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СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
Година XXV

Нова Црња

18.08.2016. године

Број: 13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-16/16-1
ДАНА: 18.08.2016.год.
Н ОВА ЦРЊА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-16/16-2
ДАНА: 18.08.2016.год.
Н ОВА ЦРЊА

96.На основу чл.15.ст.1.тачка 18.и
чл.118.Статута општине Нова
Црња(„Сл.лист Општине Нова Црња
„бр.09/08 и 16/12 и 16/15),Скупштина
општине Нова Црња на седници одржаној
дана 18.08.2016.године,д о н о с и

97.На основу чл.15.ст.1.тачка 18.и
чл.118.Статута општине Нова
Црња(„Сл.лист Општине Нова Црња
„бр.09/08 и 16/12 и 16/15),Скупштина
општине Нова Црња на седници одржаној
дана 18.08. 2016.године,д о н о с и

О Д Л У К У
О РАСКИДУ УГОВОРА О ОСНИВАЊУ
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН
ОД 27.10.2011 године

О Д Л У К У
О НАСТАВКУ САРАДЊЕ СА
ИСТОРИЈСКИМ АРХИВОМ
ЗРЕЊАНИН

I
Уговор о оснивању Историјског
архива Зрењанин,који је општина Нова
Црња закључила 27.10.2011 године
РАСКИДА СЕ јер је град Зрењанин на
седници скупштине града 23.11.2012
.године донео Одлуку о преузимању
вршења оснивачких права над Историјским
архивом Зрењанин.

I
Полазећи од члана 3.Одлуке о
преузимању оснивачких права над
Историјским архивом Зрењанин,коју је град
Зрењанин донео на седници скупштине
града 23.11.2012.године ,општина Нова
Црња закључиће Уговор о обављању
делатности архива на територији општине
Нова Црња са Историјским архивом
Зрењанин.
II
Овлашћује се председник општине
Нова Црња Пера Миланков да потпише
Уговор о обављању делатности архива на
територији општине Нова Црња са
Историјским архивом Зрењанин.
Учешће општине Нова Црња у
финансирању делатности архива износи

II
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Нова Црња“
Председник СО
Даница Стричевић
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5,4% од укупних материјалних трошкова
утврђених програмом рада Историјског
архива.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Нова Црња“
Председник СО
Даница Стричевић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-16/16-3
ДАНА: 18.08.2016.год.
Н ОВА ЦРЊА
98.На основу члана 46. Закона о
локалним изборима („Службени гласник
РС“број 129/07,34/10 -одлука УС и
54/11),Скупштина општине Нова Црња, на
седници одржаној дана 18.08.2016. године,
доноси следећу
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
МАНДАТА ОДБОРНИКА
Члан 1.
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата
одборнику
1. Јухас Атили из Нове Црње, са
изборне листе САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ
МАЂАРА-ИШТВАН ПАСТОР ,због
поднете оставке.
Члан 2.
Мандат престаје даном доношења
Одлуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Даница Стричевић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-16/16-4
ДАНА: 18.08.2016.год.
Н ОВА ЦРЊА

99.На основу члана 48. став 1.
Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“ бр.ој 129/07 ,34/10 -одлука УС
и 54/11), Скупштина општине Нова Црња,
на седници одржаној дана
18.08.2016.године, доноси следећу
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА
Члан 1.
ПОТВРЂУЈУ СЕ мандат одборника
2. Ружа Роберт из Нове Црње,
са изборне листе САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ
МАЂАРА-ИШТВАН ПАСТОР .
Члан 2.
Одборнику именованим у члану 1.
ове одлуке, мандат траје до истека мандата
одборника којима је престао мандат .
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
листу општине Нова Црња“.
Председник СO
Даница Стричевић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-16/16-5
ДАНА: 18.08.2016.год.
Н ОВА ЦРЊА
100.На основу члана 32.став 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник
РС“ број 129/07 и 83/14), члана 92. Закона о
буџетском систему („Сл. гласник РС“ број
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13-исп.) и члана 41. тачка 22. Статута
општине Нова Црња („Сл.лист општине
Нова Црња“ број 9/08,16/12 и 16/15), на
предлог Општинског већа, Скупштина
општине на седници одржаној 18.08.2016.
године д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА
ИЗВРШЕНЕ
ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ
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РАЧУНА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА ЗА
2015.ГОДИНУ

Усваја се Извештај о раду
Месне заједнице Српска Црња за 2015.
годину, од 30.04.2016. године.

