист 

непокретности број 539 к.о. Српска Црња,потес ПОКЛОНИ, као грађевинско земљиште изван 

грађевинског подручја-пашњак 2.класе, површине 6734м2; 9390/2, уписаној у лист непокретности број 

539 к.о. Српска Црња, потес ПОКЛОНИ, као грађевинско земљиште изван грађевинског подручја- 

пашњак 2.класе, површине 3296м2; 9390/1, уписаној у лист непокретности број 539 к.о. Српска Црња, 

потес ПОКЛОНИ, као грађевинско земљиште изван грађевинског подручја-пашњак 2.класе, површине 

34993м2; 9393, уписаној у лист непокретности број 539 к.о. Српска Црња, потес МАЛЕ ЛИВАДЕ, као 

грађевинско земљиште изван грађевинског подручја-њива 1.класе, површине 38971м2; 9392, уписаној 

у лист непокретности број 539 к.о. Српска Црња, потес МАЛЕ ЛИВАДЕ, као грађевинско земљиште 

изван грађевинског подручја- њива 1.класе, површине 24054м2; 9391/1, уписаној у лист непокретности 

број 539 к.о. Српска Црња, потес ПОКЛОНИ, као грађевинско земљиште изван грађевинског подручја-

пашњак 2.класе, површине 57833м2, као јавна својина Републике Србије,  

са правом коришћења Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства на општину Нова 

Црња, Републичка Дирекција је затражила достављање образложене одлуке надлежног органа 

општине Нова Црња којом се предлаже Влади Републике Србије да донесе одговарајућу одлуку о 

преносу права својине Републике Србије предметних парцела на општину Нова Црња, као и разлоге 

за доношење исте, након чега би Дирекција наставила поступак у складу са одредбама Закона о јавној 

својини. 

Овом Одлуком се на основу свега горе наведеног, предлаже Влади Републике Србије да донесе 

Одлуку о преносу права јавне својине на парцелама: 9391/2, уписаној у лист непокретности број 539 

к.о. Српска Црња,потес ПОКЛОНИ, као грађевинско земљиште изван грађевинског подручја-пашњак 

2.класе, површине 6734м2; 9390/2, уписаној у лист непокретности број 539 к.о. Српска Црња, потес 

ПОКЛОНИ, као грађевинско земљиште изван грађевинског подручја- пашњак 2.класе, површине 

3296м2; 9390/1, уписаној у лист непокретности број 539 к.о. Српска Црња, потес ПОКЛОНИ, као 

грађевинско земљиште изван грађевинског подручја-пашњак 2.класе, површине 34993м2; 9393, 

уписаној у лист непокретности број 539 к.о. Српска Црња, потес МАЛЕ ЛИВАДЕ, као грађевинско 

земљиште изван грађевинског подручја-њива 1.класе, површине 38971м2; 9392, уписаној у лист 

непокретности број 539 к.о. Српска Црња, потес МАЛЕ ЛИВАДЕ, као грађевинско земљиште изван 

грађевинског подручја- њива 1.класе, површине 24054м2; 9391/1, уписаној у лист непокретности број 

539 к.о. Српска Црња, потес ПОКЛОНИ, као грађевинско земљиште изван грађевинског подручја-

пашњак 2.класе, површине 57833м2 са Републике Србије на Општину Нова Црња, као другог носиоца 

права јавне својине, без накнаде, која ће предметне парцеле  користити у циљу развоја спорта, 

рекреације, туризма и зеленила на територији Општине Нова Црња, уз поштовање свих права, обавеза, 

Закона о јавној својини и подзаконских аката. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ: II-06-09/21-14 

ДАНА:09.04.2021.године 

Н О В А  Ц Р Њ А  

 

56.На основу члана 27. став 11. и члана 49. став 3. Закона о јавној својини („Службени гласник 

РС“, бр.72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20) (у даљем тексту: Закон), 

Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и 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) и 

члана 41. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, бр. 9/08, 16/12, 16/15 и 

2/19), Скупштина општине Нова Црња, на седници одржаној 09.04.2021.године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ, УПРАВЉАЊУ И КОРИШЋЕЊУ СТВАРИ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком ближе се уређују услови прибављања непокретности у јавну својину Општине 

Нова Црња (у даљем тексту: Општина), отуђења непокретности из јавне својине Општине, давања у 

закуп непокретности у јавној својини Општине, отуђења покретних ствари из јавне својине Општине, 

давања непокретности у јавној својини Општине на коришћење, пренос права јавне својине на другог 

носиоца јавне својине (са накнадом или без накнаде) укључујући и размену, заснивања хипотеке на 

непокретностима у јавној својини Општине, давања сагласности на упис својине јавних предузећа и 

друштава капитала и поступци јавног надметања, прикупљања писмених понуда и непосредне 

погодбе. 

 

Члан 2. 
Под прибављањем непокретности у јавну својину Општине, у смислу ове одлуке, подразумева 

се прибављање непокретности полазећи од тржишне вредности непокретности, разменом, изградњом, 

бестеретним правним послом (наслеђе, поклон или једнострана изјава воље), експропријацијом, као и 

стицање у пореском, стечајном и другим поступцима. 

 

Под располагањем стварима у јавној својини Општине, у смислу ове одлуке, подразумева се:  

1) давање ствари на коришћење;  

2) давање ствари у закуп;  

3) пренос права јавне својине Општине на другог носиоца јавне својине (са накнадом или без 

накнаде), укључујући и размену;  

4) отуђење ствари; 

5) заснивање хипотеке на непокретностима;  

6) улагање ствари у капитал и 

7) залагање покретних ствари. 

 

Под управљањем стварима у јавној својини Општине подразумева се њихово одржавање, 

обнављање и унапређивање, као и извршавање законских и других обавеза у вези са тим стварима, ако 

за одређени случај права коришћења није нешто друго прописано. 

Коришћење ствари у јавној својини Општине обухвата коришћење непокретних и покретних 

ствари у јавној својини намењених извршавању права и дужности Општине, које су прибављене за 

потребе органа и организација Општине или су им дате на коришћење, као и коришћење 
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непокретности које непосредно не служе извршавању надлежности тих органа и организација већ за 

остваривање прихода путем давања у закуп, односно на коришћење. 

Носиоци права коришћења имају право да ствар држе и да је користе у складу са природом и 

наменом тих ствари, да је дају на коришћење другом носиоцу права коришћења или у закуп и да њоме 

управљају у складу са законом и овом одлуком. 

 

Члан 3. 

Ствари у јавној својини које користе органи Општине могу бити покретне и непокретне ствари, 

као и друга имовинска права, која служе остваривању њихових права и дужности.  

Непокретне ствари су: службене зграде и пословне просторије, стамбене зграде, станови, 

станови из откупа, гараже и гаражна места, непокретности за репрезентативне потребе, добра у општој 

употреби и објекти инфраструктуре и остале непокретности који у складу са законом и другим 

прописима којима се уређује јавна својина и изградња, могу бити у јавној својини општине. 

Покретне ствари су: превозна средства (моторна возила), опрема и потрошни материјали 

(рачунарски системи, биротехничка опрема, канцеларијски намештај и други предмети потребни за 

рад органа јединицa локалне самоуправе), предмети историјско-документарне, културне и уметничке 

вредности, и друге покретне ствари у складу са законом. 

У покретне ствари се убрајају новац и хартије од вредности чије коришћење је уређено 

посебним законом.  

Покретне ствари јесу акције и удели у јавним предузећима и друштвима капитала чији је 

оснивач Општина.  

Друга имовинска права су право на патент, право на лиценцу, модел, узорак и жиг, право 

коришћења техничке документације и друга имовинска права утврђена законом. 

 

Члан 4. 

Поступак, начин и услови прибављања и располагања грађевинским земљиштем, односно 

поступак закупа грађевинског земљишта регулисан је Одлуком о грађевинском земљишту у јавној 

својини општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“ бр. 6/2019). 

 

II НАДЛЕЖНОСТ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ 

 

Члан 5. 

О прибављању и располагању стварима у јавној својини општине под условима прописаним 

законом и подзаконским прописима, одлучује орган општине одређен у складу са Статутом општине 

и овом одлуком. 

Против аката донетих у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини 

Општине није дозвољена жалба нити вођење управног спора.  

Одлуке донете у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини Општине 

објављују се у „Службеном листу општине Нова Црња“. 

 

III ПРИБАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ НЕПОКРЕТНИМ СТВАРИМА 

 

Члан 6. 

Непокретне ствари прибављају се у јавну својину Општине полазећи од тржишне вредности 

непокретности коју је проценио надлежни лиценцирани проценитељ или други надлежни орган, у 

поступку јавног надметања или прикупљањем писмених понуда. 

Прибављањем непокретности у смислу става 1. овог члана, сматра се и размена непокретности 

и изградња објеката. 

Непокретне ствари се могу прибављати у јавну својину и бестеретним правним послом 

(наслеђе, поклон или једнострана изјава воље), као и експропријацијом на основу посебног закона. 

Изузетно од става 1. овог члана, непокретне ствари се могу прибавити непосредном погодбом 

на начин и условима предвиђеним овом Одлуком. Предлог одлуке, односно Одлука о прибављању 

непокретности непосредном погодбом мора да садржи образложење из кога се може утврдити 

постојање ових околности. 
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Надлежност и поступак прибављања непокретности у јавну својину Општине јавним 

надметањем и прикупљањем писмених понуда 

 

Члан 7. 

Нацрт Одлуке о покретању поступка за прибављање непокретности у јавну својину Општине, 

подноси Општинском већу Одељење за привреду и локално економски развој. 

Општинско веће утврђује Предлог Одлуке и доставља Скупштини општине на доношење. 

Скупштина општине доноси Одлуку о покретању поступка прибављања непокретности у јавну 

својину Општине. 

Председник општине формира комисију коју чине председник и најмање два члана и њихови 

заменици. 

Јавни оглас за јавно надметање, односно прикупљање писмених понуда за прибављање 

непокретности у јавну својину, расписује и објављује Председник општине. 

 

Члан 8. 

 Оглас се објављује у листу који се дистрибуира на целој територији Општине или у листу 

који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и у електронском облику путем интернета. 

