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СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
Година XXIV

Нова Црња

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-1/14-1
ДАНА:13.01.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
1.На основу члана 32.тачка 9 Закона
о локалној самоуправи ( “Сл.гласник РС “
број 129/07 ),члана 20. Закона о јавним
службама ( “Сл.гласник РС “ број 42/91,
81/05,83/05 ) и члана 41.тачка10.Статута
општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ , бр.9/08 и 16/12),
Скупштина општине Нова Црња на својој
седници одржаној дана 13.01.2014..године
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
СПОРТСКО КУЛТУРНО
ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

17.012014 године

Број:

Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња»
Председник Скупштине
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-1/14-2
ДАНА:13.01.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
2.На основу члана 32.тачка 9 Закона
о локалној самоуправи ( “Сл.гласник РС “
број 129/07 ),члана 20. Закона о јавним
службама ( “Сл.гласник РС “ број 42/91,
81/05,83/05 ) и члана 41.тачка10.Статута
општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ , бр.9/08 и 16/12),
Скупштина општине Нова Црња на својој
седници одржаној дана 13.01.2014..године
донела је
РЕШЕЊЕ

I
Разрешавају се чланови Управног
одбора СКТ Центра:
1. Рудан Милена из Војвода Степе
2. Марсенић Михајло из Српске
Црње
3. Круљ Злата из Војвода Степе
4. Николић Будимир из Војвода
Степе и
5. Стојшић Јованка из Српске Црње.
II

1

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
СПОРТСКО КУЛТУРНО
ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
I
Именују се чланови Управног
одбора СКТ Центра:
1.Мишков Љубинка из
Александрова,
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2. Тодоров Станислав из Српске
Црње,
3. Ружа Роберт из Нове Црње,
4. Звекић Тања из Александрова и
5. Бјелић Биљана из Александрова.
II
Ово Решење објавиће се у
«Службеном листу општине Нова Црња»
Председник Скупштине
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-1/14-3
ДАНА:13.01.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
3.На основу члана 32.тачка 9 Закона
о локалној самоуправи ( “Сл.гласник РС “
број 129/07 ),члана 20. Закона о јавним
службама ( “Сл.гласник РС “ број 42/91,
81/05,83/05 ) и члана 41.тачка10.Статута
општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ , бр.9/08 и 16/12),
Скупштина општине Нова Црња на својој
седници одржаној дана 13.01.2014..године
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ЂУРА
ЈАКШИЋ“ СРПСКА ЦРЊА
I
Разрешавају се чланови Управног
одбора Н.Б. „Ђура Јакшић“ Српска Црња:
1.Томашевић Невенка,из Српске
Црње, представник оснивача,председник
2.Радин Светлана, из
Радојева,представник оснивача, заменик
председника и
3.Глишин Снежана,из Српске Црње,
представник оснивача,члан.
II
Ово Решење објавиће се у “
Службеном листу општине Нова Црња“.
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Председник Скупштине
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-1/14-4
ДАНА:13.01.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
4.На основу члана 32.тачка 9 Закона
о локалној самоуправи ( “Сл.гласник РС “
број 129/07 ),члана 20. Закона о јавним
службама ( “Сл.гласник РС “ број 42/91,
81/05,83/05 ) и члана 41.тачка10.Статута
општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ , бр.9/08 и 16/12),
Скупштина општине Нова Црња на својој
седници одржаној дана 13.01.2014.године
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
„ЂУРА ЈАКШИЋ“ СРПСКА ЦРЊА
I
Именују се чланови Управног
одбора Н.Б. „Ђура Јакшић“ Српска Црња :
1.Миланков Бранкица, из Српске
Црње,представник оснивача,
2.Радин Владан,из Српске Црње,
представник оснивача и
3.Мракић Горан,из Српске Црње,
представник оснивача.
II
Ово Решење објавиће се у “
Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник Скупштине
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-1/14-5
ДАНА:13.01.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
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5.На основу члана 32.тачка 9 Закона
о локалној самоуправи ( “Сл.гласник РС “
број 129/07 ),члана 20. Закона о јавним
службама ( “Сл.гласник РС “ број 42/91,
81/05,83/05 ) и члана 41.тачка10.Статута
општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ , бр.9/08 и 16/12),
Скупштина општине Нова Црња на својој
седници одржаној дана 13.01.2014. године
донела је

Страна 3

УПРАВНОГ ОДБОРА
КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
I
Именују се чланови Управног
одбора Канцеларије за ЛЕР :
1.Марков Горан,из Српске Црње,за
члана и

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
I
Разрешавају се чланови Управног
одбора Канцеларије за ЛЕР :
1.Онулов Дејана, из Радојева,члан и
2.Лончарски Радован, из
Александрова,члан.
II
Ово Решење објавиће се у “
Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник Скупштине
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-1/14-6
ДАНА:13.01.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
6.На основу члана 32.тачка 9 Закона
о локалној самоуправи ( “Сл.гласник РС “
број 129/07 ),члана 20. Закона о јавним
службама ( “Сл.гласник РС “ број 42/91,
81/05,83/05 ) и члана 41.тачка10.Статута
општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ , бр.9/08 и 16/12),
Скупштина општине Нова Црња на својој
седници одржаној дана 13.01.2014. године
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА

2.Кубуровић Милан,из Војвода
Степе,за члана.
II
Ово Решење објавиће се у “
Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник Скупштине
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-1/14-7
ДАНА:13.01.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
7.На основу члана 130.Закона о
здравственој заштити ( “Сл.гласник РС “
број 107/05,72/09,88/10,99/10,57/11 и 119/12
), члана 32. тачка 9 .Закона о локалној
самоуправи ( “Сл.гласник РС “ број 129/07
) и члана 41.тачка 10. Статута општине
(“Сл.лист општине Нова Црња “ број 9/08 ),
Скупштина општине Нова Црња на својој
седници одржаној дана 13.01.2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
I
Разрешавају се чланови Управног
одбора Дома здравља Српска Црња:
1.Латиновић Драгиша,представник
оснивача,
2.Стојковић Милисав,представник
оснивача и
3.Бабић Саша, представник
оснивача.
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II
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном
листу општине Нова Црња“.
Председник Скупштине
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-1/14-8
ДАНА:13.01.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
8.На основу члана 130.Закона о
здравственој заштити ( “Сл.гласник РС “
број 107/05,72/09,88/10,99/10,57/11 и 119/12
), члана 32. тачка 9 .Закона о локалној
самоуправи ( “Сл.гласник РС “ број 129/07
) и члана 41.тачка 10. Статута општине
(“Сл.лист општине Нова Црња “ број 9/08 ),
Скупштина општине Нова Црња на својој
седници одржаној дана 13.01.2014.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
I
Именују се за чланове Управног
одбора Дома здравља Српска Црња:
1.Тодоров Миле,представник
оснивача,
2.Томин Бранка,представник
оснивача и
3.Васиљевић Милорад, представник
оснивача.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном
листу општине Нова Црња“.
Председник Скупштине
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Страна 4

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-1/14-9
ДАНА:13.01.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
9.На основу чл.32 тачка 9 Закона о
локалној самоуправи ( “Сл.гласник РС “
број 129/07 ), члана 20 Закона о јавним
службама ( “Сл.гласник РС “ број 42/91,
81/05 ) и члана 10 Одлуке о оснивању
Центра за социјални рад Нова Црња
( „Службени лист општине Нова Црња“
број 5 /06 ), Скупштина општине Нова
Црња на својој седници одржаној дана
13.01.2014. године д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „НОВА ЦРЊА“
I
Разрешавају се чланови Управног
одбора Центра за социјални рад „Нова
Црња“:
1.Ђуричин Ана,из Војвода
Степа,представник оснивача,
2.Богуновић Љубомир,из Српске
Црње,представник оснивача и
3.Чуч Чаба,из Нове
Црње,представник оснивача.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у «Службеном
листу општине Нова Црња»
Председник Скупштине
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-1/14-10
ДАНА:13.01.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
10.На основу чл.32 тачка 9 Закона о
локалној самоуправи ( “Сл.гласник РС “
број 129/07 ), члана 20 Закона о јавним
службама ( “Сл.гласник РС “ број 42/91,
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81/05 ) и члана 10 Одлуке о оснивању
Центра за социјални рад Нова Црња
( „Службени лист општине Нова Црња“
број 5 /06 ), Скупштина општине Нова
Црња на својој седници одржаној дана
13.01.2014.године д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „НОВА ЦРЊА“
I
Именују се чланови Управног
одбора Центра за социјални рад „Нова
Црња“:
1.Чуч Чаба,из Нове
Црње,представник оснивача,
2.Крстовић Милан,из Нове
Црње,представник оснивача и
3.Бошкић Родољуб,из Српске
Црње,представник оснивача.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у «Службеном
листу општине Нова Црња»
Председник Скупштине
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-1/14-11
ДАНА:13.01.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
11.На основу члана 32. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 129/2007“) и члана 41.
тачка 10. Статута општине Нова
Црња(„Службени лист општине Нова
Црња“ број 9/2008), Скупштина општине
Нова Црња, на седници одржаној дана
13.01.2014. год. доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
СПОРТСКО КУЛТУРНО
ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА

Страна 5

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
I
Разрешавају се чланови Надзорног
одбора СКТ Центра:
1. Ема Остерман из Нове Црње,
2. Драгољуб Узбрдов из Војвода
Степе и
3. Марко Обреновић из Војвода
Степе.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у «Службеном
листу општине Нова Црња»
Председник Скупштине
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-1/14-12
ДАНА:13.01.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
12.На основу члана 32. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 129/2007“) и члана 41.
тачка 10. Статута општине Нова
Црња(„Службени лист општине Нова
Црња“ број 9/2008), Скупштина општине
Нова Црња, на седници одржаној дана
13.01.2014. год. доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
СПОРТСКО КУЛТУРНО
ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
I
Именују се чланови Надзорног
одбора СКТ Центра:
1. Ковачевић Небојша из Српске
Црње,
2. Попов Славко из Александрова и
3. Ђенге Ервин из Нове Црње.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у «Службеном
листу општине Нова Црња»
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“Службени лист општине Нова Црња“

Председник Скупштине
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-1/14-13
ДАНА:13.01.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
13.На основу чл.32 тачка 9 Закона о
локалној самоуправи ( “Сл.гласник РС “
број 129/07 ),члана 20 Закона о јавним
службама ( “Сл.гласник РС “ број 42/91
,81/05 ) и чл.12 Одлуке о оснивању
Народне библиотеке „Ђура Јакшић“
( „Службени лист општине Нова Црња“
број 3/92 ), Скупштина општине Нова Црња
на својој седници одржаној дана
13.01.2014.године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
„ЂУРА ЈАКШИЋ“ СРПСКА ЦРЊА
I
Разрешава се члан Надзорног
одбора Н.Б. „Ђура Јакшић“ Српска Црња :
1.Марсенић Михајло,из Српске
Црње, представник оснивача,
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у “ Службеном
листу општине Нова Црња“.
Председник Скупштине
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-1/14-14
ДАНА:13.01.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
14.На основу чл.32 тачка 9 Закона о
локалној самоуправи ( “Сл.гласник РС “
број 129/07 ),члана 20 Закона о јавним
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службама ( “Сл.гласник РС “ број 42/91,
81/05 ) и чл.12 Одлуке о оснивању Народне
библиотеке „Ђура Јакшић“ ( „Службени
лист општине Нова Црња“ број 3/92 ),
Скупштина општине Нова Црња на својој
седници одржаној дана 13.01.2014.године
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
„ЂУРА ЈАКШИЋ“ СРПСКА ЦРЊА
I
Именује се члан Надзорног одбора
Н.Б. „Ђура Јакшић“ Српска Црња :
1.Дилић-Ђерман Драгана,из
Александрова, представник оснивача,
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у “ Службеном
листу општине Нова Црња“.
Председник Скупштине
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-1/14-15
ДАНА:13.01.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
15.На основу члана 32.тачка 9
Закона о локалној самоуправи ( “Сл.гласник
РС “ број 129/07 ),члана 22. Закона о јавним
службама ( “Сл.гласник РС “ број 42/91,
81/05,83/05 ) и члана 41.тачка10.Статута
општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ , бр.9/08 и 16/12),
Скупштина општине Нова Црња на својој
седници одржаној дана 13.01.2014..године
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

Број

1

17.01.2014

“Службени лист општине Нова Црња“

I
Разрешавају се чланови Надзорног
одбора Канцеларије за ЛЕР:
1.Киш Кристијан,из Нове Црње,члан
и
2.Ђурин Данијел,из Српске Црње,
члан.
II
Ово Решење објавиће се у “
Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник Скупштине
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-1/14-16
ДАНА:13.01.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
16.На основу члана 32.тачка 9
Закона о локалној самоуправи ( “Сл.гласник
РС “ број 129/07 ),члана 22. Закона о јавним
службама ( “Сл.гласник РС “ број 42/91,
81/05,83/05 ) и члана 41.тачка10.Статута
општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“ , бр.9/08 и 16/12),
Скупштина општине Нова Црња на својој
седници одржаној дана 13.01.2014.године
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
I
Именују се чланови Надзорног
одбора канцеларије за ЛЕР:
1.Томић Саша,из Српске Црње,за
члана и
2.Илисин Мирослав, из Српске
Црње,за члана.
II
Ово Решење објавиће се у “
Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник Скупштине
Брборић Ранко
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-1/14-17
ДАНА:13.01.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
17.На основу чл.32 тачка 9 Закона о
локалној самоуправи ( “Сл.гласник РС “
број 129/07 ),члана 22 Закона о јавним
службама ( “Сл.гласник РС “ број 42/91,
81/05 ) и чл.3 Одлуке о преузимању права и
обавеза оснивача Дома здравља Српска
Црња ( “Сл.лист општине Нова Црња “ број
6/02 ), Скупштина општине Нова Црња на
својој седници одржаној дана 13.01.2014.
године д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
I
Разрешавају се чланови Надзорног
одбора Дома здравља Српска Црња :
1.Мијин др.Милош, из Српске
Црње,представник оснивача и
2.Швелер Атила, из
Тобе,представник оснивача.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у “ Службеном
листу општине Нова Црња“.
Председник Скупштине
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-1/14-18
ДАНА:13.01.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
18.На основу чл.32 тачка 9 Закона о
локалној самоуправи ( “Сл.гласник РС “
број 129/07 ),члана 22 Закона о јавним
службама ( “Сл.гласник РС “ број 42/91,
81/05 ) и чл.3 Одлуке о преузимању права и
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обавеза оснивача Дома здравља Српска
Црња ( “Сл.лист општине Нова Црња “ број
6/02 ), Скупштина општине Нова Црња на
својој седници одржаној дана 13.01.2014.
године д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
I
И м е н у ј у се чланови Надзорног
одбора Дома здравља Српска Црња, :
1. Антин Милица,из Српске Црње,
представник оснивача и
2. Швелер Атила,из Тобе,
представник оснивача.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у “ Службеном
листу општине Нова Црња“.
Председник Скупштине
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-1/14-19
ДАНА:13.01.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
19.На основу члана 32. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи ( “Сл.гласник
РС “ број 129/07 ), члана 22.Закона о јавним
службама ( “Сл.гласник РС “ број 42/91,
81/05), и члана 41.тачка10.Статута општине
Нова Црња („Службени лист општине Нова
Црња“ , бр.9/08 и 16/12), Скупштина
општине Нова Црња на својој седници
одржаној дана 13.01.2014.године
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
- НОВА ЦРЊА
I
Разрешавају се чланови Надзорног
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одбора Центра за Социјални рад Нова
Црња:
1. Ђурић Драган,из Војвода Степе,
представник оснивача и
2. Миланков Владислава,из Српске
Црње,представник оснивача.
3.
II
Ово Решење објавиће се у “
Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник Скупштине
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-1/14-20
ДАНА:13.01.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
20.На основу члана.32. тачка 9
Закона о локалној самоуправи ( “Сл.гласник
РС “ број 129/07 ), члана 22.Закона о јавним
службама ( “Сл.гласник РС “ број 42/91,
81/05), и члана 41.тачка10.Статута општине
Нова Црња („Службени лист општине Нова
Црња“ , бр.9/08 и 16/12), Скупштина
општине Нова Црња на својој седници
одржаној дана 13.01.2014.године
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
- НОВА ЦРЊА
I
Именују се чланови Надзорног
одбора Центра за Социјални рад Нова
Црња:
1. Ристин Жељко,из
Радојева,представник оснивача и
2. Миланков Невенка,из Српске
Црње,представник оснивача,
II
Ово Решење објавиће се у “
Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник Скупштине
Брборић Ранко
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-1/14-21
ДАНА:13.01.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
21.На основу члана 17.Закона о
јавним предузећима („Службени гласник
РС“ бр. 119/12), члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07“) и члана 41. тачка 10.
Статута општине Нова Црња(„Службени
лист општине Нова Црња“ број 9/08 и
16/12), Скупштина општине Нова Црња, на
седници одржаној дана 13.01.2014. год.
доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„8.АВГУСТ“ СРПСКА ЦРЊА
I
Разрешавају се чланови Надзорног
одбора ЈКП. „8.август“ Српска Црња, :
1. Милић Мијо из Нове Црње и
2. Богуновић Љубомир из Српске
Црње.
II
Ово Решење објавиће се у “
Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник Скупштине
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-1/14-22
ДАНА:13.01.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
22.На основу члана 12. и 13.Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
РС“ бр. 119/12), члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07“) и члана 41. тачка 10.
Статута општине Нова Црња(„Службени