I
Усваја се Извештај извршене
екстерне ревизије завршног рачуна буџета
општине Нова Црња за 2015.годину.

Члан 2.
Извештај о раду Месне заједнице
Српска Црња за 2015. годину чини саставни
део овог закључка.

II
Овај Закључак као и Извештај
екстерног
ревизора биће
достављен
Државној ревизорској институцији и
Министарству финансија као прилог уз
Завршни рачун за 2015.годину.
III

Члан 3.
Овај Закључак објавити у
„Службеном листу општине Нова Црња“.

Извештај Независног ревизора о
обављеној ревизији финансијских извештаја
завршног рачуна буџета општине Нова
Црња за 2015.годину од 22.07.2016.године
чини саставни део овог Закључка.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-16/16-7
ДАНА: 18.08.2016.год.
Н ОВА ЦРЊА

IV
Овај Закључак
објавјавити у
„Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Даница Стричевић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-16/16-6
ДАНА: 18.08.2016.год.
Н ОВА ЦРЊА
101. 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 и 16/12), Скупштина општине
Нова Црња на седници одржаној дана
18.08.2016. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРПСКА ЦРЊА
ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.

Председник СО
Даница Стричевић

102.На основу члана 32. став 1.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи („
Службени гласник РС“, број 129/07 и
83/14), и члана 41. став 1. тачка 7. Статута (
„Службени лист општине Нова Црња“, број
9/08,16/12 и 16/15), Скупштина општине
Нова Црња на седници одржаној дана
18.08.2016. године донела је:
ОДЛУКУ О РЕГРЕСИРАЊУ ПРЕВОЗА
УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА
У МЕЂУМЕСНОМ ПУТНИЧКОМ
САОБРАЋАЈУ
Члан 1.
Ученицима средњих школа и
студентима са територије општине Нова
Црња, који похађају наставу у Зрењанину,
цена месечне карте износиће 6.000,00
динара,сем
ученика
који
похађају
Гимназију,Економску
и
Трговачку
школу,који ће плаћати цену карте у пуном
износу. Разлику до пуног износа цене
месечне карте финансираће општина Нова
Црња.
Члан 2.
Ученицима средњих школа и
студентима са територије општине Нова
Црња, који похађају наставу у Кикинди,
цена месечне карте износиће 4.000,00
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динара, сем ученика који похађају
Гимназију,Економску
и
Трговачку
школу,који ће плаћати цену карте у пуном
износу .Разлику до пуног износа цене
месечне карте финансираће општина Нова
Црња.
Члан 3.
Ученицима средњих школа и
студентима са територије општине Нова
Црња, који похађају наставу у Суботици,
цена месечне карте износиће 3.000,00
динара. Разлику до пуног износа цене
месечне карте финансираће општина Нова
Црња.
Члан 4.
О спровођењу ове одлуке стараће се
Одељење за буџет и финансије општине
Нова Црња.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Нова Црња“ и важи за
школску 2016/2017 годину.
Председник СО
Даница Стричевић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-16/16-8
ДАНА: 18.08.2016.год.
Н ОВА ЦРЊА
103.На основу члана 32. став 1.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС” број 129/07,
83/2014), члана 41. став 1. тачка 7. Статута
општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња” број 9/08, 16/12 и
16/15), Скупштина општине Нова Црња, на
седници одржаној дана 18.08.2016.године,
доноси следећу
ОДЛУКУ О РЕГРЕСИРАЊУ ПРЕВОЗА
УЧЕНИКА КОЈИ ПОХАЂАЈУ СРЕДЊУ
ШКОЛУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
НОВА ЦРЊА У МЕЂУМЕСНОМ
ПУТНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ
Члан 1.
Ова одлука се односи на ученике
који похађају Средњу школу на територији
општине Нова Црња а имају пребивалиште