Оглас из става 1.овог члана обавезно садржи: 

- назив купца (Општина); 

- карактеристике непокретности која се прибавља у јавну својину; 

- ближе услове за прибављање непокретности у јавну својину (у погледу рокова плаћања, дана 

увођења у посед и сл.); 

- обавезу подносиоца пријаве за учествовање у поступку јавног надметања (у даљем тексту: 

пријава), односно понуде за учествовање у поступку прикупљања писмених понуда (у даљем тексту: 

понуда), да уз пријаву, односно понуду достави одговарајући доказ о праву својине на непокретности 

која је предмет прибављања у јавну својину и која је уписана у одговарајућу јавну књигу о евиденцији 

непокретности и правима на њима и др.; 

- обавезу власника непокретности која се нуди да достави изјаву да на истој не постоје права 

трећих лица, да није оптерећена теретима, да није под спором, нити под забраном располагања, да није 

предмет теретног или бестеретног правног посла, нити уговора о доживотном издржавању и да не 

постоје друге сметње за пренос права својине, као и изјаву да уколико се утврди да на непокретности 

која се нуди постоји било какав терет, продавац се обавезује да га отклони о свом трошку, односно да 

купцу пружи заштиту од евикције и сноси сву одговорност за евентуалне правне недостатке; 

- обавезу подносиоца пријаве, односно понуде да уз пријаву, односно понуду достави доказ да 

су измирени сви трошкови коришћења непокретности која се нуди (утрошена електрична енергија, 

комуналије, порез на имовину и друго); 

- критеријум за избор најповољнијег понуђача; 

- обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе које је потребно доставити уз пријаву, 

односно понуду, у складу са овом Одлуком; 

- адресу за достављање пријаве, односно понуде; 

- рок за подношење пријаве, односно понуде који не може бити дужи од 30 дана од дана 

објављивања огласа; 

- датум, место и време одржавања јавног надметања, односно отварања понуда; 

- обавештење да подносиоци неблаговремене и непотпуне и неуредне пријаве, односно понуде 

неће моћи да учествују у поступку јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, односно 

да ће исте бити одбачене. 

Понуда мора да садржи цену непокретности која се нуди. 

Пријава, односно понуда доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се 

оглас односи и ко је подносилац пријаве, односно понуде. 

Пријава, односно понуда правног лица мора да садржи: назив, седиште и број телефона и мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица. 

Уз пријаву, односно понуду правног лица се прилаже оригинални извод из регистра привредних 

субјеката са подацима за то правно лице, не старији од 30 дана. 
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Пријава, односно понуда физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне 

карте и број телефона и мора бити потписана, а ако је то лице предузетник уз пријаву, односно понуду 

се прилаже оригинални извод из регистра привредних субјеката или потврда да је предузетник уписан 

у одговарајући регистар, све не старије од 30 дана. 

У случају да подносиоца пријаве, односно понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање 

мора бити оверено од стране јавног бележника. 

Пријава, односно понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене 

све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су 

подаци дати супротно објављеном огласу. 

 

Члан 9. 

 Поступак прибављања непокретности у јавну својину Општине спроводи комисија из 

члана 7.став 4. ове Одлуке, која о току поступка води записник и по окончаном поступку сачињава 

извештај који са предлогом Одлуке доставља Председнику општине ради доношења. 

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је купопродајна цена коју понуђач нуди. 

Услови за спровођење поступка јавног надметања, односно разматрања писмених понуда су 

испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава, односно понуда. 

Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве, односно понуде не приступи јавном 

надметању, односно отварању писмених понуда, сматраће се да је одустао од пријаве, односно понуде. 

Подносиоци неблаговремене, непотпуне  и неуредне пријаве не могу да учествују у поступку 

јавног надметања и исте се одбацују. 

Одлуку о избору најповољнијег понуђача, након спроведеног поступка јавног надметања, 

односно прикупљања писмених понуда доноси Председник општине. 

 

Уговор о прибављању непокретности у јавну својину 

 

Члан 10. 

Уговор о прибављању непокретности у јавну својину Општине, у име Општине закључује 

председник Општине, по претходно прибављеном мишљењу органа или лица који сагласно Одлуци 

Скупштине општине обавља послове правне заштите, имовинских права и интереса Општине Нова 

Црња.  

Одељење за привреду и локално економски развој у обавези је да примерак закљученог уговора 

достави Одељењу за финансије и буџет и органу или лицу из става 1.овог члана, у року од три дана од 

дана извршене солемнизације тог уговора од стране јавног бележника, а оригинал задржава за потребе 

вођења евиденције непокретности у јавној својини. 

У случају да се уговор о прибављању не закључи у року од 30 дана од дана објављивања у 

„Службеном листу општине Нова Црња“ Одлуке о избору најповољнијег понуђача, Председник 

општине је дужан да обавести  орган или лице из става 1.овог члана ради покретања поступка 

стављања ван снаге Одлуке о избору најповољнијег понуђача, а Одлуку о поништењу Одлуке из члана 

9. став 6. доноси Председник општине 

 

Поступак прибављања непокретности у јавну својину Општине непосредном погодбом 

 

Члан 11. 

Непокретности се могу прибавити у јавну својину непосредном погодбом, али не изнад од 

стране надлежног лиценцираног проценитеља или другог надлежног органа процењене тржишне 

вредности непокретности, ако у конкретном случају то представља једино могуће решење, под којим 

се подразумева: 

1) случај када непокретност која се прибавља у јавну својину Општине по својим 

карактеристикама једина одговара потребама Општине, корисника, односно носиоца права 

коришћења, с тим да предлог закључка, односно одлуке о оваквом располагању садржи образложење 

разлога оправданости и целисходности прибављања са аспекта остварења интереса Општине и разлоге 

због којих се прибављање не би могло реализовати јавним надметањем, односно прикупљањем 

писмених понуда; 
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2) случај када се ради о међусобном располагању између Општине и других носилаца права 

јавне својине; 

3) случај прибављања непокретности у јавну својину Општине путем размене, ако је та размена 

у интересу Општине, уз испуњење свих услова из члана 30. Закона. 

Нацрт Одлуке о покретању поступка за прибављање непокретности у јавну својину Општине, 

подноси Општинском већу Одељење за привреду и локално економски развој. 

Општинско веће утврђује Предлог Одлуке и доставља га Скупштини Општине на доношење. 

Скупштина Општине доноси Одлуку о покретању поступка прибављања непокретности у јавну 

својину Општине непосредном погодбом. 

Председник општине формира комисију коју чине председник и најмање два члана и њихови 

заменици. 

О току поступка Комисија води записник, а након спроведеног поступка сачињава извештај са 

одговарајућим предлогом и доставља Председнику општине који доноси Одлуку о прибављању 

непокретности у јавну својину Општине непосредном погодбом.  

Уговор о прибављању непокретности у јавну својину Општине закључује се између лица од 

којег се прибавља непокретност и Председника општине у року од 30 дана од дана доношења одлуке 

из става 4.овог члана. 

У случају да се уговор о прибављању не закључи у року од 30 дана од дана објављивања у 

„Службеном листу општине Нова Црња“ Одлуке о избору најповољнијег понуђача, Председник 

општине је дужан да обавести орган или лице из члана 10. став 1. ове Одлуке ради покретања поступка 

стављања ван снаге Одлуке о избору најповољнијег понуђача, а Одлуку о поништењу Одлуке из става 

6. овог члана доноси Председник општине. 

 

IV ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ 

 

Члан 12. 

Непокретне ствари отуђују се из јавне својине Општине, полазећи од тржишне вредности 

непокретности, коју је проценио надлежни лиценцирани проценитељ или други надлежни орган, у 

поступку јавног надметања односно прикупљањем писмених понуда. 

Изузетно од става 1.овог члана, непокретне ствари се могу отуђити из јавне својине општине 

непосредном погодбом на начин и под условима предвиђеним овом Одлуком. 

 

Надлежност и поступак отуђења непокретности из јавне својине Општине јавним надметањем 

и прикупљањем писмених понуда 

 

Члан 13. 

Нацрт Одлуке о покретању поступка за отуђење непокретности из јавне својине Општине, 

подноси Општинском већу Одељење за привреду и локално економски развој. 

Општинско веће утврђује Предлог Одлуке и који доставља Скупштини општине на доношење. 

Скупштина Општине доноси Одлуку о покретању поступка отуђења непокретности из јавне 

својине општине. 

Председник општине формира комисију коју чине председник и најмање два члана и њихови 

заменици. 

Јавни оглас за јавно надметање, односно прикупљање писмених понуда за отуђење 

непокретности из јавне својине, расписује и објављује Председник општине. 

     

Члан 14. 

Оглас из члана 13.обавезно садржи: 

- назив продавца (Општина); 

- ближе податке о начину отуђења непокретности из јавне својине (јавно надметање или 

прикупљање писмених понуда); 

- опис непокретности која се отуђује из јавне својине; 

- почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне својине; 
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- рокове плаћања; 

- критеријуме за избор најповољнијег понуђача; 

- висину и начин полагања депозита; 

- рок за повраћај депозита учесницима који нису успели на јавном надметању, односно у 

поступку прикупљања писмених понуда; 

- обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе које је потребно доставити уз пријаву, 

односно понуду, у складу са овом Одлуком; 

- адресу за достављање пријаве, односно понуде; 

- место и време увида у документацију (акти о власништву и измиреним трошковима 

коришћења непокретности) у вези са непокретности која се отуђује из јавне својине; 

- обавештење да заинтересовани понуђачи могу да разгледају непокретност која је предмет 

продаје, све до дана одржавања јавне продаје; 

- рок за подношење пријаве, односно понуде који не може бити дужи од 30 дана од дана 

објављивања огласа; 

- датум, место и време одржавања јавног надметања, односно отварања понуда; 

- обавештење да подносиоци неблаговремене, односно непотпуне и неуредне пријаве, односно 

понуде неће моћи да учествују у поступку јавног надметања, односно прикупљања понуда; 

- обавештење да на усменом јавном надметању могу учествовати само лица која су положила 

депозит. 

Одредбе члана 8.ставови 4-9. ове Одлуке сходно се примењују и у поступку отуђења 

непокретности из јавне својине Општине. 