Страна 9

лист општине Нова Црња“ број 9/08 и
16/12), Скупштина општине Нова Црња, на
седници одржаној дана 13.01.2014.год.
доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„8.АВГУСТ“ СРПСКА ЦРЊА
I
Именују се чланови Надзорног
одбора ЈКП. „8.август“ Српска Црња:
1. Јухас Атила, из Нове Црње,на
предлог оснивача и
2. Ерцег Милан,из Српске Црње, на
предлог оснивача.
II
Чланови Надзорног одбора именују
се на период од 4 године.
III
Ово Решење објавиће се у “
Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник Скупштине
Брборић Ранко

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Нова Црња
-Скупштина општинеБрој: II-06-1/14-23
Дана: 13.01.2014.год.
23.На основу члана 32. став 1. тачка
6. Закона о локалној самоуправи ( „Сл.
Гласник РС“, број 129/07) и члана 41. тачка
7. Статута општине Нова Црња („Службени
лист општине Нова Црња“, број 9/08 и
16/12), Скупштина општине Нова Црња на
седници одржаној дана 13.01.2014. године,
доноси
ОДЛУКА О РЕГРЕСИРАЊУ ПРЕВОЗА
УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА
У МЕЂУМЕСНОМ ПУТНИЧКОМ
САОБРАЋАЈУ
I
Ученицима средњих школа и
студентима са територије општине Нова
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Црња, који похађају наставу у Кикинди,
Зрењанину и Суботици цена месечне карте
износиће 2.000,00 динара. Разлику до пуног
износа цене месечне карте финансираће
општина Нова Црња.
II
Ова одлука важи од 20.јануара 2014.
године до 30.јуна 2014. године.
III
О спровођењу ове Одлуке стараће се
Одељење за финансије и буџет општине
Нова Црња.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу општине
Нова Црња“.
V
Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о регресирању
превоза ученика и студената у међумесном
путничком саобраћају број II-06-30/13-4 од
17.09.2013.године.
Председник СО
Ранко Брборић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-1/14-24
ДАНА: 13.01.2014.год.
Н ОВА ЦРЊА
24.На основу члана члана 14.Закона
о локалним изборима („Службени гласник
РС“ број 129/2007,34/10,Одл УС и 54/11) ,
члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/2007) и
члана 41.Статута општине Нова Црња
(„Службени лист општине Нова Црња“ 9/08
и 16/12), Скупштина општине Нова Црња,
на седници одржаној дана 13.01.2014.
године, доноси следећe
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ
НОВА ЦРЊА
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Члан 1.
Разрешавају се :
-Стојаковић Петар, дипл. правник,
заменик председника - на предлог
одборничке групе „ДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА- ПЕРА МИЛАНКОВ“
- Гарић Аница члан - на предлог
одборничке групе „ДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА- ПЕРА МИЛАНКОВ“ и
- Жвиждак Александар члан - на
предлог одборничке групе
„ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА- ПЕРА
МИЛАНКОВ“
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења а биће објављено у „Службеном
листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-1/14-25
ДАНА: 13.01.2014. год.
Н ОВА ЦРЊА
25.На основу члана члана 14.Закона
о локалним изборима („Службени гласник
РС“ број 129/2007,34/10,Одл УС и 54/11) ,
члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/2007) и
члана 41.Статута општине Нова Црња
(„Службени лист општине Нова Црња“ 9/08
и 16/12), Скупштина општине Нова Црња,
на седници одржаној дана 13.01.2014.
године, доноси следећe
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ
НОВА ЦРЊА
Члан 1.
Именују се :
-Алексић Смиљка, дипл. правник,
за заменика председника - на предлог
одборничке групе „ДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА- ПЕРА МИЛАНКОВ“
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- Малић Мелинда ,члан- на предлог
одборничке групе „ДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА- ПЕРА МИЛАНКОВ“ и
- Марков Горан,члан - на предлог
одборничке групе „ДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА- ПЕРА МИЛАНКОВ“
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења а биће објављено у „Службеном
листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Брборић Ранко

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Нова Црња
-Скупштина општинеБрој: II-06-1/14-26
Дана: 13.01.2014. год
26.На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07) , чланова 15.став 1.тачка
20. и 41.став 1.тачка 20. Статута Општине
Нова Црња (“Службени лист Општине
Нова Црња”, број 9/08, 16/12), у вези члана
2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној
својини (“Службени лист Општине Нова
Црња”, број 8/13), Скупштина Општине
Нова Црња, на седници одржаној дана
13.01.2014. године доноси :
РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Комисије за
спровођење поступка јавног надметања
за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини
I
Разрешавају се чланови Комисија за
спровођење поступка јавног надметања за
давање у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини .
1.Драган Граховац,члан,
2.Марко Алексић,члан и
3.Милорад Шашић,члан.
II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Нова Црња“.
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Председник Скупштине
Брборић Ранко

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Нова Црња
-Скупштина општинеБрој: II-06-1/14-27
Дана: 13.01.2014. год
27.На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07) , чланова 15.став 1.тачка
20. и 41.став 1.тачка 20. Статута Општине
Нова Црња (“Службени лист Општине
Нова Црња”, број 9/08, 16/12), у вези члана
2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној
својини (“Службени лист Општине Нова
Црња”, број 8/13), Скупштина Општине
Нова Црња, на седници одржаној дана
13.01.2014. године доноси :
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Комисије за
спровођење поступка јавног надметања
за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини
I
Именују се за чланове Комисија за
спровођење поступка јавног надметања за
давање у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини .
1.Милорад Клаћ,члан,
2.Јожеф Ђерман,члан и
3.Марко Стојадинов,члан.
II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Нова Црња“.
Председник Скупштине
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-1/14-28
ДАНА: 13.01.2014. год.
Н ОВА ЦРЊА
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10. Вујасиновић Дејан командир
28.На основу члана 15. став 1. тачка
4; члана 33. став 1. тачка 5; и члана 34.35. и
42. Закона о ванредним ситуацијама ("Сл.
гласник РС", бр. 111/09,92/11) и члана 32.
став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07), Скупштина општине Нова Црња,
на седници одржаној дана 13.01.2014.
године, доноси следећу
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
I
Члан 1. Одлуке о измени одлуке о
образовању Општинског штаба за ванредне
ситуације на територији општине Нова
Црња ,број II-06-2/11-1 од
11.02.2011.године, мења се и гласи:
„Образује се Општински штаб за
ванредне ситуације на територији општине
Нова Црња (Општински штаб), у који се
постављају:
- за команданта:
Миланков Пера, председник
општине Нова Црња,
-за заменика команданта:
Бицок Тибор, заменик председника
општине Нова Црња,
- за начелника:
Мунћан Јован, инспектор цивилне
заштите-одељење за ванредне ситуације
Зрењанин,
- за чланове:
1.Ђого Светлана, начелница
општинске управе општине Нова Црња,
2. Нинковић Милан,
3. Томин Драган, руководилац
Одељења за привреду,
4. Ердег Деже, командант
ватрогасне јединице ,ватрогасни савез
општине,
5. Бекан др Димитрије, директор
Дома здравља ,
6. Степановић Зорица , секретар
Црвеног крста Нова Црња,
7. Тодоров Миле,
8. Митровић Мирослав,представник
МУП-а
9. Чолић Драган, представник ДТД
„Средњи Банат“

ВСЈ.“
II
Доношењем ове Одлуке,Одлука о
измени Одлуке о образовању Општинског
штаба за ванредне ситуације на територији
општине Нова Црња ,број II-06-19/13-3 од
14.06.2013. године престаје да важи.
III
Ова Одлука објавиће се у “
Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник Скупштине
Брборић Ранко