на територији следећих општина: Нова
Црња, Житиште и Кикинда.
Члан 2.
Ученицима са територије општине
Нова Црња који похађају наставу у средњој
школи „Ђура Јакшић” Српска Црња, пун
износ цене месечне карте финансираће
општина Нова Црња, односно ученицима је
бесплатна месечна карта.
Члан 3.
Ученицима са територије општине
Житиште који похађају наставу у средњој
школи „Ђура Јакшић” Српска Црња, пун
износ цене месечне карте финансираће
општина Нова Црња, односно ученицима је
бесплатна месечна карта.
Члан 4.
Ученицима са територије општине
Кикинда који похађају наставу у средњој
школи „Ђура Јакшић” Српска Црња, пун
износ цене месечне карте финансираће
општина Нова Црња, односно ученицима је
бесплатна месечна карта.
Члан 5.
О спровођењеу ове одлуке стараће
се Одељење за буџет и финансије општине
Нова Црња.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Нова Црња“ и важи за
школску 2016/2017 годину.
Председник СО
Даница Стричевић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-16/16-9
ДАНА: 18.08.2016.год.
Н ОВА ЦРЊА
104.На основу члана 159. став 1. и 2.
тачка 4. Закона о основама система
образовања и васпитања („ Службени
гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15
– аутентично тумачење и 68/15), члана 32.
став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи(„Службени гласник РС“, број
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129/07 и 83/14), и члана 41. став 1. тачка 7.
Статута („Службени лист општине Нова
Црња“, број 9/08, 16/12 и 16/15), Скупштина
општине Нова Црња на седници одржаној
дана 18.08.2016. године донела је:
ОДЛУКУ О РЕГРЕСИРАЊУ ПРЕВОЗА
УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА
И ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
„9.МАЈ” ЗРЕЊАНИН
У МЕЂУМЕСНОМ ПУТНИЧКОМ
САОБРАЋАЈУ
Члан 1.
Ученицима основних школа са
територије општине Нова Црња, који
похађају наставу ван свог насељеног места,
пун износ цене месечне карте финансираће
општина Нова Црња, односно ученицима је
бесплатна месечна карта.
Члан 2.
Ученицима средњих школа са
територије општине Нова Црња, који
похађају наставу у Основној и средњој
школи „9.мај” у Зрењанину, пун износ цене
месечне карте финансираће општина Нова
Црња, односно ученицима је бесплатна
месечна карта.
Члан 3.
О спровођењеу ове одлуке стараће
се Одељење за буџет и финансије општине
Нова Црња.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Нова Црња“ и важи за
школску 2016/2017 годину.
Председник СО
Даница Стричевић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-16/16-10
ДАНА: 18.08.2016.год.
Н ОВА ЦРЊА
105.На основу члана 31. и 37.
Одлуке о јавном превозу путника на
територији
општине
Нова
Црња
(„Службени лист општине Нова Црња” број
4/09), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник

РС” број 129/07, 83/2014), члана 41. став 1.
тачка 7. Статута општине Нова Црња
(„Службени лист општине Нова Црња” број
9/08, 16/12 и 16/15), Скупштина општине
Нова Црња, на седници одржаној дана
18.08.2016.
године, доноси следећу
ОДЛУКУ О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА
ПРЕВОЗА
ЂАКА И СТУДЕНАТА
ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017 ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком поверавају се
послови превоза ђака за потребе основних
школа са територије општине Нова Црња,
Јавном комуналном предузећу „8. август”
Српска Црња ( у даљем тексту: ЈКП
„8.Август”).
Члан 2.
Овом Одлуком поверавају се
послови превоза ђака за потребе средње
школе „Ђура Јакшић” у Српској Црњи,
ЈКП „8.Август” Српска Црња.
Члан 3.
Овом Одлуком поверавају се
послови превоза ученика и студената који
похађају наставу, тј. привремено су
смештени у Кањижи, Новом Кнежевцу,
Суботици, Чоки, Ади и Сенти, ЈКП
„8.Август” Српска Црња.
Члан 4.
Овом Одлуком поверавају се
послови превоза ученика и студената за
потребе средњих школа и факултета у
Кикинди и ученика који су привремено
смештени у интернатски смештај у
Кикинди, ЈКП „8.Август” Српска Црња.
Председник СО
Члан 5.
Међусобна права и обавезе између
повериоца и извршиоца посла регулисаће се
поесбним уговором између Општине Нова
Црња и ЈКП „8.Август” Српска Црња.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Нова Црња“ и важи за
школску 2016/2017 годину.
Председник СО
Даница Стричевић
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106.На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту
(«Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др.закон, 41/09 и 112/15) и члана 1. Одлуке о
одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини («Сл.лист општине Нова Црња» број 9/16), председник
општине Нова Црња је дана 18.08.2016. године, донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА
КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ НОВА ЦРЊА
и расписује
ОГЛАС
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ НОВА ЦРЊА
I
- Предмет јавног надметања 1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп и на
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Нова Црња у
следећим катастарским општинама:
КО