У поступку прикупљања писмених понуда, у понуди се наводи износ који се нуди за предметну 

непокретност. 

 Члан 15. 

Поступак отуђења непокретности из јавне својине Општине спроводи комисија из члана 13.став 

4. ове Одлуке. 

Одредбе члана 9.ставови 4. и 5. ове Одлуке, сходно се примењују и у поступку отуђења 

непокретности из јавне својине Општине. 

Поступак разматрања приспелих понуда спровешће се уколико на оглас пристигне најмање 

једна благовремена и потпуна понуда. 

Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена 

и потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по 

којој се непокретност отуђује из јавне својине прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не 

прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита. 

Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене 

цене коју је дужан да уплати у року утврђеном огласом. 

Уколико учесник из става 5.овог члана не закључи уговор и не уплати купопродајну цену у 

предвиђеном року, губи право на повраћај депозита. 

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене. 

Учесници поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда који нису 

изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у року утврђеном огласом. 

 

Члан 16. 

О току поступка из члана 15. ове Одлуке, комисија води записник и по окончаном поступку 

јавног надметања, односно отварања писмених понуда, сачињава извештај који са одговарајућим 

предлогом доставља Председнику општине.  

Одлуку да се непокретност у јавној својини Општине отуђи понуђачу који је понудио највишу 

купопродајну цену, доноси Председник општине. 

Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине закључује се између лица из става 

2. овог члана и Председника општине у року од 30 дана од дана доношења одлуке из става 2. овог 

члана. 

У случају да се уговор о отуђењу не закључи у року од 30 дана од дана објављивања у 

„Службеном листу општине Нова Црња“ Одлуке о избору најповољнијег понуђача, Председник 

општине је дужан да обавести орган или лице из члана 10. став 1. ради покретања поступка стављања 
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ван снаге Одлуке о избору најповољнијег понуђача, а Одлуку о поништењу Одлуке из става 2. овог 

члана доноси Председник општине. 

 

Поступак отуђења непокретности из јавне својине општине непосредном погодбом 

 

Члан 17. 

Непокретности у јавној својини Општине, могу се отуђити из јавне својине непосредном 

погодбом, али не испод од стране надлежног лиценцираног проценитеља или другог 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. 

Нацрт Одлуке о покретању поступка за отуђење непокретности из јавне својине Општине, 

подноси Одељење за привреду и локално економски развој.Општинско веће утврђује предлог Одлуке 

и доставља га Скупштини општине на доношење. 

Скупштина општине доноси Одлуку о покретању поступка отуђења непокретности из јавне 

својине Општине непосредном погодбом.  

Поступак спроводи Комисија из чл. 13. која о тока поступка непосредне погодбе води записник, 

а након спроведеног поступка са одговарајућим предлогом доставља Председнику општине који 

доноси Одлуку о отуђењу непокретности из јавне својине општине непосредном погодбом. 

Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине Општине непосредном погодбом закључује 

се између лица коме се отуђује непокретност и Председника општине у року од 30 дана од дана 

доношења Одлуке из става 4.овог члана. 

У случају да се уговор о отуђењу непокретности из јавне својине непосредном погодбом не 

закључи у року од 30 дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нова Црња“ Одлуке о  

отуђењу непокретности из јавне својине Општине непосредном погодбом, Председник општине је 

дужан да обавести орган или лице из члана 10. став 1. ради покретања поступка стављања ван снаге 

Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине Општине непосредном погодбом, а Одлуку о 

поништењу Одлуке из става 4.овог члана доноси Председник општине. 

 

Члан 18. 

Изузетно, Општина може отуђити непокретности из јавне својине и испод тржишне цене, 

односно без накнаде, ако постоји интерес за таквим располагањем, као што је: 

1) отклањање последица елементарних непогода; 

2) успостављање добрих односа са другим државама, односно међународним организацијама; 

3) други случајеви отуђења непокретности предвиђени посебним законом. 

Нацрт Одлуке за отуђење непокретности из јавне својине Општине испод тржишне цене 

односно без накнаде, подноси Одељење за привреду и локално економски развој . 

Иницијативу за покретање поступка подноси овлашћени предлагач (Председник општине)  

самостално или на иницијативу надлежног одељења  Општинске управе, јавног предузећа, друштва 

капитала, установе и друге организације чији је оснивач Општина. 

Општинско веће утврђује предлог одлуке и доставља га Скупштини Општине на доношење. 

Одлуку о отуђењу непокретности из јавне својине Општине испод тржишне цене, односно без 

накнаде доноси Скупштина општине. 

Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине Општине испод тржишне цене, односно без 

накнаде, закључује се између лица коме се отуђује непокретност из јавне својине Општине испод 

тржишне цене, односно без накнаде и Председника општине у року од 30 дана од дана доношења 

Одлуке из става 5. овог члана, а Одлуку о поништењу Одлуке из става 5.овог члана доноси Скупштина 

општине. 

У случају да се уговор о отуђењу испод тржишне цене не закључи у року од 30 дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Нова Црња“ Одлуке о отуђењу непокретности из јавне 

својине Општине испод тржишне цене, Председник општине је дужан да обавести орган или лице из 

члана 10. став 1. ради покретања поступка стављања ван снаге Одлуке о отуђењу непокретности из 
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јавне својине Општине испод тржишне цене из става 5.овог члана, а Одлуку о поништењу Одлуке из 

става 5.овог члана доноси Скупштина општине. 

 

Уговор о отуђењу из јавне својине Општине 

Члан 19. 

Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине Општине, у име Општине закључује 

председник Општине, по претходно прибављеном мишљењу органа или лица из члана 10.став 1.ове 

Одлуке. 

Одељење за привреду и локално економски развој у обавези је да примерак закљученог уговора 

достави Одељењу за финансије и буџет и органу или лицу из члана 10.став 1.ове Одлуке у року од три 

дана од дана извршене солемнизације тог уговора од стране јавног бележника, а оригинал задржава за 

потребе вођења евиденције непокретности у јавној својини. 

У случају да се уговор о отуђењу не закључи у року од 30 дана од дана објављивања у 

„Службеном листу општине Нова Црња“ Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине Општине, 

Председник општине је дужан да обавести орган или лице из члана 10. став 1. ради покретања поступка 

стављања ван снаге Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине Општине, а Одлуку о 

поништењу Одлуке доноси Председник општине осим у случају отуђења из члана 18.ове Одлуке, када 

Одлуку о поништењу доноси Скупштина општине. 

 

V ОБАВЕЗЕ ОРГАНА ИЛИ ЛИЦА КОЈИ САГЛАСНО ОДЛУЦИ СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ 

ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ, ИМОВИНСКИХ ПРАВА И ИНТЕРЕСА 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА  

 

Члан 20. 

Орган или лице који сагласно Одлуци Скупштине општине обавља послове правне заштите, 

имовинских права и интереса Општине Нова Црња дужно је да достави решење о упису или брисању 

одговарајућих права на непокретности Одељењу за привреду и локално економски развој и Одељењу 

за финансије и буџет. 

Орган или лице из става 1. дужно је да дá мишљење на поступке прибављања, отуђења и 

размени непокретности и располагању непокретностима у року од 8 (осам) дана од пријема захтева за 

давање мишљења. 

Орган или лице из става 1. дужно је да покрене поступак за стављање ван снаге, Одлука донетих 

након спроведених поступака из става 2.овог члана, у року од пет дана од пријема обавештења од 

стране Председника општине. 

 

VI  ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

 

Појам и надлежност 

Члан 21. 

Непокретности у јавној својини дају се у закуп, полазећи од тржишне вредности закупнине, у 

поступку јавног надметања и прикупљањем писаних понуда. 

Скупштина Општине прописује висину закупнине за коришћење стамбених зграда, станова, 

пословних просторија и гаража у јавној својини.  

Изузетно од става 1. овог члана, непокретности се могу дати у закуп и непосредном погодбом, 

у случајевима предвиђеним Законом и Уредбом, с тим да одлука о оваквом располагању мора бити 

посебно образложена.  

Непокретности у јавној својини Општине не могу се давати у подзакуп.  

 

Члан 22. 

O давању у закуп непокретности у јавној својини Општине одлучује председник Општине, с 

тим да период закупа не може трајати дуже од 20 година. 
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Одлука из става 1. овог члана треба да садржи све обавезне елементе будућег огласа о 

спровођењу поступка јавног надметања или прикупљања писаних понуда, који су утврђени овом 

одлуком и важећим подзаконским актима. 

Одељење за привреду и локално економски развој, утврђује предлог Одлуке о давању у закуп 

непокретности из става 1. овог члана. 

Оглас расписује Комисија коју формира Председник општине. 

 

Садржина огласа 

Члан 23. 

Оглас о давању непокретности у закуп садржи: 

- назив закуподавца; 

- ближе податке о начину давања у закуп непокретности (јавно надметање или прикупљање писмених 

понуда); 

- опис непокретности која се даје у закуп (улицу и број, површину и др.); 

- делатност која се може обављати у непокретности која је предмет закупа; 

- услове под којима се предметна непокретност даје у закуп (рок трајања закупа и др.); 

- обавезе закупца у вези са коришћењем непокретности за одређену сврху и намену; 

- време и место одржавања јавног надметања, односно јавног отварања приспелих понуда; 

- начин, место и време за достављање пријава, односно писмених понуда, који не може бити дужи од 

30 дана од дана објављивања огласа; 

- време и место увида у документацију, односно услови откупа исте; 

- назив Kомисије којој се достављају понуде односно пријаве; 

- почетну, односно најнижу висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп; 

- критеријум за избор најповољнијег понуђача; 

- висину и начин полагања депозита, односно висину и време трајања банкарске гаранције; 

- рок за повраћај депозита учесницима који нису успели на јавном надметању, односно у поступку 

прикупљања писмених понуда; 

- назнаку да Председник општине, задржава право да одустане од избора понуђача у свакој фази 

поступка; 

- назнаку да се у пријави, односно понуди обавезно наводи број рачуна на који ће се извршити повраћај 

депозита; 

- датум и време разгледања непокретности која се даје у закуп. 