Република Србија –АПВ
Општина Нова Црња
Скупштина општине
Број: II-06-1/14-29
Дана: 13.01.2014. год.
29.На основу члана 18.Закона о
јавним службама ("Сл. гласник РС", бр.
42/91, 71/94,79/2005 - др. закон, 81/2005 испр. др. закона и 83/2005 - испр. др.
Закона),члана 39.Закона о култури ("Сл.
гласник РС", бр. 72/09 ) , члана 32. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 129/07) и члана 41. тачка
10. Статута општине Нова Црња
(„Службени лист општине Нова Црња“ број
9/08 и 16/12 ), Скупштина општине Нова
Црња, на седници одржаној дана
13.01.2014.године ,доноси следеће
РЕШЕЊЕ O РАЗРЕШЕЊУ
ДИРЕКТОРА СПОРТСКО
КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“
Члан 1.
Разрешава се ГАВРИЋ АНИЦА
дужности директора Спортско Културнотуристичког центра ''Ђура Јакшић'' Српска
Црња , дана 13.01.2014. године .
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Брборић Ранко
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Република Србија –АПВ
Општина Нова Црња
-Скупштина општинеБрој: II-06-1/14-30
Дана: 13.01.2014. год.
30.На основу члана 18.Закона о
јавним службама ("Сл. гласник РС", бр.
42/91, 71/94,79/2005 - др. закон, 81/2005 испр. др. закона и 83/2005 - испр. др.
Закона),члана 37.Закона о култури ("Сл.
гласник РС", бр. 72/09 ) , члана 32. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 129/07) и члана 41. тачка
10. Статута општине Нова Црња
(„Службени лист општине Нова Црња“ број
9/08 и 16/12 ), Скупштина општине Нова
Црња, на седници одржаној дана
13.01.2014.године ,доноси следеће
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ВД ДИРЕКТОРА СПОРТСКО
КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“
Члан 1.
БОШКИЋ РОДОЉУБ из Српске
Црње, именује се за вршиоца дужности
директора Спортско Културно-туристичког
центра „Ђ.Јакшић“ Српска Црња.
Члан 2.
Мандат именованог почиње да тече
даном ступања на дужност и траје до
расписивања конкурса за избор директора ,а
најдуже годину дана .
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-1/14-31
ДАНА: 13.01.2014.год.
НОВА ЦРЊА
31.На основу члана 34. и 39.Закона
о култури (''Службени гл. РС'', број 72/09 ),
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члана 32. Закона о локалној самуправи
(''Службени гл. РС'', број 129/07) и члана
41.став 1.тачка 10.Статута општине Нова
Црња (''Службени лист општине Нова
Црња'', број 9/08 и 16/12), Скупштина
општине Нова Црња на седници одржаној
дана 13.01.2014. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
''ЂУРА ЈАКШИЋ'' СРПСКА ЦРЊА
Члан 1.
Разрешава се Васиљевић Златко
дужности в.д. директора Народне
библиотке ''Ђура Јакшић'' Српска Црња ,
дана 13.01.2014.године.
Члан 2.
Ово Решење биће објављено у
„Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-1/14-32
ДАНА: 13.01.2014.год.
НОВА ЦРЊА
32.На основу члана 34. и 37. Закона
о култури (''Службени гл. РС'', број 72/09 ),
члана 32. Закона о локалној самуправи
(''Службени гл. РС'', број 129/07) и члана
41.став 1. тачка 10. Статута општине Нова
Црња (''Службени лист општине Нова
Црња'', број 9/08 и 16/12), Скупштина
општине Нова Црња на седници одржаној
дана 13.01.2014. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
''ЂУРА ЈАКШИЋ'' СРПСКА ЦРЊА
Члан 1.
Гаврић Аница из Српске Црње,
именује се за в.д. директора Народне
библиотке ''Ђура Јакшић'' Српска Црња.
Члан 2.
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Мандат именоване почиње да тече
даном ступања на дужност и траје до
расписивања конкурса за избор директора ,а
најдуже годину дана .
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Брборић Ранко

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-1/14-33
ДАНА:13.01.2014. год.
33.На основу члана члана 18. став
1. Закона о јавним службама ("Сл. гласник
РС", бр.42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон,
81/2005 - испр. др.закона и 83/2005 - испр.
др. Закона), члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/07), члана 41.
став 1. тачка 10. Статута општине Нова
Црња („Службени лист општине Нова
Црња“, број 9/08 и 16/12), Скупштина
општине Нова Црња, на седници одржаној
13.01.2014.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЛОКАЛНО
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
Члан 1.
Разрешава се Богуновић Љубомир
из Српске Црње дужности директора
Канцеларије за локално економски развој
општине Нова Црња.
Члан 2.
Ово Решење биће објављено у
„Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Брборић Ранко
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-1/14-34
ДАНА: 13.01.2014. год.
34.На основу члана члана 18. став
1. Закона о јавним службама ("Сл. гласник
РС", бр.42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон,
81/2005 - испр. др.закона и 83/2005 - испр.
др. Закона), члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/07), члана 19. и
члана 41. став 1. тачка 10. Статута општине
Нова Црња („Службени лист општине Нова
Црња“, број 9/08 и 16/12), Скупштина
општине Нова Црња, на седници одржаној
13.01.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА
КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЛОКАЛНО
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
Члан 1.
Бракус Владимир из Александрова
именује се за вд директора
Канцеларије за локално економски развој
општине Нова Црња.
Члан 2.
Мандат именованог почиње да тече
даном ступања на дужност и траје до
расписивања конкурса за избор директора ,а
најдуже шест месеци .
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Брборић Ранко

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ПОСЛОВНИК
О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
НОВА ЦРЊА, Јануар 2014. године
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35.На основу члана 47. Закона о
локалној самоуправи ( „ Сл. гласник РС “
бр. 129/07 ) и члана 64. Статута општине
Нова Црња ( „ Сл. лист општине Нова Црња
бр. 9/08 и 16/12 )
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА, на седници
одржаној дана 10.01. 2014. године,
донело је
ПОСЛОВНИК
О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим пословником уређује се
организација, начин рада и одлучивања
Општинског већа општине Нова Црња ( у
даљем тексту: Општинско веће ), права и
дужности члана Општинског већа и друга
питања од значаја за рад Општинског већа.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Члан 2.
Општинско веће:
предлаже Статут, буџет, друге
одлуке и акте које доноси
Скупштина;
непосредно извршава и стара се о
извршавању одлука и других аката
Скупштине општине;
доноси одлуку о привременом
финансирању
у
случају
да
Скупштина
општине не донесе
буџет пре почетка фискалне године;
врши надзор над радом Општинске
управе, поништава или укида акте
Општинске управе који нису у
сагласности са законом, Статутом и
другим општим актом или одлуком
које доноси Скупштина општине;
решава у управном поступку у
другом степену о правима и
обавезама грађана, предузећа и
установа и других организација у
управним стварима из надлежности
Општине;
стара се о извршавању поверених
надлежности из оквира права и
дужности
Републике,
односно
Аутономне покрајине;
поставља и разрешава начелника
Општинске управе;
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8) образује стручна саветодавна радна
тела за поједине послове из своје
надлежности;
9) информише јавност о свом раду;
10) доноси пословник о раду на предлог
председника општине;
11) врши друге полове које утврди
Скупштина општине.
Члан 3.
Општинско веће има печат округлог
облика, са грбом Републике у средини и
натписом ћириличним писмом око њега у
ширем кругу по ободу печата:„ Република
Србија, Аутономна покрајина Војводина–
општина Нова Црња“, а у ужем кругу око
грба – „Општинско веће Нова Црња“ и на
мађарском језику „Szerb Köztársaság,
Vajdaság
Autonóm
TartomanyMagyarcsernye Község - Községi Tanács
Magyarcsernye.”
II
КОНСТИТУИСАЊЕ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Члан 4.
Прва
конститутивна
седница
Општинског већа одржава се после избора
председника општине, који председава
Општинским већем, заменика председника
oпштине и чланова Општинског већа.
III

OРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН
РАДА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Члан 5.
Општинско
веће
има
седам
чланова, које бира Скупштина општине
на предлог председника oпштине, по
поступку и на начин утврђен Пословником
о раду Скупштине општине.
Председник
oпштине
је
председник Општинског већа.
Заменик председника општине је
по функцији члан Општинског већа.
Председник oпштине представља
Општинско веће, сазива и води његове
седнице.
Председник општине је одговоран
за законитост рада Општинског већа.
Члан 6.
Седницама
Општинског
већа
председава председник oпштине , а у
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случају његове одсутности замењује га
заменик председника oпштине.

ако је Скупштини мандат престао због
распуштања Скупштине.

Члан 7.
Мандат члановима Општинског
већа траје четири године, односно док траје
мандат Скупштине општине која их је
изабрала.
Члан 8.
Чланови Општинског већа не могу
истовремено бити и одборници, а могу бити
задужени за једно или више одређених
подручја из надлежности Општине.
Одборнику који буде изабран за
члана
Општинског
већа
престаје
одборнички мандат.

Члан 12.
Председник
oпштине
може
образовати повремена радна тела која
пружају стручну помоћ Општинском већу и
председнику oпштине по питањима из
њихове надлежности.
Чланови радних тела могу бити
чланови Општинског већа и грађани.
Председник радног тела мора бити
из састава Општинског већа.
Решењем о образовању радног
тела утврђује се број радног тела, делокруг
послова, права и дужности и друга питања
од значаја за рад радног тела.