Број јавног
надметања

Површина
(ха, ари, м2)

Почетна цена
(дин/ха)

Српска Црња

1

20,1367

27.000,00

Депозит
Период
(дин.)
закупа
20%
108.739,00 1 године

Српска Црња

3

19,6990

27.000,00

106.375,00 1 године

Српска Црња

4

9,4013

27.000,00

50.767,00

1 године

Српска Црња

5

16,7701

26.000,00

87.205,00

1 године

Српска Црња

6

16,4212

27.000,00

88.675,00

1 године

Српска Црња

7

15,1887

27.000,00

82.019,00

1 године

Српска Црња

8

13,6584

27.000,00

73.756,00

1 године

Српска Црња

9

12,3196

27.000,00

66.526,00

1 године

Српска Црња

10

13,2384

27.000,00

71.488,00

1 године

Српска Црња

11

9,5263

26.000,00

49.537,00

1 године

Српска Црња

16

16,1212

25.000,00

80.606,00

1 године

Српска Црња

17

5,4944

26.000,00

28.571,00

1 године

Српска Црња

18

7,6648

27.000,00

41.390,00

1 године
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Српска Црња

20

13,0691

27.000,00

70.524,00

1 године

Српска Црња

21

16,3067

27.000,00

88.057,00

1 године

Српска Црња

22

24,1398

27.000,00

130.355,00 1 године

Српска Црња

23

24,2461

27.000,00

130.929,00 1 године

Српска Црња

24

19,8734

27.000,00

107.317,00 1 године

Српска Црња

25

16,0321

27.000,00

86.574,00

1 године

Српска Црња

26

11,7311

27.000,00

63.348,00

1 године

Српска Црња

27

0,1302

27.000,00

703,00

1 године

Српска Црња

28

8,7058

27.000,00

47.012,00

1 године

Српска Црња

29

8,7058

27.000,00

47.012,00

1 године

Српска Црња

30

13,1474

26.000,00

68.367,00

1 године

Српска Црња

31

9,0601

27.000,00

48.925,00

1 године

Српска Црња

35

19,8328

27.000,00

107.098,00 1 године

Српска Црња

36

12,0932

27.000,00

65.304,00

1 године

Српска Црња

37

11,3256

27.000,00

61.159,00

1 године

Српска Црња

38

12,9705

27.000,00

70.041,00

1 године

Српска Црња

39

6,7576

25.000,00

33.788,00

1 године

Војвода Степа

42

21,9188

26.000,00

113.978,00 1 године

Војвода Степа

43

21,4296

26.000,00

111.384,00 1 године

Војвода Степа

44

12,1635

26.000,00

63.250,00

1 године

Војвода Степа

45

12,3880

27.000,00

66.896,00

1 године

Војвода Степа

49

20,9895

27.000,00

113.344,00 1 године

Војвода Степа

50

13,6765

25.000,00

68.383,00

1 године

Војвода Степа

51

14,7374

27.000,00

79.582,00

1 године

Војвода Степа

52

14,4169

27.000,00

77.852,00

1 године

Војвода Степа

53

14,3632

26.000,00

74.689,00

1 године

Војвода Степа

54

18,7779

26.000,00

97.646,00

1 године
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Војвода Степа

55

0,1725

25.000,00

863,00

1 године

Радојево

61

10,4079

26.000,00

54.122,00

1 године

Радојево

72

14,3429

24.000,00

68.846,00

1 године

Радојево

73

13,1896

24.000,00

63.310,00

1 године

Радојево

74

6,6526

24.000,00

31.933,00

1 године

Радојево

75

6,7877

24.000,00

32.581,00

1 године

Радојево

76

5,9718

25.000,00

29.859,00

1 године

Радојево

78

18,1102

26.000,00

94.174,00

1 године

Радојево

79

14,7166

25.000,00

73.583,00

1 године

Радојево