 

Право учешћа по огласу немају: 

- лица која су у неком од претходних поступака понудила, односно излицитирала највиши износ 

закупнине, а потом одустала од закључења уговора о закупу или уговор отказала пре истека 

уговореног рока, у року од годину дана од дана одустанка од закључења уговора, односно од дана 

отказа уговора и 

- лица (закупци и корисници) која нису измирила дуговања по основу закупа или коришћења 

непокретности у јавној својини Општине, односно њихови правни следбеници. 

Писмене понуде, односно пријаве за јавно надметање подносе се Kомисији у затвореним 

ковертама са назнаком „Понуда за закуп непокретности у јавној својини“, односно „Пријава за јавно 

надметање за закуп непокретности у јавној својини“. 

Понуда за закуп непокретности у јавној својини обавезно садржи понуђени месечни износ 

закупнине. 

Пријава, односно понуда која се доставља обавезно садржи: доказ о уплати депозита, за 

физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, за 

предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив 

радње, матични број, за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар 

код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве. 

Понуда, односно пријава треба да садржи и назнаку непокретности за који се подноси понуда, 

односно пријава (уколико је оглас расписан за већи број непокретности), делатност (у складу са 

наменом из огласа) која ће се обављати у  непокретности, доказ да је подносилац понуде, односно 
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пријаве за јавно надметање измирио закупнину уколико је већ закупац непокретности у јавној својини 

Општине. 

По истеку рока за прикупљање писмених понуда, односно за подношење пријава за јавно 

надметање, не могу се подносити нове понуде и пријаве, нити мењати и допуњавати понуде после тог 

рока. 

Пријава, односно понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све 

исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати 

супротно објављеном огласу. Пријава је неуредна уколико није достављена у затвореној коверти на начин 

који је прописан огласом. 

Подносиоци неблаговремене или непотпуне и неуредне пријаве односно понуде не могу 

учествовати у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а непотпуне или 

неблаговремене  и неуредне пријаве односно понуде се одбацују. 

 

Трајање закупа 

 

Члан 24. 

 Непокретности се могу дати у закуп на одређено време и то на период најдуже до 20 година. 

Члан 25. 

Поступак давања у закуп непокретности спроводи Комисија из члана 22. ове Одлуке. 

Одељење за привреду и локално економски развој, утврђује предлог Одлуке о давању у закуп 

непокретности из члана 22. став 1.ове Одлуке. 

 Одлуку о давању у закуп непокретности, након спроведеног поступка доноси председник 

Општине. 

  На Одлуку из става 3.овог члана, сваки учесник у поступку може поднети приговор 

Општинском већу.  

 Одлука Општинског већа је коначна.  

  Уговор о закупу непокретности са изабраним најповољнијим понуђачем закључује председник 

Општине. 

 Уговором из става 6. овог члана регулишу се међусобна права и обавезе уговорних страна. 

 

Члан 26. 

Пре почетка јавног надметања, Kомисија утврђује да ли су пријаве за јавно надметање 

достављене у затвореним ковертама, број и благовременост приспелих пријава. 

Након тога, Kомисија приступа отварању пријава и утврђује да ли су пријаве поднете у складу 

са условима из огласа. 

Јавно надметање одржава се у месту и времену које је одређено огласом. 

Kомисија пре почетка јавног надметања утврђује идентитет подносилаца пријава односно 

њихових пуномоћника увидом у лична документа (личну карту, пасош). 

Kомисија након тога саопштава: 

- број и благовременост приспелих пријава, 

- имена физичких лица, односно називе правних лица која су испунила односно нису испунила 

услове за учешће на јавном надметању, 

- ко је од подносиоца пријава лично присутан, 

- ко од лица која су присутна има овлашћење да у име и за рачун подносиоца пријаве предузима 

радње у поступку јавног надметања. 

Јавно надметање почиње објављивањем почетног износа месечне закупнине за предметну 

напокретност. 

Kомисија затим позива учеснике на надметање о висини закупнине. 

 

Члан 27. 

Kомисија утврђује да ли су понуде достављене у затвореним ковертама, број и благовременост 

приспелих понуда и приступа отварању понуда. 
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После отварања писмених понуда, Kомисија појединачно разматра сваку понуду и у складу са 

условима из огласа утврђује најповољнију понуду учесника огласа. 

Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине. 

Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се ако понуду поднесе најмање један 

учесник, под условом да је благовремена и потпуна. 

Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, Kомисија ће позвати 

понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да у року од три дана од дана пријема позива, доставе 

нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, 

а које понуде ће Kомисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача. 

Уколико понуђачи из става 5. овог члана у року од три дана не доставе нову понуду, односно 

ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветном закупнином, Kомисија ће путем жреба 

извршити избор најповољнијег понуђача. 

По утврђивању најповољнијег понуђача, Kомисија доставља предлог Председнику општине 

који доноси коначну одлуку о закупцу непокретности. 

Уколико закупац из претходног става одустане од закупа непокретности или не закључи уговор 

у предвиђеном року, Председник општине ће поништити своју одлуку, поступак ће се поновити, а 

закупац губи право на повраћај депозита. 

Учесници поступка прикупљања писмених понуда који нису изабрани за најповољнијег 

понуђача имају право на повраћај депозита у року утврђеном огласом. 

 

Члан 28. 

Непокретности у јавној својини Oпштине могу се изузетно дати у закуп и ван поступка јавног 

надметања, односно прикупљања писаних понуда, у случајевима: 

 - када закуп траже амбасаде страних држава у Републици Србији, као и трговинска и војна 

представништва и друге организације при дипломатско-конзуларним представништима у Републици 

Србији, међународне организације за помоћ и сарадњу са земљама Европске уније, међународне 

хуманитарне организације у циљу обезбеђења услова за смештај и рад у Републици Србији, као и 

домаће хуманитарне организације, политичке странке, организације и удружења грађана из области 

здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечије заштите, заштите животне средине, под 

условом да тај простор не користе за остваривање прихода, као и у другим случајевима, у складу са 

Уредбом; 

 - када закупац престане да обавља своју делатност, услед тешке болести, одласка у пензију или 

смрти, а доделу у закуп тражи брачни друг, дете или родитељ закупца (чланови породичног 

домаћинства), под условом да настави са обављањем исте делатности; 

 - када закупац-правно лице тражи одређивање за закупца друго правно лице чији је оснивач или 

када закупац-правно лице тражи одређивање за закупца друго правно лице, а оба правна лица имају 

истог оснивача, односно када је код закупца-правног лица дошло до одређених статусних промена; 

 - када закупац-физичко лице тражи одређивање за закупца правно лице чији је оснивач или када 

оснивач правног лица, због брисања истог из регистра надлежног органа, тражи да буде одређен за 

закупца, као физичко лице; 

 - када закупац који је уредно измиривао обавезу плаћања закупнине, тражи продужење уговора 

о закупу, закљученог на одређено време, најраније три месеца, а најкасније месец дана пре истека 

уговора о закупу; 

 - када се непокретност даје у закуп за потребе одржавања спортских, културних, сајамских, 

научних и других сличних потреба, а рок закупа је краћи од 30 дана; 

 - када се непокретност не изда у закуп ни после спроведених четири и више поступка јавног 

оглашавања, али не испод 60% од тржишне висине закупнине за ту непокретност, односно висине 

закупнине прописане општим актом надлежног органа; 

- када давање у закуп тражи физичко лице којем је та непокретност одузета национализацијом, 

односно његови наследници, под условом да је покренут поступак за враћање одузете имовине пред 

надлежним органом; 

 - када један од закупаца исте непокретности тражи престанак закуподавног односа, а други 

закупац тражи закључење уговора о закупу, као једини закупац; 
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 - када закупац-правно лице затражи одређивање за закупца непокретности друго правно лице, 

под условом да оно измири целокупан дуг закупца настао услед неплаћања закупнине и трошкова 

коришћења закупљене непокретности, а уколико тај дуг није могуће намирити на други начин; 

 - када је то потребно ради боље организације и ефикасности рада носиоца права јавне својине, 

односно корисника ствари у јавној својини, као и посебних служби и организација чији су они 

оснивачи;  

 - када закључење уговора о закупу гараже тражи власник стана или закупац стана, где је гаража 

саставни део стана и са станом чини једну целину, односно има вертикалну комуникацију са станом; 

- када се непокретност која је у јавној својини, односно која ће до дана примопредаје бити 

стечена у јавну својину, даје у закуп у циљу реализације инвестиционог пројекта којим се у року од 

највише три године од дана стицања права закупа отпочне индустријска производња и обезбеди, уз 

обавезу одржавања броја запослених у периоду од пет година након достизања пуне запослености: 

 

(1) најмање 1.000 нових радних места на неодређено време повезаних са инвестиционим 

пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у прву 

групу; 

 

(2) најмање 350 нових радних места на неодређено време повезаних са инвестиционим 

пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у другу 

или трећу групу; 

 

(3) најмање 100 нових радних места на неодређено време повезаних са инвестиционим 

пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у четврту 

групу, укључујући и девастирана подручја; 

 

- када давање у закуп непокретности у јавној својини тражи удружење које остварује сарадњу 

са министарством надлежним за послове одбране у областима од значаја за одбрану или које негује 

традиције ослободилачких ратова Србије на основу Уредбе о критеријумима и поступку доделе 

средстава за учешће у финансирању програма рада удружења грађана који се заснивају на 

активностима од значаја за одбрану ("Службени гласник РС", бр. 100/08, 3/14 и 37/15) 

-и у другим случајевима предвиђених Уредбом 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). 

 

Одлуку о покретању поступку давања у закуп непокретности непосредном погдобом у 

случајевима из става 1. овог члана доноси председник Општине. 

Комисију коју формира Председник општине, спроводи поступак непосредне погодбе у 

случајевима из става 1. овог члана. О спроведеном поступку, Комисија сачињава извештај са 

предлогом Одлуке који доставља Председнику општине. 

 Одлуку о давању у закуп непокретности из става 1. овог члана доноси председник Општине, на 

образложен предлог комисије.  

 Непокретности у јавној својини Општине у случајевима из става 1. овог члана даје се у закуп 

непосредном погодбом, али не испод прописане висине закупнине сагласно Одлуци Скупштине 

општине из члана 21.став 2. ове Одлуке.  

 

Члан 29. 