Члан 9.
Разрешењем председника oпштине
престаје мандат заменика председника
oпштине и Општинског већа.
Члан 10.
Заменик председника oпштине,
односно члан Општинског већа, може бити
разрешен пре истека времена на које је
биран, на предлог председника oпштине
или најмање једне трећине одборника, на
исти начин на који је изабран.
Истовремено са предлогом за
разрешење заменика председника oпштине
или члана Општинског већа, председник
oпштине је дужан да Скупштини општине
поднесе предлог за избор новог заменика
председника
oпштине
или
члана
Општинског већа, која истовремено доноси
одлуку о разрешењу и о избору.
Председник
oпштине,
заменик
председника
oпштине
или
члан
Општинског већа, који су разрешени или су
поднели оставку, остају на дужности и
врше текуће послове, до избора новог
председника
oпштине,
заменика
председника
oпштине,
или
члана
Општинског већа.
Члан 11.
Престанком мандата Скупштине
општине престаје мандат председнику
oпштине и Општинском већу, с тим да они
врше текуће послове из своје надлежности
до ступања на дужност новог председника
oпштине и Општинског већа, односно
председника и чланова привременог органа

Члан 13.
Служба за послове Скупштине
општине,
председника
општине
и
Општинског већа Општинске управе, стара
се о припреми материјала за рад већа и
његових радних тела, врши стручне послове
у вези са обрадом материјала, аката и
закључака већа, стара се о вођењу и
сачињавању записника са седница, о
објављивању аката, о вођењу евиденције о
материјалима који су разматрани на
седницама већа, а врши и друге послове у
складу са овим Пословником и другим
прописима.
Стручне
и
административне
послове за потрбе Општинског већа
обавља начелник Општинске управе.
IV ПРАВА, ДУЖНОСТИ И
ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Члан 14.
Члан Општинског већа има право
и дужност да учествује у раду Општинског
већа и да редовно присуствује седницама
овог органа, као и друга права утврђена
законом, Статутом Општине и овим
Пословником.
Члан 15.
Члан Општинског већа је одговоран
за заступање ставова Општинског већа и за
благовремено покретање иницијативе за
решавање питања из оквира надлежности
овог органа.
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Члан 16.
Ако је члан Општинског већа
спречен да присуствује седници или из
одређених разлога треба да напусти
седницу дужан је да о томе обавести
председника општине.
V

СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ
ВЕЋА

Члан 17.
Општинско веће ради и одлучује на
седницама.
Седнице
Општинског
већа
одржавају се по потреби.
Седнице Општинског већа сазива
председник општине, по сопственој
иницијативи или на предлог једне трећине
чланова Општинског већа.
Председник општине дужан је да
седницу сазове кад то затражи Скупштина
општине.
Члан 18.
Председник општине стара се о
припремању седнице уз помоћ начелника
Општинске управе.
Члан 19.
Седнице Општинског већа сазивају
се писменим путем.
Позив за седницу доставља се
члановима Општинског већа најкасније
три дана, пре дана одређеног за одржавање
седнице.
Када постоје оправдани разлози,
који се морају образложити, овај рок може
бити и краћи.
На седницу Општинског већа могу
се
позвати
Јавни
правобранилац
општине, директори јавних предузећа,
установа и других органа и организација
за одређена питања.
Лицима из става два овог члана
достављају се материјали само за тачке из
предложеног дневног реда за које су
позвани.
Члан 20.
Када за доношење појединих аката
постоји неодложна потреба или ако би
недоношење таквог акта у одређеном року
имало или могло имати штетне последице
по интересе грађана, предузећа или других
органа и организација на територији
општине, може се сазвати ванредна
седница Општинског већа.
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Ванредна седница Општинског већа
може се сазвати и пре завршетка седнице,
која је сазвана по редовном поступку.
Члан 21.
Дневни ред седнице предлаже
председник општине.
Сваки члан Општинског већа има
право да предложи измене и допуне
дневног реда, у писаној форми, најкасније
24 сата пре одржавања седнице.
Члан 22.
Пошто
отвори
седницу,
пре
утврђивања дневног реда председавајући,
на основу службене евиденције о
присутности чланова, утврђује да ли
седници присуствује довољан број
чланова за пуноважно одлучивање.
За пуноважно одлучивање и рад на
седници потребно је присуство већине
чланова.
Ако се утврди да већина не постоји,
председавајући
одлаже
седницу
за
одговарајући дан или сат. О одлагању
седнице чланови који су одсутни
обавештавају се писмено или телефонским
путем. Седница ће се прекинути и
одложити и у случају када се у току њеног
трајања утврди да није присутна већина
чланова.
Члан 23.
Пре преласка на дневни ред
усваја се извод из записника са претходне
седнице. О примедбама на записник,
Општинско веће одлучује без расправе.
Уколико Општинско веће усвоји
примедбе на записник, врши се званична
исправка записника у тексту како је
утврдило Општинско веће.
Члан 24.
Кад председавајући утврди да је
присутан
потребан
број
чланова
Општинског већа, приступа се утврђивању
дневног реда.
Сваки члан Општинског већа може
захтевати да се у дневни ред, поред
предложених, унесу и друга питања и
предлози за које он сматра да су хитни.
Члан Општинског већа је дужан
да хитност разматрања образложи.
О предлозима чланова Општинског
већа за измене и допуне предложеног
дневног реда не води се расправа.
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Чланови Општинског већа се
посебно изјашњавају, прво, о сваком
предлогу
за
измену
и
допуну
предложеног дневног реда, а затим о
предложеном дневном реду у целини.
Дневни ред се утврђује већином
гласова присутних чланова Општинског
већа.
Члан 25.
После усвајања дневног реда
прелази се на претрес о појединим
питањима по утврђеном редоследу.
Општинско веће може, у току
седнице, без расправе извршити измене у
редоследу разматрања појединих тачака
дневног реда.
Члан 26.
Пријава за реч подноси се
председавајућем чим претрес почне и може
се подносити све до њеног закључења.
Председавајући даје говорницима
реч по реду пријаве.
Председавајући може и преко реда
дати реч известиоцу материјала.
Кад председавајући оцени да ће
расправа о појединим питањима дуже
трајати или кад је пријављен већи број
говорника, може предложити да се
ограничи трајање говора сваког учесника
у претресу ( сем говора известиоца ) и да
сваки учесник у претресу о истом питању
говори само један пут.
Ограничење
говора
може
предложити и сваки члан Општинског већа.
Кад је трајање говора ограничено,
председавајући ће у случају прекорачења
одређеног времана опоменути говорника да
је време протекло, а ако овај у току
наредног минута не заврши говор, одузима
му реч.
Члан 27.
Говорник може да добије реч по
други пут тек пошто се исцрпи листа
говорника који говоре први пут и само ако
питање које је на дневном реду, по оцени
председавајућег,
није
довољно
расправљено.
Члан 28.
Члану Општинског већа
који
затражи да говори о повреди Пословника
или
утврђеног
дневног
реда,
председавајући даје реч чим је затражи ,
а по завршеном излагању претходног
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говорника. Члан Општинског већа је дужан
да наведе која је одредба Пословника,
односно утврђеног дневног реда повређена,
да је цитира и образложи у чему се састоји
повреда и његов говор не може трајати
дуже од 3 минута.
Председавајући је дужан да
након тога да објашњење.
Ако
после
објашњења
председавајућег члан Општинског већа
остане при тврдњи да је Пословник,
односно утврђени дневни ред повређен
Општинско веће ће без претреса одлучити о
том питању гласањем.
Члан 29.
Говорник може говорити
само о питању које је на дневном реду.
Ако се говорник удаљи од
дневног реда, председавајући ће га
опоменути и позвати да се држи дневног
реда или ће му одузети реч.
Говорнике може прекинути
или опоменути само председавајући.
Председавајући је дужан да
се брине да говорник не буде ометан у свом
излагању.
Члан 30.
Општинско веће може да
одлучује ако седници присуствује већина од
укупног броја његових чланова.
Општинско веће одлучује
већином гласова свих присутних чланова
ако законом или овим пословником за
поједина питања није предвиђена друга
већина.
Члан 31.
Гласање
на
седници
Општинског већа је јавно.
Чланови Општинског већа
гласају изјашњавањем за предлог или
против предлога или се уздржавају од
гласања.
Гласање се врши дизањем
руке или поименично.
Када се гласа дизањем руке,
председавајући прво позива да се изјасне
чланови који гласају „ ЗА “, затим они који
гласају „ПРОТИВ“ и најзад чланови који
су „ УЗДРЖАНИ “.
Након пребројавања гласова
морају се објавити резултати гласања, и то
колико је чланова гласало „ ЗА “, колико „
ПРОТИВ “, колико је било „ УЗДРЖАНИХ
“, што се мора унети у записник.
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Члан 32.
О
реду
на
седници
Општинског већа стара се председавајући.
Председавајући
у
току
седнице може одредити паузу ради одмора
или консултације.
За повреду реда на седници,
председавајући Општинског већа може да
опомене лице које се не придржава реда, да
му одузме реч и ако оцени да је потребно
може да изрекне меру удаљења са седнице,
како би Општинско веће могло да ради.
Члан 33.
Мера опомене изриче се
члану Општинског већа за упадање у реч
говорнику или нарушавање реда на седници
противно одредбама овог Пословника.
Мера
одузимања
речи
изриче се члану Општинског већа који
својим говором нарушава ред на седници
или повређује одредбе овог Пословника, а
већ је опоменут да се придржава реда и
одредаба Пословника.
Мера удаљења са седнице
Општинског већа изриче се члану
Општинског већа који и после опомене,
односно одузимања речи омета или
спречава рад или вређа и употребљава
изразе који нису у складу са достојанством
Општинског већа.
Члан 34.
Члан Општинског већа може
бити удаљен само са седнице Општинског
већа на којој је повредио ред.
Члан Општинског већа коме
је изречена мера удаљења са седнице дужан
је да се одмах удаљи из просторије у којој
се одржава седница Општинског већа.
Ако
председавајући
редовним мерама не може да одржи ред на
седници одредиће прекид седнице.
Члан 35.
Одредбе о одржавању реда
на седници Општинског већа, примењују се
на све друге учеснике у раду седнице
Општинског већа.
Члан 36.
О раду на седници води се
записник.