80

16,1747

25.000,00

80.874,00

1 године

Радојево

81

15,7579

25.000,00

78.790,00

1 године

Радојево

82

12,0122

25.000,00

60.061,00

1 године

Радојево

83

12,0488

25.000,00

60.244,00

1 године

Радојево

84

13,6989

25.000,00

68.495,00

1 године

Радојево

85

12,3784

26.000,00

64.368,00

1 године

Радојево

86

9,6237

25.000,00

48.119,00

1 године

Нова Црња

87

0,4817

19.000,00

1.831,00

1 године

Тоба

88

11,5100

27.000,00

62.154,00

1 године

Тоба

89

11,5100

27.000,00

62.154,00

1 године

Тоба

90

11,8392

27.000,00

63.932,00

1 године

Тоба

95

14,1778

26.000,00

73.725,00

1 године

Тоба

96

10,5785

25.000,00

52.893,00

1 године

Тоба

97

6,2070

25.000,00

31.035,00

1 године

Александрово

100

11,2060

26.000,00

58.272,00

1 године

Молин

108

15,2041

26.000,00

79.062,00

1 године

Молин

111

21,8853

25.000,00

109.427,00 1 године

Молин

112

22,7732

24.000,00

109.312,00 1 године

Број

13

18.08.2016

“Службени лист општине Нова Црња“ Страна 549
1 године

Молин

113

19,8892

24.000,00

95.469,00

Молин

114

24,3658

24.000,00

116.956,00 1 године

Молин

115

23,5941

25.000,00

117.971,00 1 године

Молин

116

14,9351

25.000,00

74.676,00

Молин

117

25,9522

25.000,00

129.761,00 1 године

Молин

118

24,2486

25.000,00

121.243,00 1 године

Молин

119

11,8641

25.000,00

59.321,00

1 године

Молин

120

19,5848

25.000,00

97.924,00

1 године

Молин

121

13,0093

25.000,00

65.047,00

1 године

Молин

122

12,8324

25.000,00

64.162,00

1 године

Молин

123

15,2912

25.000,00

76.456,00

1 године

Молин

124

15,2365

25.000,00

76.183,00

1 године

Молин

125

13,4867

25.000,00

67.434,00

1 године

Молин

126

18,3218

25.000,00

91.609,00

1 године

Молин

127

22,7544

26.000,00

118.323,00 1 године

Молин

128

24,9508

26.000,00

129.744,00 1 године

Молин

129

14,6995

26.000,00

76.438,00

Молин

130

22,4797

26.000,00

116.895,00 1 године

Молин

131

23,1507

26.000,00

120.384,00 1 године

Молин

132

16,4386

26.000,00

85.481,00

Молин

133

24,9999

26.000,00

130.000,00 1 године

Молин

134

23,6659

26.000,00

123.063,00 1 године

Молин

135

20,5865

26.000,00

107.050,00 1 године

Молин

136

25,8142

26.000,00

134.234,00 1 године

Молин

137

20,4409

26.000,00

106.293,00 1 године

Молин

138

20,5102

26.000,00

106.654,00 1 године

Молин

139

23,1386

26.000,00

120.321,00 1 године

1 године

1 године

1 године
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Молин

140

19,7260

26.000,00

102.576,00 1 године

Молин

141

21,5575

27.000,00

116.411,00 1 године

Молин

142

21,9915

26.000,00

114.356,00 1 године

Молин

143

18,5594

26.000,00

96.509,00

Молин

144

22,5400

26.000,00

117.208,00 1 године

Молин

146

23,9364

26.000,00

124.470,00 1 године

Молин

147

22,0802

27.000,00

119.234,00 1 године

Молин

149

16,1110

25.000,00

80.555,00

Молин

150

21,7495

26.000,00

113.098,00 1 године

Нова Црња

151

30,2937

26.000,00

157.528,00 1 године

СВЕГА:

1 године

1 године

1.642,8348

Лицитациони корак износи 1.000,00 динара.
2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по
катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима
(комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у
згради Општине Нова Црња, сваког радног дана од 07 до 14 часова, док траје Оглас.
Контакт особа: Горан Лакић тел. 023/815-030.
3. Земљиште из овог огласа дају се у виђеном стању.
4. Обилазак пољопривредног земљишта , које се даје у закуп и на коришћење
може се извршити:
за КО Српска Црња, Радојево и Војвода Степа дана 25.08.2016. године од 10,00 часова,
за КО Нова Црња, Александрово и Молин дана 26.08.2016. године од 10,00 часова.
Заинтересовани понуђачи за обилазак земљишта, дужни су да се пријаве дан
раније у згради Општине Нова Црња, у Услужном центару од 8,00 до 14,00 сати.
5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине
из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног
земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину
земљишта.
6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на
коришћење.
7. Земљиште из овог Огласа дају се у закуп и на коришћење искључиво за
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пољопривредну производњу, не мoгу се користити у друге сврхе.
8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања
означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три
агроекономске године и није било предмет коришћења.
9. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.
II
 Услови за пријављивање на јавно надметање1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног
земљишта у држвној својини има:
- физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у
активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у
катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је је
власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;
- физичко лице - уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у
активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на
територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се
парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;
- правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у
активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта
најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет
закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та
катастарска општина.
НАПОМЕНА: У КО Молин, пошто нема насељеног места, право учешћа има физичко
лице са пребивалиштем у насељеном месту Нова Црња у складу са Законом о
територијалној организацији Републике Србије.
2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели
тачке 1. овог огласа има:
- физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и
налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;
- физичко и правно лице које које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и
налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу
прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са
чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из
обновљивих извора од биомасе и сточарства.
3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп
пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама
следећих докумената:
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 доказ о месту пребивалишта у последње три године за физичка лица;
 извод из пољопривредног регистра (не старији од шест месеци до дана
објављивања огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне
самоуправе којој припада катастарска општина у којој се налази земљиште које
је предмет закупа за правна лица;
 потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у последње
три године;
 извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5
ха пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци);
 извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о
власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је
предмет закупа за физичка лица (не старији од шест месеци);
 извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха
пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се
налази земљиште које је предмет закупа (не старији од шест месеци).
4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања
означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих
докумената:
 фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом
за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не
старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правно лице;
 потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.
5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих
извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у
табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:
 потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава
 за правна лица – извод из привредног регистра (не старији од шест месецидо
дана објављивања огласа) са подацима да је лице регистровано за производњу
енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола
односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две
године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством
пољопривреде и заштите животне средине;
 за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а
који има енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа.
6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригиналне
документе из тачке 2. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног
надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног
надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. обог одељка Комисији за
спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује
испуњеност услова из овог огласа.
7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном
надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
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8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од
стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре
почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног
понуђача на јавном надметању.
9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о
уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,
за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Нова Црња
број: 840-764804-57, модел: 97 позивом на број: 20-220, са сврхом уплате: број јавног
надметања.
10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити
након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу
закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не
враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење
поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нарушавања реда и
дисциплине.
11. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно
је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране
цене. Надметање се наставља после уплате депозита.
12. Јавно надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена
најмање једна пријава.
13. Право закупа и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:
 су у пасивном статусу;
 нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу
пољопривредног земљишта у државној својини;
 су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
 су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања
приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
 су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
 су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.
III
- Документација за пријављивање на јавно надметање –
1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
2. доказ о уплати депозита;
3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену
у делу II тачка 3. овог огласа;
4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну
производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу
енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију
наведену у делу II тачка 5. овог огласа. 
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Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са
адресом општине, се могу преузети сваког радног дана у Услужном центру општине
Нова Црња.
Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.
Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:
 Адреса: Општина Нова Црња, улица и број ЈНА бр 110., Комисији за
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини
 Број јавног надметања ____ (навести и КО)
На задњој страни:
 име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.
IV
– Рок за подношење пријаве Рок за подношење документације за пријављивање је до 14,00 сати, дана
02.09.2016. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу
Општинске управе Општине Нова Црња до наведеног рока, без обзира на начин
достављања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
V
– Јавно надметање Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1.
овог Огласа одржаће се за све КО дана 05.09.2016. године са почетком у 9,00 часова у
Скупштинској сали општине Нова Црња, ул. ЈНА бр.110, Нова Црња
VI
- Плаћање закупнине Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије
на дан јавног надметања.
Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу
Народне банке Србије на дан уплате.