На поступак давања у закуп непокретности у јавној својини испод тржишне цене или 

непосредном погодбом сходно се примењују одредбе ове одлуке које се односе на отуђење и 

прибављање напокретности испод тржишне цене или путем непосредне погодбе, као и одредбе Закона 

и Уредбе којима је тај поступак ближе уређен. 

 

VII ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ПРЕНОСА ПРАВА СВОЈИНЕ 
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Пренос права јавне својине на непокретности на другог носиоца јавне својине (са накнадом 

или без накнаде), укључујући и размену 

 

Члан 30. 

Општина може пренети право јавне својине на другог носиоца јавне својине, са накнадом или 

без накнаде, као и извршити размену права јавне својине са другим носиоцем права јавне својине, под 

условима и на начин прописан Законом и подзаконским актом. 

Поступак преношења јавне својине на другог носиоца јавне својине спроводи се на начин 

прописан овом одлуком у делу који се односи на отуђење непокретних ствари из јавне својине 

Општине. 

Поступак размене права јавне својине са другим носиоцем права јавне својине, спроводи се на 

начин прописан овом одлуком у делу који се односи на поступак прибављања непокретних ствари у 

јавну својину Општине. 

 

Давање непокретности у јавној својини Општине на коришћење 

 

Члан 31. 

Носиоци права коришћења ствари у својини Општине, у смислу ове Одлуке јесу: 

1.месне заједнице, 

2.установе, јавне агенције и друге организације чији је оснивач Општина, ако им је пренето 

право коришћења на стварима у јавној својини Општине.  

 

Одлуку о преносу права коришћења ствари у јавној својини Општине носиоцима права 

коришћења из става 1. Овог члана, на основу које се врши упис права коришћења доноси Скупштина 

општине на предлог Општинског већа. 

Носиоци права коришћења из става 1.овог члана имају право да ствар држе и да је користе у 

складу са природом и наменом ствари, да њоме управљају и да је дају у закуп уз сагласност Скупштине 

општине. 

Припадност средстава остварених давањем у закуп ствари из претходног става одређује се са 

законом са којим се уређује буџетски систем.  

 

Члан 32. 

 Носиоци права коришћења из члана 31. став 1.ове Одлуке, уз захтев за давање претходне 

сагласности за давање у закуп непокретности на којима имају право коришћења дужни су да поднесу 

следеће: извод из евиденције непокретности којим доказују да су носиоци права коришћења, 

образложен захтев за давање у закуп непокретности, доказ да су за предметну непокретност  измирени 

сви трошкови и др. 

 

Члан 33. 

 Корисници ствари у јавној својини Општине, у смислу ове Одлуке су: 

 

1. органи и организације Општине. 

 

Корисници ствари у јавној својини Општине, у смислу ове Одлуке могу бити и: 

 

1. државни органи и организације, на основу уговора о давању на коришћење; 

2. органи и организације Аутономне покрајине, на основу уговора о давању на коришћење; 

3. јавна предузећа чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и Општина и 

друштва капитала чији је једини оснивач Општина и њихова зависна друштва, на основу 

уговора закљученог на основу акта надлежног органа о давању на коришћење, ако им те 

ствари нису пренете у својину јавног предузећа, односно друштва капитала; 

4. установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и Општина на основу 

уговора о давању на коришћење. 
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Ствари у јавној својини Општине могу се дати на коришћење и осталим правним лицима 

концесијом или на други начин предвиђен законом.  

 

Члан 34. 

 Органи и организације Општине користе непокретне и покретне ствари у јавној својини 

Општине, које су намењене извршавању права и дужности Општине, које су прибављање за њихове 

потребе или које су им дате на коришћење, као и непокретности које непосредно не служе извршавању 

њихових надлежности, већ служе за остваривање прихода путем давања у закуп, односно на 

коришћење (тзв.комерцијалне непокретности-пословни простор, станови, гараже, гаражна места и др.) 

 

Члан 35. 

 Ствари у јавној својини Општине, могу се дати на коришћење на одређено и на неодређено 

време, са накнадом или без накнаде Корисницима из члана 33.ове Одлуке,уз обавезу плаћања 

трошкова одржавања и трошкова насталих коришћењем ствари, на основу поднетог захтева.  

Одлуку о давању на коришћење непокретности корисницима из члана 33.ове Одлуке доноси 

Председник општине. 

Обавезни елементи одлуке о давању на коришћење непокретности, из става 2. овог члана су: 

назив непокретности, број катастарске парцеле, катастарску општину, површину земљишта и/или 

објекта, адреса на којој се непокретност налази, које обавезе има корисник јавне својине (на који начин 

евидентира јавну својину коју користи, како евидентира промене на јавној својини која му је дата на 

коришћење, у којим роковима извештава о променама на тој јавној својини орган управе који је 

задужен за евиденцију јавне својине општине – Општинску управу). 

 

Члан 36. 

На основу Одлуке из члана 35. ове Одлуке, закључује се уговор између Општине и корисника 

непокретности. 

Уговор из става 1. овог члана у име Општине потписује Председник општине. 

Одељење за привреду и локално економски развој у обавези је да примерак закљученог уговора 

достави Одељењу за финансије и буцет и органу или лицу из члана 10.став 1.ове Одлуке, у року од три 

дана од закључења тог уговора. 

 

Члан 37. 

На захтев државних органа и организација, односно органа и организација Општине, правних 

лица и других организација, простор у службеним зградама (канцеларијски простор) односно 

службени простор (сале), може се дати на привремено, односно повремено коришћење, са накнадом 

или без накнаде, за рад, одржавање састанака, промоција и манифестација од општег друштвеног 

значаја за локалну заједницу, подносиоцу захтева.  

Одлуку о давању на коришћење непокретности из става 1. овог члана доноси Председник 

општине, или лице које овласти.  

Штету насталу на опреми или службеном простору за време привременог односно повременог 

коришћења, сноси лице коме је простор дат на коришћење. 

 

Члан 38. 

О распореду коришћења службених зграда и просторија за потребе органа Општине одлучује 

председник Општине. 

 

Одузимање права коришћења на непокретности 

 

Члан 39. 

Право коришћења на непокретности у јавној својини Општине, може се одузети од носиоца 

права коришћења под условима прописаним Законом. 

Одлуку о одузимању права коришћења доноси Скупштина Општине на предлог председника 

Општине. 
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Одредбе овог члана сходно се примењују и на кориснике из члана 33.ове Одлуке.  

 

Заснивање хипотеке на одређеним непокретностима у јавној својини 

 

Члан 40. 

На одређеним непокретностима у јавној својини Општине, у складу са Законом може се 

засновати хипотека.  

Одлуку о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини Општине доноси 

Скупштина Општине. 

Одељење за привреду и локално економски развој, по добијању образложене иницијативе, 

израђује нацрт одлуке о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини Општине и доставља 

га Општинском већу. 

Општинско веће утврђује предлог одлуке и доставља га Скупштини Општине на усвајање. 

Заложну изјаву у име Општине потписује председник Општине. 

 

Одлучивање о праву прече куповине непокретности 

 

 Члан 41. 

Физичко или правно лице које намерава да отуђи непокретност или део непокретности на којој 

Општина има право прече куповине према важећим прописима, може да поднесе понуду Одељењу за 

привреду и локално економски развој. 

Понуда мора да садржи податке о непокретности наведене из катастара непокретности и цену 

по којој се непокретност нуди.  

Одељење за привреду и локално економски развој понуду доставља Општинском већу, на 

разматрање. 

Општинско веће уколико понуду прихвати, утврђује предлог одлуке и доставља га Скупштини 

Општине на усвајање. 

Председник општине, на основу одлуке Скупштине општине о прибављању непокретности или 

дела непокретности из става 1.овог члана, закључује уговор о прибављању непокретности или дела 

непокретности у јавну својину Општине.   

 

Члан 49. 

Код отуђења непокретности или дела непокретности на којој Општина има право сусвојине са 

другим физичким или правним лицем, Општина је у обавези да поштује право пречег и понуди 

непокретност или део непокретности сувласнику, по тржишним условима, путем непосредне погодбе, 

под условом да је непокретност дељива.  

У случају да сувласник одбије куповину непокретности или дела непокретности, приступа се 

продаји путем јавног надметања или прикупљања писаних понуда у свему према поступку утврђеном 

Законом и овом одлуком. 

 

Располагање становима у јавној својини 

 

Члан 50. 

На поступак располагања становима у јавној својини на којима је неко лице носилац права 

закупа на неодређено време, примењују се одредбе посебног закона којим је регулисано питање 

стамбене подршке и становања. 

 

VIII ПРИБАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА 

Прибављање и отуђење покретних ствари 

Члан 51. 

Поступак прибављања покретних ствари у јавну својину Општине спроводи се у складу са 

законом којим се уређују јавне набавке. 

Акт о прибављању покретних ствари у јавну својину Општине доноси Председник Општине. 
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Комисија, коју формира Председник општине спроводи поступак прибављања покретних 

ствари у јавну својину Општине, у складу са законом, Уредбом и овом одлуком.   

Покретне ствари у јавној својини не могу се прибавити изнад процењене тржишне вредности. 

Члан 52. 

Отуђење покретних ствари из јавне својине врши се у поступку јавног оглашавања, односно 

поступку прикупљања писаних понуда, на начин којим се обезбеђује интерес Општине. 

Изузетно од става 1.овог члана, покретне ствари могу се отуђити из јавне својине Општине 

непосредном погодбом.  

Покретне ствари у јавној својини не могу се отуђити испод процењене тржишне вредности. 

Изузетно од става 3.овог члана, отуђење покретних ствари из јавне својине Општине може се 

вршити и испод тржишне цене, односно без накнаде, ако постоји интерес за таквим располагањем, као 

што је отклањање последица елементарних непогода и у другим случајевима утврђеним законом и 

другим подзаконским прописима. 

Покретне ствари које немају никакву тржишну вредност или се ради о стварима изузетно мале 

тржишне вредности могу се поклонити другом носиоцу права јавне својине, односно Корисницима из 

члана 33.ове Одлуке. 

Пре доношења Одлуке о поклону неопходно је да Одељење за финансије и буџет изврши 

анализу трошкова поседовања те покретне ствари, и ако су трошкови поседовања већи од користи коју 

та покретна ствар има стичу се услови за отуђење без накнаде (поклон). 