Страна 19

О вођењу записника стара
се начелник Општинске управе односно
секретар Скупштине општине.
У записник се обавезно уноси :
време и место одржавања седнице, имена
председавајућег и записничара, имена
оправдано и неоправдано одсутних чланова
Општинског већа, имена лица која су
присуствовала седници по позиву, кратак
ток седнице са назнаком питања о којима се
расправљало и одлучивало и имена
говорника, предлози изнети на седници,
резултат гласања о појединим питањима,
назив свих аката донетих на седници.
На захтев члана Општинског
већа који је на седници издвојио мишљење,
битни делови његове изјаве уносе се у
записник.
Председавајући
може
формулисати поједине закључке који се
уносе у записник. Исто то право има и
члан Општинског већа у погледу
формулације својих предлога и мишљења.
Оригинали записника чувају
се у документацији Општинског већа, а
препис записника доставља се члановима уз
позив за наредну седницу.
VI
АКТИ КОЈЕ ДОНОСИ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Члан 37.
Општинско веће доноси
решења,
закључке,
мишљења,
препоруке, програме, план, Пословник,
упутства и даје аутентично тумачење аката
које доноси.

Акте
Општинског
председавајући.

Члан 38.
донете на седници
већа
потписује

Члан 39.
Изворник акта који је
потписао председавајући, оверен печатом
Општинског већа, чува се у документацији
Општинског већа.
Под
изворником
акта
подразумева се текст акта који је усвојен на
седници Општинског већа.
О изради изворника акта и
његових отправака, о чувању изворника
аката и њиховој евиденцији, објављивању
аката и њиховом достављању органима и
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организацијама, на које се ти акти односе,
стара се Служба за послове Скупштине
општине,
председника
општине
и
Општинског већа Општинске управе.
Изузетно, изворник акта
може се ставити на увид, односно његов
препис може се доставити и државним
органима и организацијама, на њихов
захтев, када то одобри начелник Општинске
управе.
Члан 40.
Решења, други прописи и
општи акти објављују се у „Службеном
листу општине Нова Црња“, а остали акти
када то одлучи Општинско веће.
О објављивању аката које је
донело Општинско веће и о аутентичности
тумачења стара се начелник Општинске
управе.
Начелник Општинске управе
на основу изворног текста одлуке, другог
преписа и општег акта или аутентичног
тумачења даје исправке грешака у
објављеним текстовима ових аката.
VII

СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК

Члан 41.
По скраћеном поступку могу
се разматрати питања за која, по редовној
процедури, не може бити припремљен
материјал, а чије би одлагање одлучивања
проузроковало материјалну штету или
поремећај у раду Скупштине и њених
радних тела, општинских органа и Стручне
службе.
Хитност разматрања питања
о којима се одлучује у скраћеном поступку
образлаже председник или овлашћен
предлагач.
VIII
ЈАВНОСТ РАДА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Члан 42.
Рад
Општинског
већа
доступан је јавности.
Представници
средстава
јавног информисања имају право да
присуствују седницама Општинског већа
ради обавештавања јавности о његовом
раду.
Члан 43.
Представницима средстава
јавног информисања стављају се на
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располагање предлози аката, као и
информативни и документациони материјал
о питањима из рада Општинског већа.
Члан 44.
Општинско веће може да
изда службено саопштење за средства
јавног информисања.
Текст
службеног
обавештења саставља начелник Општинске
управе, а одобрава председник општине.
Конференцију за штампу у
вези са питањима која разматра Општинско
веће може да одржи председник или
заменик председника Општинског већа.
IX

РАТНО СТАЊЕ

Члан 45.
Председник општине, у
случајевима непосредне ратне опасности,
ратног стања или ванредног стања, ако
прописима није другачије одређено,
одређује време и место одржавања седнице
Општинског већа; може, по потреби,
одредити посебан начин вођења, издавања и
чувања бележака из записника седнице
Општинског већа, може одредити да се
предлози одређених аката не стављају на
располагање
средствима
јавног
информисања док о томе не одлучи
Општинско веће.
Члан 46.
У случајевима наведеним у
претходном члану Општинско веће даје
мишљење о одређеним питањима или
актима на самој седници Општинског већа.
Програм рада Општинског
већа доноси се за период за који се, у
оваквим случајевима, доноси Програм рада
Општине.
X
ПОДНОШЕЊЕ
ИЗВЕШТАЈА СКУПШТИНИ
ОПШТИНЕ
Члан 47.
Председник
општине
и
Општинско веће дужни су да редовно
извештавају Скупштину општине, по
сопственој иницијативи или на њен захтев,
а најмање једном годишње, о извршавању
одлука и других аката Скупштине општине.
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ

Члан 48.
Пословник
о
раду
Општинског већа општине Нова Црња
ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „ Службеном листу општине Нова
Црња“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број : I-06-2/14-2
Дана : 10.01.2014. године
НОВА ЦРЊА
ПРЕДСЕДНИК
Пера Миланков

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Општинско већеБрој: : I-06-2/14-5
Дана:10.01.2014. године
36.На основу члана 46. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07), и члана 58. Статута
општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“, број 9/08, 16/12 ),
Општинско веће општине Нова Црња на
седници одржаној дана 10.01.2014. године
доноси:
РЕШЕЊЕ
о образовању стручне Комисије за израду
годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта
I –Образује се стручна Комисија за израду
годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на
територији општине Нова Црња за
2014.годину (у даљем тексту: Комисија).
II– Комисија се састоји од председника и
чланова и то:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Страна 21

Дамјанов Бранислав, председник
Драган Томин, члан
Атила Јухас, члан
Миле Тодоров, члан
Драган Јефтић,члан
Нада Шпириданов,члан
Ружица Богдановић Адамовић, члан
Горан Марков, члан