VII
– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правоснажности
одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о
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давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ
уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне
средине преко Општинске управе општине Нова Црња.
Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до
30. септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа
потребно је доставити и:
 гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног
земљишта или
 уговор о јемству јемца између Министарства као повериоца и правног
лица као јемца или
 доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство
обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања
рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.
Ову одлуку објавити у „ Службеном листу општине Нова Црња“, на огласној
табли Општинске управе Нова Црња и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим
што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у „ Службеном
листу општине Нова Црња “.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНЕ
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
ПРЕДСЕДНИK ОПШТИНЕ
Број: I-461-12/16
Дана: 18.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИK
Пера Миланков
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Скупштина општине
Комисија за спровођење референдума за увођење самодоприноса у
МЗ Војвода Степа
Број: 173
Дана: 12.07. 2016. године
.На основу члана 15. ст.. 1 тачка 5. Закона о референдуму и народној иницијативи
(„Службени гласник Републике Србије“, број: 48/94 и 11/98) и члана 2. Решења о образовању
Комисије за спровођење референдума за увођење месног самодоприноса Месној заједници
Војвода Степа („Службени лист општине Нова Црња “ бр. 12/016), Комисија за спровођење
референдума, на седници одржаној дана 11.07.2016 године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ВОЈВОДА СТЕПА ЗА ГЛАСАЊЕ НА
РЕФЕРЕНДУМУ РАДИ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
Одређују се гласачка места на територији Месне заједнице Војвода Степа за гласање на
референдуму ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса, који је расписан за 15.08.28.08. 2016. године, и то:
11. БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 11. ВОЈВОДА СТЕПА са седиштем у згради Основне
школе "4. Октобар", улица ЈНА 2, обухвата следеће улице:
Улица ЈНА од броја 26 до броја 48, Рашина од броја 40 до броја 72 и 15 кућа без броја,
Николе Тесле од броја 37 до броја 71 и од броја 72 до броја 38, Карађорђева од броја 37 до броја
71 и од броја 72 до броја 38, Алексе Шантића од броја 37 до броја 71, Кајмакчаланска од броја
25 до броја 59 и од броја 60 до броја 26, Зетска од броја 25 до броја 59 и од броја 60 до броја 26,
Косовска од броја 25 до броја 59.
12. БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 12. ВОЈВОДА СТЕПА са седиштем у згради Основне
школе "4. Октобар", улица ЈНА 2, обухвата следеће улице:
Улица ЈНА од броја 24 до броја 2 и од броја 1 до броја 25 и 17 кућа без броја, Алексе
Шантића од броја 38 до броја 72, Змај Јовина од броја 37 до броја 71 и од броја 72 до броја 38,
Кнез Михајлова од броја 38 до броја 66, Кајмакчаланска од броја 23 до броја 1 и од броја 2 до
броја 24, Зетска од броја 1 до броја 21 и од броја 2 до броја 22, Косовска од броја 13 до броја 23
и 1 кућа без броја, Кнез Михајлова од броја 36 до броја 26, Змај Јовина од броја 36 до броја 12 и
од броја 13 до броја 35, Алексе Шантића од броја 36 до броја 2, Његошева од броја 21 до броја
1 и од броја 2 до броја 24, Петра Кочића од броја 23 до броја 1 и од броја 2 до броја 24, Ђуре
Јакшића од броја 10 до броја 12 и број 13.
13. БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 13. ВОЈВОДА СТЕПА са седиштем у згради Основне
школе "4. Октобар", улица ЈНА 2, обухвата следеће улице:
Улица Алексе Шантића од броја 35 до броја 31, Карађорђева од броја 36 до броја 2 и од
броја 1 до броја 35, Улица Николе Тесле од броја 36 до броја 2 и од броја 1 до броја 35, Рашина