Поступак и надлежност 

 

Члан 53. 

 Одлуку о покретању поступка отуђења покретних ствари из јавне својине Општине, у поступку 

јавног оглашавања, односно прикупљања писаних понуда доноси председник Општине.  

 Председник Општине истовремено са доношењем акта из става 1.овог члана, образује и именује 

комисију за отуђење покретних ствари из јавне својине Општине. Истим актом одређују се и задаци 

комисије.  

  

Члан 54. 

Комисија из чл. 53. став 2. ове Одлуке има председника, заменика председника и најмање два 

члана. 

Комисија о свом раду сачињава записник и предлог Одлуке о отуђењу покретних ствари коју 

доставља Председнику општине.  

Уговор о отуђењу покретне имовине у име и за рачун општине закључује председник Општине. 

Председник Општине може за закључивање уговора за отуђење покретне имовине мале 

вредности дати овлашћење другом лицу. 

 

Закуп покретних ствари 

 

Члан 55. 

На закуп покретних ствари у јавној својини Општине сходно се примењују одредбе ове одлуке 

које се односе на закуп.  

 

Пренос права јавне својине на покретним стварима 

на другог носиоца јавне својине, укључујући и размену 

 

Члан 56. 

Право јавне својине на покретним стварима у јавној својини Општине, може се пренети на 

другог носиоца јавне својине, са накнадом или без накнаде, укључујући и размену, у складу са законом. 

О преносу права јавне својине Општине из става 1.овог члана одлучује председник Општине, 

на предлог Општинске управе. 

Текст уговора о преносу права јавне својине Општине на покретним стварима на другог 

носиоца права јавне својине, припрема Општинска управа.  
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Код закључивања уговора и преноса надлежности за закључивање уговора сходно се примењују 

одредбе члана 54.ст.  4. ове Одлуке.  

 

Давање покретних ствари на коришћење 
 

Члан 57. 

Покретне ствари у јавној својини, могу се дати на коришћење корисницима из члана 33.ове 

Одлуке, у сврху обављања њихове делатности, ако нису неопходне за обављање послова органа 

Општине. 

Акт о давању покретних ствари у јавној својини Општине на коришћење, доноси председник 

Општине, на предлог Општинске управе. 

Предлог акта из става 2.овог члана и текст уговора о давању на коришћење припрема 

Општинска управа.  

Код закључивања уговора и преноса надлежности за закључивање уговора сходно се примењују 

одредбе члана члана 54.ст. 4. ове Одлуке.  

 

Улагање покретних ствари у капитал јавних предузећа и друштава капитала 

и давање у залогу 

 

Члан 58. 

Покретне ствари у јавној својини Општине могу се улагати у капитал јавних предузећа и 

друштава капитала и залагати у складу са законом. 

Акт о улагању покретних ствари у капитал и залагању покретних ствари у јавној својини 

Општине доноси Скупштина општине. 

Нацрт акта из става 2.овог члана и нацрт уговора о улагању покретних ствари у капитал, 

односно залагању покретних ствари у јавној својини Општине припрема Општинска управа. 

Уговор у име општине закључује Председник општине, с тим да код закључивања уговора и 

преноса надлежности за закључивање уговора сходно се примењују одредбе члана 54.ст.4.. ове 

Одлуке. 

 

IX УЛАГАЊЕ СРЕДСТАВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

 

Члан 59. 

         Општина може уложити у капитал јавног предузећа и друштва капитала које обавља делатност 

од општег интереса:  

1) новац и хартије од вредности;  

2) право својине на стварима у јавној својини, изузев природних богатстава и добара у општој 

употреби, мрежа које могу бити искључиво у јавној својини и других непокретности које могу бити 

искључиво у јавној својини;  

3) друга имовинска права која се по општим прописима могу уложити у капитал.  

Вредност ствари и права из става 1.овог члана процењује се према закону којим се уређује 

правни положај привредних друштава.  

По основу улагања Општина као носилац јавне својине стиче акције, односно уделе, док су 

унети удели својина тог јавног предузећа, односно друштва капитала. 

 

     Члан 60. 

              Општина може уложити у капитал друштва капитала које не обавља делатност од општег 

интереса:  

1) новац и хартије од вредности;  

2) право својине на стварима у јавној својини, изузев природних богатстава, добара од општег 

интереса (укључујући и мреже) и добара у општој употреби;  

3) друга имовинска права која се по општим прописима могу уложити у капитал.  

Вредност ствари и права из става 1.овог члана утврђује се према закону којим се уређује правни 

положај привредних друштава.  
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По основу улагања Општина као носилац јавне својине стиче акције, односно уделе, док су 

унети удели својина тог друштва капитала. 

 

Члан 61. 
Образложен предлог за улагање у капитал јавног предузећа или друштва капитала заступник 

тог правног лица подноси председнику Општине. 

Председник општине предлог из става 1.овог члана прослеђује Општинском већу на 

разматрање, а Општинско веће ако сматра да је предлог основан, утврђује предлог акта о улагању у 

капитал јавног предузећа, односно друштва капитала и доставља га Скупштини Општине на усвајање.  

Мишљење на предлог акта Општинског већа, пре упућивања Скупштини општине на усвајање, 

даје орган или лице из члана 10. став.1.ове Одлуке, у року 8 дана од дана достављања. 

 

X ПРИБАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ДРУГИМ ИМОВИНСКИМ ПРАВИМА У ВЕЗИ 

СА КОЈИМА ОПШТИНА ИМА ОДГОВАРАЈУЋА ПРАВА 

 

Члан 62. 

О прибављању и располагању другим имовинским правима у вези са којима Општина има 

одговарајућа права, односно уступању искоришћавања других имовинских права, одлучује 

председник Општине, сходном применом одредби ове Одлуке које се односе на располагање и 

прибављање, односно коришћење и давање у закуп непокретних ствари у јавној својини. 

 

XI КОРИШЋЕЊЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

Члан 63. 

Носиоци права коришћења (установе, месне заједнице, јавне агенције и друге организације) и 

корисници ствари у јавној својини из члана 33. Ове Одлуке управљају стварима у јавној својини 

Општине које користе. 

Носиоци права коришћења и корисници из члана 33. Ове Одлуке дужни су да ствари у својини 

Oпштине користе на начин којим се обезбеђује ефикасно вршење њихових права и дужности, као и 

рационално коришћење и очување тих ствари. 

Носиоци права коришћења и корисници дужни су да воде евиденцију о стварима у јавној 

својине које користе. 

 

XII УПРАВЉАЊЕ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

Члан 64. 

Циљ управљања стварима у јавној својини је повећање њихове ефикасности, смањења трошко-

ва одржавања и веће поузданости. 

Управљање стварима у јавној својини, јесте њихово одржавање, обнављање и унапређивање, 

као и извршавање законских и других обавеза у вези са тим стварима, ако за одређени случај права 

коришћења, законом, подзаконским актом или овом одлуком није нешто друго прописано. 

Процес управљања стварима у јавној својини обухвата поступке одабира средстава начина 

финансирања и рачуноводствених метода, као и одређивање надлежности и организовање процеса 

управљања стварима у јавној својини, њихово одржавање, обнављање, унапређивање, као и 

извршавање законских и других обавеза у складу са законом, подзаконским актом, овом одлуком и 

другим општим актима Општине.  

 

Члан 65. 

Овлашћена лица у органима и организацијама, као и директори јавних предузећа и установа 

чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и Oпштина, старају се о законитости и 

одговорни су за законито управљање стварима у јавној својини које користе. 

Запослени у правним лицима из става 1.овог члана, одговорни су за савесно и наменско 

коришћење ствари у јавној својини које користе у обављању послова. 
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XIII ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

 

Члан 66. 

Одељење за финансије и буџет води евиденцију о стању, вредности и кретању средстава у јавној 

својини Општине које користе органи и организације Општине, у складу са законом. 

Јединствену евиденцију непокретности у јавној својини Општине, у складу са подзаконским 

актом и подацима Одељења из става 1. који уређује евиденцију непокретности у јавној својини, води 

Одељење за привреду и локално економски развој. 

Корисници и носиоци права коришћења на непокретностима у јавној својини Општине, дужни 

су да податке о непокретностима достављају искључиво у електронском облику на Обрасцу НЕП-ЈС, 

преко web апликације Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини, Одељењу за 

привреду и локално економски развој. 

Вођење евиденције се врши у складу са Уредбом о евиденцији непокретности у јавној својини 

(„Сл.гласник РС“, бр.70/2014, 19/2015, 83/2015 и 13/2017). 

 

XIV ВРШЕЊЕ НАДЗОРА 

 

Члан 67. 

Надзор над применом одредаба ове одлуке врши Општинско веће. 

У вршењу надзора Општинско веће има право да тражи од овлашћених лица у органима и 

организацијама и директора јавних предузећа и установа посебан извештај о извршавању обавеза 

пописа, уписа, евиденције непокретности у јавној својини, а по потреби и документацију о 

прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини. 

Органи и други корисници средстава у јавној својини Општине код којих се врши надзор дужни 

су да Општинском већу омогуће увид у евиденцију и документацију о прибављању, коришћењу, 

управљању и располагању стварима у јавној својини општине, као и да им дају потребна објашњења 

и пруже помоћ у вршењу надзора. 

 

XV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 68. 

За све што није регулисано овом одлуком примењују се одредбе закона и подзаконских аката 

којима је регулисана област јавне својине. 

 

                                                            Члан 69. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о прибављању, коришћењу, управљању 

и распологању стварима у јавној својини општине Нова Црња („Службени лист Општине Нова Црња“, 

бр. 13/12) 

 

Члан 70. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нова 

Црња“. 

Председник СО  

Ана Марија Лекин 

____________________ 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ: II-06-09/21-15 

ДАНА:09.04.2021.године 

Н О В А  Ц Р Њ А  
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57.На основу члана 6. и 7. Закона о финансирању локалне самоуправе ( „Службени гласник РС“, 

број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - 

усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени 

дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон, 86/2019 - усклађени дин. изн. и 126/2020 - 

усклађени дин. изн ), члана 32 . став 1. тачкa 3. Закона о   локалној  самоуправи  („"Сл. гласник РС", 

бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 41. став 1. тачка 3. Статута 

општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“ број 9/2008, 16/2012, 16/2015 и 2/2019), 

Скупштина општине Нова Црња, на седници одржаној дана  09.04.2021.године, доноси: 

 
О Д Л У К У 

О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Одлуком о општинским административним таксама (у даљем тексту:Одлука) уводе се општинске 

административне таксе (у даљем тексту: таксе) за списе и радње у пословима Општинске управе. 
Таксе су изворни јавни приходи буџета општине Нова Црња.. 