III- Задатак Комисије је:
а) да пре израде Предлога годишњег
програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији
општине Нова Црња за 2014. годину (у
даљем тексту: Предлог годишњег програма)
обавести јавним позивом образовне
установе – школе, стручне пољопривреде
службе,
социјалне
установе,
високообразовне установе – факултете и
научне институте чији је оснивач држава,
установе за извршење
кривичних санкција и правна лица у
државној својини регистрована за послове у
области шумарства, да Комисији доставе
захтеве за признавање права на коришћење
пољопривредног земљишта у државној
својини без плаћања накнаде у површини
која је примерена делатности којом се баве,
да размотри достављене захтеве и донесе
одлуку о истим (члан 61. Закона о
пољопривредном земљишту);
б) да пре израде Предлога годишњег
програма обавести јавним позивом правна и
физичка
лица
која
су
власници
функционалног система за наводњавање и
одводњавање, рибњака, вишегодишњих
засада старијих од три године, а млађих од
15 година у роду, винограда старијих од три
године, а млађих од 30 година у роду,
функционалних пољопривредних објеката,
а који се налазе на земљишту у државној
својини и правна и физичка лица која су
власници објеката за узгој и држање
животиња и која се баве узгојем и држањем
животиња, а у циљу производње хране за
животиње, да Комисији доставе захтеве за
признавање права пречег закупа са
потребном документацијом, најкасније до
30. октобра текуће године за наредну
годину, да размотри достављене захтеве и
донесе одлуку о истим (члан 64а Закона о
пољопривредном земљишту);
в) да изради Предлог годишњег програма у
складу са одредбама чл. 60, 61, 61а и 64а
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Закона о пољопривредном земљишту,
упутствима и Инструкцијом Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде
о изради годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта и поступка јавног надметања,
број: 320-11-5512/2009-06 од 3.11.2010.
године;
г) да прибави мишљење Комисије за давање
мишљења, коју образује председник
општине, а која у свом саставу има најмање
половину чланова физичких лица –
пољопривреднике који су уписани у
Регистар пољопривредних газдинстава у
складу са прописом којим се уређује упис у
Регистар пољопривредних газдинстава на
Предлог годишњег програма (члан 60. став
3. Закона о пољопривредном земљишту);
д)
да
прибави
писану
сагласност
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде на Предлог годишњег
програма (члан 60. став 4. Закона о
пољопривредном земљишту);
ђ) да достави Предлог годишњег програма
Општинском већу на разматрање и
утврђивање и
е) да достави Предлог годишњег програма
Скупштини општине на разматрање и
доношење;
ф) да по истом поступку, уколико буде
потребно, изради Предлог измене и допуне
Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на
територији општине Нова Црња за
2014.годину.
IV – Комисија ће обавити свој задатак у
складу са следећом динамиком:
а)
објављивање
јавног
позива
за
достављање
захтева
за
коришћење
пољопривредног земљишта у државној
својини без плаћања накнаде са потребном
документацијом – у року од седам дана од
дана доношења овог решења, а најкасније
до 1. јуна 2014. године;
б)
објављивање
јавног
позива
за
достављање захтева за право пречег закупа
са потребном документацијом – у року од
седам дана од дана доношења овог решења,
а најкасније до 1. јуна 2014. године;
в) израда Предлога годишњег програма – до
20. јануара 2014. године;
г) прибављање мишљења Комисије из члана
60. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту – до 30. јануара 2014 године;
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д)
достављање
Предлога
годишњег
програма са потребном документацијом
Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде,
ради
прибављања
сагласности, у року од 3 дана од дана
добијања мишљења;
ђ)
достављање
Предлога
годишњег
програма на разматрање и утврђивање
Општинском већу – најкасније до 01.
фебруара 2014. године и
е)
достављање
Предлога
годишњег
програма на разматрање Скупштини
општине на разматрање и доношење –
најкасније до 07. фебруара 2014. године.
V – За обављање задатака из става III овог
решења, председник и чланови Комисије,
имају право на надокнаду у висини коју
утврђује председник општине својим актом.
VI- Стручну обраду аката, других
материјала,
организационе
и
административне послове за Комисију
врши Одељење за привреду Општинске
управе Нова Црња.
VII- Овим Решењем ставља се ван снаге
Решење број I-461-9/12-3 од 05.03.2013.
године.
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „ Службеном лист општине
Нова Црња“
Образложење
I – Правни основ за доношење решења
Правни основ за доношење Решења о
образовању Комисије за израду годишњег
програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији
општине Нова Црња за 2014. годину,
садржан је у одредбама чл. 61. Статута
општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“, број 9/08, 16/12 ) ,
којом је прописано да се општинско веће
стара
о
извршавању
поверених
надлежности из оквира права и дужности
Републике, као и у одредбама чл. 60, 61, 61а
и 64а Закона о пољопривредном земљишту.
II – Разлози за доношење решења
Одредбом члана 60. став 1. Закона о
пољопривредном земљишту прописано је
да пољопривредним земљиштем у државној
својини располаже и управља држава преко
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Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, а ст. 2, 3. и 4. да се
пољопривредно земљиште у државној
својини користи према годишњем програму
заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног земљишта који доноси
надлежни
орган
јединице
локалне
самоуправе најкасније до 31. марта текуће
године, уз сагласност Министарства, по
претходно
прибављеном
мишљењу
комисије
коју
образује
председник
општине, односно градоначелник, а која у
свом саставу има најмање половину
чланова физичка лица – пољопривреднике
који
су
уписани
у
Регистар
пољопривредних газдинстава у складу са
прописом којим се уређује упис у Регистар
пољопривредних газдинстава. Ставовима 5.
и 6. овог члана, одређено је да се годишњим
програмом утврђује врста и обим радова
које треба извршити у периоду за који се
програм доноси, динамика извођења радова
и улагања средстава, да садржи и податке
који се односе на пољопривредно
земљиште у државној својини, и то податке
о: укупној површини и површини по
катастарским општинама пољопривредног
земљишта у државној својини на
територији јединице локалне смоуправе;
корисницима пољопривредног земљишта у
државној
својини;
закупцима
пољоприведног земљишта у државној
својини;
површини
пољопривредног
земљишта у државној својини која није дата
на
коришћење;
укупној
површини
пољопривредног земљишта у државној
својини
која је планирана за давање у закуп, као и
површине
делова
пољопривредног
земљишта у државној својини које су
планиране за давање у закуп (једна или
више катастарских парцела) са бројем
катастарске парцеле, површином, класом,
културом и податке о стању заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини. Ставом 7.
овог члана, одређено је да је орган
надлежан за послове вођења јавне
евиденције о непокретностима дужан да
доставипотребне податке, најкасније до 30.
октобра текуће године, органу јединица
локалне самоуправе за израду годишњег
програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта за наредну
годину, без накнаде.
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Такође, одредбама овог закона које се
односе на израду годишњег програма
заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног земљишта прописано је:
- чланом 61, између осталог, да се
пољопривредно земљиште у државној
својини може дати на коришћење без
плаћања накнаде образовним установамашколама, стручним пољопривредниом
службама и социјалним установама у
површини која је примерена делатности
којом се баве, а највише до 100 хектара, а
високообразовним установама-факултетима
и научним институтима чији је оснивач
држава и установама за извршење
кривичних санкција највише до 1.000
хектара, као и да се пољопривредно
земљиште у државној својини може дати на
коришћење без плаћања накнаде правним
лицима у државној својини регистрованим
за послове у области шумарства,
- чланом 64а да право пречег закупа имају
правна и физичка лица која су власници
функционалног система за наводњавање и
одводњавање, рибњака, вишегодишњих
засада старијих од три године, а млађих од
15 година у роду, винограда старијих од три
године, а млађих од 30 година у роду,
функционалних пољопривредних објеката,
а који се налазе на земљишту у државној
својини, као и да право пречег закупа имају
и власници објеката за узгој и држање
животиња и који се баве узгојем и држањем
животиња, а у циљу производње хране за
животиње, и то један хектар по условном
грлу, као и да правна и физичка лица,
власници инфраструктуре из овог члана
достављају комисији за израду годишњег
програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта органа јединице
локалне самоуправе податке о власништву
над инфраструктуром, односно објектима за
узгој и држање животиња, најкасније до 30.
октобра текуће године за наредну годину.
III
Образложење
појединачних
предложених решења
Тачком I овог решења образована је
Комисија.
Тачком II одређен је састав и број
чланова Комисије, тако да Комисија има
укупно 8 чланова, рачунајући председника
Комисије. За чланове Комисије именована
су стручна лица пољопривредне, геодетске
или економске струке, који су добри
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познаваоци терена у општини, која имају
искуство и знање у раду у овој области,
чиме
је
прихваћена
препорука
Министарства. Приликом одређивања броја
и састава Комисије ималa се у виду
комплексност и сложеност послова и
задатака које је потребно реализовати, а
посебно чињеница да је потребно
прикупити, евидентирати и утврдити
обимне релевантне податке који се односе
на пољопривредно земљиште у државној
својини, а које ће обухватити Предлог
годишњег програма.
Тачком III овог решења прецизиран
је задатак Комисије, а тачком IV одређена
је динамика израде Предлога годишњег
програма заштите, тј. прецизирано је време
извршења појединих фаза поступка израде
Предлога годишњег програма и одређен је
рок за завршетак задатка, односно рок за
упућивање Предлога годишњег програма
Скупштини општине на разматрање и
доношење.
Тачком V предложено је да за
обављање свог задатака председник, и
чланови Комисије, имају право на
надокнаду, у висини коју утврђује
председник општине својим актом.
Тачком VI одређено је да стручну
обраду
аката,
других
материјала,
организационе и административне послове за седнице
Комисије врши Одељење за привреду
Општинске управе Нова Црња, сходно
члану 14. Одлуке о организацији
Општинске управе општине Нова Црња.
(„Службени лист општине Нова Црња“, бр.
17/12, којом је прописано да ово одељење,
између осталих, врши послове који се
односе на припрему, израду и доношење
годишњег програма заштите, уређење и
коришћење пољопривредног земљишта за
територију општине.
IV - Финансијска средства
Финансијска средства за рад Комисије
обезбеђена су у складу са Одлуком о буџету
општине Нова Црња за 2014. годину.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Пера Миланков
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Општинско веће -
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Број: I-101-1/14
Дана: 10.01.2014. године
НОВА ЦРЊА
37.На основу члана 56. став 1., 2. и
3. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС “ број 129/2007) а у
вези са чланом 6. Закона о радним
односима у државним органима
(“Службеник гласник РС” број 48/91...
83/2005) Општинско веће општине Нова
Црња је на седници одржаној дана
10.01.2014. године, на основу закључка
Општинског већа број I-06-2/14-4 донело
oдлуку да се распише:
JАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време
заменика начелника Општинске управе
општине Нова Црња
Заменик начелника Општинске
управе општине Нова Црња, 1 извршилац,
на одређено време – постављење на период
од 5 година.
I Општи услови за заснивање радног
односа:
1) да је држављанин Републике Србије;
2.) да је пунолетно;
3.) да има општу здравствену способност;
4.) да има прописану стручну спрему;
5.) да није осуђивано за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чине
неподобним за обављање послова у
државном органу.
II Посебни услови за заснивање радног
односа:
1. Завршен правни факултет;
2. Најмање 5 година радног искуства у
струци;
3. Положен стручни испит за рад у
државним органима;
Уз пријаву приложити следећу
докментацију у оригиналу или овереној
фотокопији:
1. Уверење о држављанству;
2. Извод из МК рођених;
3. Лекарско уверење;
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4. Диплому о стеченом степену стручне
спреме – дипломирани правник;
5. Извод из казнене евиденције надлежне
полицијске управе;
6. Доказ о радном искуству;
7. Уверење о положеном стручном испиту.
Пријаву
са
потребном
документацијом доставити у року од 8 дана
од дана објављивања огласа у листу
“Послови”
Националне
службе
за
запошљавање, на адресу Општина Нова
Црња, ЈНА 110, 23218 Нова Црња, са
назнаком “за оглас за заменика начелника
општинске управе општине Нова Црња”,
поштом или лично на писарници
општинске управе Нова Црња.
Непотпуне
и
неблаговремене
пријаве неће бити разматране.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПЕРА МИЛАНКОВ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Председник општине
Број: I-02-9/14
Дана: 13.01.2014. године
38. На оснву члана 44. Закона о
локалној самоуправи ( „ Службени гласник
РС“, број 129/07) и члана 58. Статута
општине Нова Црња ( „ Службени лист
општине Нова Црња“, број 9/08 и 16/12)
председник општине Нова Црња дана
13.01.2014. године донео је :
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НОВА
ЦРЊА
Члан 1.
ДАНИЈЕЛА ШТЕВИН из Српске
Црње
поставља
се
за
помоћника
Председника општине Нова Црња за
послове из области друштвених делатности
на територији општине Нова Црња.