 

Члан 2. 
Списи и радње за којe се плаћа такса, као и висина такса утврђују се Тарифом општинских 

административних такси, којa је саставни део ове Одлуке (у даљем тексту:Тарифа). 

Увид у податке органа који се воде у електронском облику, односно преузимање тих података путем 
средстава електронске комуникације, не сматра се списом или радњом за које се плаћа такса. 

 

II ОБВЕЗНИК ТАКСЕ 

 

Члан 3. 

Обвезник таксе (у даљем тексту: обвезник) јесте подносилац захтева, односно поднеска којим се 

поступак покреће, односно врши радња прописана Тарифом. 
Ако за прописану таксу постоји више обвезника, њихова обавеза је солидарна. 

Ако записник замењује захтев, односно поднесак из става 1. овог члана за који се плаћа такса, обвезник 

је давалац изјаве на записник. 

 

III НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ 

 

Члан 4. 
Ако Тарифом није друкчије прописано таксена обавеза настаје: 

1) за поднеске – у трeнутку кад се предају, а за захтеве дате на записник – када се записник састави; 

2) за решења, дозволе и друге исправе – у тренутку подношења захтева за њихово издавање; 
3) за управне радње – у тренутку подношења захтева за извршење тих радњи. 

 

Члан 5. 

Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе, ако овом Одлуком није другачије прописано. 
 

IV НАЧИН УТВРЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА 

РАДИ ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 

 

Члан 6. 

Ако је Тарифом прописано да се такса плаћа према вредности предмета, основица за обрачун таксе је 
вредност назначена у предмету, односно захтеву или поднеску којим се покреће поступак. 

Ако вредност предмета није назначена у захтеву, односно поднеску, или је назначена мања вредност од 

стварне, вредност предмета из става 1. овог члана утврдиће решењем орган који води поступак. 

Члан 7. 
Ако се на захтев обвезника по поднетом захтеву, односно у поступку издаје решење, исправа, документ 

или писмено у више примерака, за други и сваки следећи примерак плаћа се такса као за оверу преписа, која не 

може бити већа од таксе за први примерак. 
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За примерке исправа који се поводом захтева или поднеска обвезника састављају, односно издају за 

потребе органа, такса се не плаћа. 

Члан 8. 

Ако у поступку један или више обвезника поднесу више захтева који имају исти правни основ, а доноси 

се једно решење, такса се плаћа за сваки појединачан захтев, ако Тарифом није другачије одређено.  
 

V НАЧИН ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 

 

Члан 9. 

Такса се плаћа у прописаном новчаном износу. 

Обвезник је дужан да уз захтев односно поднесат приложи одговарајући доказ да је таксу платио. 

 

Члан 10. 

У решењу или другој исправи за коју је такса плаћена, означава се да је такса плаћена, износ таксе који 

је плаћен и тарифни број по којем је такса плаћена. 
 

Члан 11. 

Ако обвезник који је дужан да плати таксу, непосредно поднесе нетаксиран или недовољно таксиран 
захтев или поднесак, одговорно лице општинске управе надлежно за пријем захтева или поднеска затражиће од 

обвезника да плати прописану таксу у року од три дана од дана подношења захтева или поднеска и упозорити 

га на последице неплаћања таксе, о чему се на поднетом захтеву, односно поднеску сачињава забелешка. 

Ако нетаксиран или недовољно таксиран захтев или поднесак, односно други спис стигне поштом, 
одговорно лице Општинске управе надлежно за одлучивање о захтеву, односно поднеску позваће обвезника 

писменом опоменом да, у року од три дана од дана пријема опомене, плати прописану таксу и таксу за опомену 

уз упозорење на последице неплаћања таксе. 
Ако обвезник уплати таксу у року из ст. 1. и 2. овог члана, сматра се да је захтев, односно поднесак од 

почетка уредно таксиран. 

Ако обвезник не уплати таксу у року из ст. 1. и 2. овог члана наплата таксе и опомене из става 2. овог 

члана врши се пре уручења затраженог решења или друге исрпаве, односно пре саопштења обвезнику да је 
радња извршена. 

Члан 12. 

Наплата таксе за захтеве, поднеске или друге списе који нетаксирани или недовољно таксирани стигну 
поштом из иностранства, врши се пре уручења затраженог решења или друге исправе, односно пре саопштења 

обвезнику да је радња извршена. 

Члан 13. 
У погледу повраћаја, камате, принудне наплате, застарелости и осталог што није посебно прописано 

овом Одлуком, сходно се примењују прописи којима се уређује порески поступак и пореска администрација. 

 

VI ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 

 

Члан 14. 

Ослобађају се плаћања таксе: 
1) институције Републике Србије; 

2) органи и организације Републике, Аутономне Покрајине и локалне самоуправе;  

3) организације обавезног социјалног осигурања; 
4) установе основане од стране Републике, Аутономне Покрајине и локалне самоуправе;  

5) цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и верским заједницама; 

6) Црвени крст Србије; 

7) дипломатско-конзуларна представништва стране државе, под условом узајамности. 

8) физичка лица која остварују право по основу социјалне заштите;  

9) корисници материјалног обезбеђења породице и права на туђу помоћ и негу; 

8) ратни војни инвалиди, учесници рата као и чланови породица палих бораца у оружаним 

акцијама после 17. августа 1990. године и у рату 1999. године, уз уверење о статусу ратног 

војног инвалида, статусу учесника рата или уверење члана породице палог борца које издаје 

надлежно одељење општинске управе. 
 

Члан 15. 
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Не плаћа се такса за: 

1) списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности; 
2) списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода, као и за 

рефакцију, односно за рефундацију јавних прихода; 

3) списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и службеним 
евиденцијама; 

4) пријаве за упис у матичне књиге, као и прилоге који се морају поднети уз пријаве; 

5) пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних прихода, списе и радње у поступку за утврђивање 
смањења катастарског прихода због елементарних непогода, биљних болести, штеточина и других 

ванредних догађаја укључујући и списе и радње у поступцима за остваривање права на подстицаје у 

складу са прописима који уређују пољопривреду, као и списе и радње за остваривање законом 

прописаних пореских подстицаја и ослобођења код плаћања јавних прихода; 
6) списе и радње за остваривање права из обавезног социјалног осигурања, социјалне заштите, борачко-

инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, односно права у складу са прописима којима се 

уређује финансијска подршка породици са децом, као и за списе и радње у поступку остваривања права 
жртава породичног насиља; 

6а) списе и радње у поступку остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја и права 

на заштиту података о личности; 
7) списе и радње у вези са предшколским и школским васпитањем и образовањем, образовањем 

студената, стручним усавршавањем, односно преквалификацијом; 

8) списе и радње, као и прилоге који се морају поднети уз захтев, у вези са регулисањем војне обавезе;  

9) списе и радње у поступку за сахрањивање; 
10) поднеске упућене органима за представке и притужбе; 

11) списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том основу; 

12) списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе уређено међународним уговором;  
13) списе и радње у поступку за састављање, односно исправљање бирачких спискова, као и спискова 

за кандидовање; 

14) списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе посебно прописано Тарифом; 

15) за потврду о пријему захтева; 
16) за потврду о правоснажности или извршности која се ставља на управни акт. 

 

 Ако орган надлежан за доношење списа, односно вршења радње, на захтев обвезника - физичког лица, 
на основу документованих података о примањима обвезника - физичког лица и чланова његове уже породице 

процени да обвезник не може да плати таксу без штете по своје нужно издржавање или нужно издржавање своје 

уже породице, решењем ће одлучити да се такса до износа од 10.000 динара не плати, а ако је такса прописана 
у износу преко 10.000 динара, одлучиће да се у том случају такса плати у износу који представља разлику између 

прописане таксе и 10.000 динара. 

Члан 17. 

Ако је поступак покренут на захтев више обвезника, од којих су неки ослобођени плаћања таксе, таксу 
у том поступку плаћа обвезник који није ослобођен плаћања таксе.  

 

Члан 18. 
Страни држављани, под условом узајамности, имају иста права у погледу плаћања таксе као и 

држављани Републике. 

Члан 19. 
У решењу, исправи, документу или писменом, који се издаје без плаћања таксе, мора се означити сврха 

издавања и основ ослобођења од плаћања таксе. 

 

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 20. 

За списе и радње у управним стварима и за друге списе и радње органа за таксене обавезе које су настале, 
а нису плаћене до дана ступања на снагу ове Одлуке, такса се плаћа у складу са Одлуком која је била на снази 

у време настанка таксене обавезе, ако је то повољније за обвезника. 

 

Члан 21. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о општинским административним таксама 

("Службени лист општине Нова Црња", број  4/2009). 
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Члан 22. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Нова Црња” 

 

ТАРИФА 

ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ 

 

Тарифни број 1. 

1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак ако овом Одлуком није другачије прописано –  
320,00  динара. 

2. Захтев за давање тумачења, објашњења односно мишљења о примени општинских прописа –  900,00 

динара. 

 

НАПОМЕНА: 

Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске којима странка захтева само брже 

поступање по раније поднетом захтеву. 

Тарифни број 2. 

1. За сва решења која доноси Општинска управа осим за решења за која је прописана републичка 

административна такса – 550,00 динара . 
2. За сва уверења и потврде које издаје Општинска управа, ако овом одлуком није другачије прописано 

– 320,00 динара. 

НАПОМЕНА: 

Ако се доноси једно решење, уверење или потврда по захтеву више лица такса по овом тарифном броју 
плаћа се онолико пута колико има лица којима се акт уручује. 

 

Тарифни број 3. 
1. За жалбе против решења које доноси Општинска управа осим за решења за која је прописана 

републичка административна такса  - 480,00 динара. 