Страна 25

решења на задовољавању потреба грађана у
области предшколског, основног и средњег
образовања, примарне здравствене заштите,
социјалне заштите, друштвене бриге о деци,
културе, физичке културе, информисања и
остваривања надзора рада установа, у
области друштвених делатности чији је
оснивач Општина Нова Црња.
Члан 3.
Именована из члана 1. овог решења
примаће накнаду за свој рад у складу са
законом и другима прописима којима се
уређује накнаде изабраних и поставаљених
лица.
Члан 4.
Ово решење биће објављено у „
Службеном листу општине Нова Црња“
Председник општине Нова Црња
Пера Миланков

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Председник општине
Број: I-02-9/14
Дана: 13.01.2014. године
39. На оснву члана 44. Закона о
локалној самоуправи ( „ Службени гласник
РС“, број 129/07) и члана 58. Статута
општине Нова Црња ( „ Службени лист
општине Нова Црња“, број 9/08 и 16/12)
председник општине Нова Црња дана
13.01.2014. године донео је :
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ САВЕТНИКА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НОВА
ЦРЊА
Члан 1.
РАДИН ВЛАДАН из Српске Црње
поставља се за саветника Председника
општине
Нова
Црња
за
послове
кординатора рада месних заједница на
територији општине Нова Црња.
Члан 2.

Члан 2.
Помоћник Председника из члана 1.
овог решења задужује се да прати прописе
из своје надлежности, предлаже мере и

Саветник Председника из члана 1.
овог решења задужује се да прати прописе
из
надлежности
месних
заједница,
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предлаже мере и радње које поспешују рад
месних заједница, ради на задовољавању
потреба грађана које они остварују у
месним заједницама
Члан 3.
Именовани из члана 1. овог решења
примаће накнаду за свој рад у складу са
законом и другима прописима којима се
уређује накнаде изабраних и поставаљених
лица.
Члан 4.
Ово решење биће објављено у „
Службеном листу општине Нова Црња“
Председник општине
Нова Црња
Пера Миланков

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
Општина Нова Црња
-Скупштина општинеОдбор за административно-мандатна питања
Број: II-02-3/14-2
Дана: 10.01.2014. године
40. На основу чл. 9. став 1. тачка 4. и
став 2. тачка 4. Закона о платама у државним
органима и јавним службама (“Службени
гласник РС”, број 34/01,62/06 ......и 99/11-др.
Закон,10/13
и
55/13),
Уредбе
о
коефиијентима за обрачун и исплату плата
именованих
и постављених
лица
и
запослених у државним органима (“Службени
гласник РС”, број 44/08 и 2/12), чл. 45.
Статута општине Нова Црња (“Службени
лист општине Нова Црња”, број 9/08 и 16/12)
и чл. 46. Пословника Скупштине општине
Нова Црња(“Службени лист општине Нова
Црња”,
број
7/12),
Одбор
за
административно-мандатна питања
на
седници одржаној дана 10.01. 2014. године,
донео је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА, ДОДАЦИМА НА
ПЛАТЕ, НАКНАДАМА И ОСТАЛИМ
ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ И
ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА
У ОПШТИНИ НОВА ЦРЊА
Члан 1.
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Члан 6. Одлуке о платама, додацима
на плате, накнадам и осталим примањима
изабраних и постављених лица у општини
Нова Црња („ Службени лист општине Нова
Црња“, број 17/12) мења се и гласи:
„ Коефицијенти за обрачун и исплату плата
изабраних и постављених лица износе:
Председник општине -13,00
Заменик председника општине – 11,00
Председник Скупштине општине- 11,00
Секретар Скупштине општине- 26,23
Начелник општинске управе- 31,00
Заменик начелника Општинске управе31,00
Помоћници председника општине -16,20 „
Члан 2.
Члан 9. мења се и гласи
“Заменици
председника
Скпштине
општине, саветници председника општине
и кординатор за привреду и финансије
имају право на наканду за обављање
функције у износу од 30.000,00, с тим да
изузетно због сложености и обима посла
може се појединчном одлуком доделити
паушал у износу од 20.000,00 динара.“
Члан 3.
У осталом делу Одлука о платама,
додацима на плате, накнадама и осталим
примањима изабраних и постављених лица
у општини Нова Црња остаје неизмењена.

Председник
Одбора за административно-мандатна
питања
Нинковић Милан
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
Општина Нова Црња
Скупштина општине
Одбор за административно-мандатна
питања
Број:II-02-3/14
Дана: 10.01.2014.године

41.На основу чланова 36. и 43.
став 6. Закона о локалној самоуправи (“Сл.
гласник РС”, број 129/07), чл. 8. Закона о
радним односима у државним органима

Број

1

17.01.2014

“Службени лист општине Нова Црња“

(“Сл. гласник РС”, број бр. 48/91, 66/91,
44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 34/2001 др. закон и 39/2002...23/2013) и чл. 46.
Пословника Скупштине општине Нова
Црња(“Сл. лист општине Нова Црња”, број
7/12),) Одбор за административно мандатна
питања на седници одржаној дана
10.01.2014. године, донео је:
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ФУНКЦИЈЕ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ
Члан 1.
Председник општине Нова Црња
Пера Миланков и заменик Председника
општине Нова Црња Бицок Тибор налазе
се на сталном раду и засновали су радни
однос у општини Нова Црња, почевши од
дана избора на функкције, односно
28.12.2013. године, у складу са чл. 8. Закона
о раднима односима у државним органима,
те ће за свој рад примати плату .
Члан 2.
Председник општине и заменик
Председника општине оствариваће сва
своја права по основу рада у Општини Нова
Црња, а
на основу Закона о радним
односима у државним.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у “Службеном
листу Нова Црња”.
Председник Одбора
за административно-мандатна питања
Нинковић Милан

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
Општина Нова Црња
Скупштина општине
Одбор за административно-мандатна
питања
Број: II-02-3/14-1
Дана: 10.01.2014.године
42.На основу чл. 36. и 38. став 1. и
4. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гл.
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РС”, број 129/07) и чл. 8. Закона о радним
односима у државним органима (“Сл. гл.
РС”, број 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон,
49/99 - др. закон, 34/2001 - др. закон и
39/2002...23/2013) и чл. 46. Пословника
Скупштине општине Нова Црња(“Сл. лист
општине Нова Црња”, број 7/12), Одбор за
административно мандатна питања на
седници одржаној дана 10.01.2014. године,
донео је:
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ФУНКЦИЈЕ
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
Члан 1.
Председник Скупштине општине
Нова Црњa Брборић Ранко је на сталном
раду у општини Нова Црња, почевши од
дана избора на функцију Председника СО
Нова Црња, односно 27.12.2013. године, у
скаду са чланом 8. Закона о раднима
односима у државним органима, те ће за
свој рад примати плату .
Члан 2.
Председник Скупштине
општине
оствариваће сва своја права по основу рада
у Општини Нова Црња, а на основу Закона
о радним односима у државним органима.
Члан 3
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у ''Службеном
листу општине Нова Црња''.

Председник Одбора
за административно-мандатна питања
Нинковић Милан
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