 

СПИСИ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПИСАРНИЦЕ И АРХИВЕ 

Тарифни број 4. 

1. З разгледање списа код органа и за увид у документацију која се налази у архиви - 500,00 динара. 

2. За препис акта, односно списа по полутабаку оригинала докумената из архиве - 300,00 динара 
3. За опомену којом се обвезник позива да плати таксу  - 280,00 динара. 

4. За оверу потписа, преписа и рукописа ван службених просторија  - 1.000,00  динара. 

 

НАПОМЕНА: 

Полутабаком, у смислу ове одлуке, сматра се лист хартије од две стране формата А4 или мање. 

Под преписом из тачке 2. овог тарифног броја подразумева се издавање фотокопије, штампање акта или 

списа из меморије рачунара или из писаће машине. 

Таксе из тачке 4. овог тарифног броја ослобађају се инвалиди, непокретна и тешко болесна лица. 
 

            СПИСИ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНАРСТВА 

 

Тарифни број 5. 

1. Информација о локацији – 2.830 динара 
2. Локацијски услови за чије издавање је надлежна Општинска управа: 

-За објекте категорије А – 1.890 динара 

-За објекте категорије Б – 2.830 динара 
-За објекте категорије В – 3.770 динара 

За објекте категорије Г – 3.770 динара 

3. Потврда пројекта парцелације, препарцелације и пројекта исправке границе парцела: 

До 0,5 ha – 2.500,00 динара 
Од 05-5 ha -3.500,00 динара 

Преко 5 ha - 4.500,00 динара 

4. Потврда урбанистичког пројекта – 6.000,00 динара 
5. Приговор – 450,00 динара 

6. Уступање планског документа у дигиталном облику – 2.000,00 динара 

7. Уверење о посебним деловима објеката, које издаје општинске управа – 1.800,00 динара 
СПИСИ И  РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ КОМУНАЛНО СТАМБЕНИХ  И ИМОВИНСКО ПРАВНИХ ПОСЛОВА 
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Тарифни број 6. 
1. Решење о исељењу бесправно усељених лица - 3.000,00  динара 

2. Решење о постављању монтажних и других објеката привременог карактера - 2.500,00 динара 

3. Решење о привременом заузећу јавних и других површина и раскопавању јавних површина – 

2.000,00 динара 
4. Решење о постављању објекта за оглашавање, односно огласног средства – 2.000,00 динара 

5. Акт о отуђењу грађевинског земљишта, давању у закуп, размени грађевинског земљишта, 
установљавању права службености, давању сагласности, измена ових аката – 3.500,00 динара 

6. Решење о конверзији права коришћења грађевинског земљишта у право својине уз накнаду – 

3.500,00 динара 
7. Решење о одређивању земљишта за редовну употребу објекта – 3.500,00 динара 
8. Издавање сагласности за упис права својине – 700,00 динара 

 

СПИСИ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ИНСПЕКЦИЈСКИХ ПОСЛОВА 

 

Тарифни број 7. 

1. За излазак службеног лица (инспектора) ван просторија општинске управе по захтеву странке 800,00  
динара. 

 2. За одобрење дужег радног времена од утврђеног радног времена код организовања свадби, матуре, 

испраћаја у пензију, рођендана и осталих свечаности 1.000,00 

 
СПИСИ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА 

 

Тарифни број 8. 
1. Решење о измени режима саобраћаја ради извођења радова на одржавању јавних путева, радова на 

инфраструктурним објектима ( надземним и подземним) – 550 динара 

2. Решење о измени режима саобраћаја ради одржавања спортских и других манифестација на јавном 

путу – 550,00 динара 

3. Решење о испуњености потребних минималних услова за обављање јавног превоза – 550,00 динара 

 

СПИСИ И РАДЊЕ  
ИЗ ОБЛАСТИ УТВРЂИВАЊА И НАПЛАТЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА 

 

Тарифни број 9. 
1. Захтев, молба, пријава и други поднесак - 320,00 динара 

2. Уверење – 500,00 динара 

 

СПИСИ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЛИЧНИХ СТАЊА ГРАЂАНА 

 

Тарифни број 10. 

1. За спровођење поступка закључења брака у службеним просторијама 
Радним данима- 550,00 динара 

Нерадним даном /субота, недеља, дани државних празника/ - 1.500,00 динара 
 

2. За спровођење поступка закључења брака ван службених просторија 

Радним данима- 3.000,00 динара 

Нерадним даном /субота, недеља, дани државних празника/ - 5.000,00 динара 

НАПОМЕНА:  

Таксе из овог тарифног броја ослобађају се инвалиди, непокретна и тешко болесна лица. 

 
РЕШЕЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Тарифни број 11. 

1. За решења која доноси Скупштина општине и Општинско веће по захтеву странке плаћа се такса у 
износу од 550,00 динара. 

Председник СО 

Ана Марија Лекин 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                          

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                                        

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

Одељење за финансије и буџет 

Број: IV-400-10/21 

Дана:06.04.2021.године 

Н О В А  Ц Р Њ А  

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О УТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 

ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

На основу члана 68. и члана 100. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС„ број 

135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011 одлука УС и 14/2016, 76/18, 95/18 – 

др. закон), члан 41. тачка 28. Статут општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“ број 

9/2008, 16/2012, 16/2015 и 2/19), члан 5. Одлука о буџетском фонду за заштиту животне средине 

општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“ 5/10) уз претходну сагласност 

Министарства заштите животне средине РС број 401-00-1011/20-02 од 17.08.2020. године, у 

„Службени лист општине Нова Црња“ бр. 37/20) објављен је Програм коришћења средстава 

буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општина Нова Црња за 2020. годину. 

  Програм обухвата следеће активности: праћење стања животне средине на подручју општине Нова 

Црња, израда програма заштите и развоја заштићених природних добара на подручју општине Нова 

Црња, реализација активности из плана управљања отпадом, израда и реализација пројекта и програма 

озелењавања на подручју општине Нова Црња, образовне активности и јачање свести о потреби 

заштите животне средине и остало. 

Програмом су утврђени извори прихода и намена коришћења средстава Буџетског фонда за 

заштиту животне средине (у даљем тексту Фонд) планираних у буџету општине Нова Црња за 2020. 

годину. Средства фонда у укупном износу од 5.009.500,71 динара планирана су од накнада за заштиту 

и унапређење животне средине.  

 

ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ У 2020. ГОДИНИ 

 

Пренета средства из 2019. године износе 4.009.500,71 динара. 

Остварени приходи по основу посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине у 2020. 

години износе 2.730.589,18 динара. 

 

ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ У 2020. ГОДИНИ 

 

Преглед утрошених средстава Фонда може се сагледати у следећој табели: 

 

Програм коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту и 

унапређење животне средине за 2020. годину 
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Ред. 

број Активност 

Планирани 

расходи 

 у динарима 

Остварени 

расходи у 

динарима 

Неутрошена 

средства 

1 

Праћење стања животне средине 

на подручју општине Нова Црња 1.800.000,00  374.400,00 

    

1.1. 

Контрола квалитета Ваздуха у 

општини Нова Црња 150.000,00  150.000,00 

1.2. 

Контрола нивоа буке у општини 

Нова Црња 150.000,00  150.000,00 

1.3. 

Програм спровођења дезинсекције 

на територији општине Нова Црња 1.500.000,00 1.425.600,00 74.400,00 

2 

Израда програма заштите и 

развоја заштићених природних 

добара на подручју општине Нова 

Црња 600.000,00  600.000,00 

2.1. 

Заштита стабла "Софоре" у 

дворишту порте у Новој Црњи 100.000,00  100.000,00 

2.2. 

Заштита групе стабала "Копривића" 

у парку "Менош" у Српској Црњи 100.000,00  100.000,00 

2.3. Храст у дворишту МУП-а 100.000,00  100.000,00 

2.4. Акција "Смеће у врећи" 200.000,00  200.000,00 

2.5. 

Израда регистра стања животне 

средине 100.000,00  100.000,00 

3 

Реализација активности из плана 

управљања отпадом 2.000.000,00  0,00 

3.1. 

Санација постојећих сметилишта у 

насељеним местима 2.000.000,00 2.000,000,00 0,00 

4 

Израда и реализација пројекта и 

програма озелењавања на 

подручју општине Нова Црња 350.000,00  350.000,00 

4.1. 

Обезбеђивање садница за пролећну 

и јесењу садњу за допуну зелених 

површина у парковима и другим 

јавним површинама 200.000,00  200.000,00 

4.2. Садња планираних садница 150.000,00  150.000,00 

5 

Образовне активности и јачање 

свести о потреби заштите животне 

средине 200.000,00  200.000,00 

5.1 

Фонд ће самостално или у сарадњи са 

другим организацијама и службама, 
школама, стручним и научним 

организацијама или појединцима и 

невладиним организацијама 
организовати или учествовати у 100.000,00  100.000,00 
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предавањима, семинарима, трибинама из 

области заштите и унапређења животне 
средине и обележавањем за заштиту 

животне средине, значајних догађаја и 

датума 

5.2. Едукативне еколошке екскурзије 100.000,00  100.000,00 

6 Остало 59.500,71  59.500,71 

6.1 

Информисање и објављивање података о 

стању и квалитету животне средине. 
Обавештавање јавности о стању животне 

средине у току 2019. године вршиће се у 

складу са законском обавезом путем: 
писаних и штампаних медија, интернет 

презентација, локалних и других медија 

и на други начин. 59.500,71  59.500,71 

 5.009.500,71 3.425.600,00  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

1. ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 2019. ГОДИНЕ (у динарима) 4.009.500,71 

2. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ у 2020. години  (у динарима) 2.730.589,18 

3. ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ у 2020. години на терет прихода 

из Фонда (у динарима) 

3.425.600,00 

4. НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА у 2020. години  

(у динарима) (1+2-3=4) 

3.314.489,89 

 

Неутрошена средства Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и 

унапређење животне средине општине Нова Црња у износу од 3.314.489,89 динара преносе се на 

Програм коришћења средстава фонда за заштиту и унапређење животне средине за 2021. годину. 

 

                             Руководилац Одељења за финансије и буџет 

                                                                                                               ______________________ 

                                                                                                                       Клара Салма   
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