од броја 36 до броја 2 и 6 кућа без броја, Улица ЈНА од броја 25 до броја 47, Његошева од броја
26 до броја 60 и од броја 59 до броја 25, Петра Кочића од броја 26 до броја 60 и од броја 59 до
броја 25, Улица Ђуре Јакшића од броја 43 до броја 59 и од броја 60 до броја 40.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Нова Црња“
Председник Комисије
Личина Марко
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Скупштина општине
Комисија за спровођење референдума за увођење самодоприноса у
МЗ Војвода Степа
Број: 176
Дана: 12.07.2016. године
На основу члана 15. у вези са чланом 20. и 21. Закона о референдуму и нардоној
иницијативи (''Службени гласник Републике Србије'', број 48/94 и 11/98) и члана 2. Решења о
образовању Комисије за спровођење референдума за увођење самодоприноса у МЗ Војвода
Степа („Службени лист општине Нова Црња „ број 12/016) Комисија за спровођење
референдума на седници одржаној дана 11.07.2016. године, донела је:
ОДЛУКУ
О БЛИЖЕМ УТВРЂИВАЊУ САДРЖИНЕ, ОБЛИКА И ИЗГЛЕДА
ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА
ЗА ИЗЈАШЊАВАЊЕ НА РЕФЕРЕНДУМУ НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ВОЈВОДА СТЕПА РАДИ ДОНОШЕЊА
ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
КОЈИ ЈЕ РАСПИСАН ЗА 15.08.-28.08. 2016. ГОДИНЕ
1. Садржина гласачких листића (Образац 1) за изјашњавање на референдуму на подручју Месне
заједнице Војвода Степа ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса који је расписан за
15.08.-28.08.
2016. године, утврђује се у складу са чланом 20. Закона о референдуму и
народној иницијативи.
На гласачком листићу налазиће се текст следећег садржаја: Скупштина општине Нова Црња,
Месна заједница Војвода Степа, датум одржавања референдума , питање којим се грађани
изјашњавају за увођење месног самодоприноса, као и речи „за“ и „против"
2. Гласачки листићи из претходне тачке се штампају на папиру беле боје формата А- 5, на
српском језику, ћириличним писмом-црном штампарском бојом.
Гласачки листићи се оверавају штампаним отиском печата Месне заједнице Војвода Степа који печат користи Комисија за спровођење референндума.
3. Гласачки листићи се штампају на штампачу Општинске управе општине Нова Црња.
Број гласачких листића који се штампају мора да буде једнак збиру броја гласача који су
уписани у бирачки списак и броја гласача који су уписани у списак гласача који немају изборно
право и пребивалиште на подручју Месне заједнице Војвода Степа а имају право изјашњавања
на референдуму.
Укупан број гласачких листића утврђује Комисија за спровођење референдума.
Број резервних гласачких листића износи 0,3% од укупног броја гласачких листића.
Комисија за спровођење референдума сачињава узорак гласачког листића који оверава њен
председник својим потписом и печатом,
Први одштампани гласачки листић представник Комисије за спровођење референдума
упоређује са овереним узорком гласачког листића.
Пошто утврди да је одштампани примерак гласачког листића подударан са овереним узорком,
представник Комисије одобрава штампање гласачких листића у утврђеном броју примерака.
4. Контролни лист (Образац 2 ) штампа се на штампачу Општинске управе Нова Црња на
папиру жуте боје, формата А-5, - црном штампарском бојом.
Текст контролног листа исписан је српским језиком, ћириличним писмом и садржи податке о
бирачком месту, о датуму и месту гласања, као и податке о лицу које је прво гласало на том
бирачком месту.
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5. Штампање гласачких листића надзире и контролише Комисија за спровођење референдума,
преко својих чланова.
6. Ова одлука се објављује у „Службеном листу општине “
Председник Комисије
Личина Марко
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Скупштина општине
Комисија за спровођење референдума за увођење самодоприноса у
МЗ Војвода Степа
Број: 172
Дана: 12.07. 2016. године
.На основу члана 4.став 1. и 2. члана 15. Закона о референдуму и народној инцијативи (
„Службени гласник РС“, број 48/94 и 11/98) и члана 2. Решења о образовању Комисије за
спровођење референдума за увођење самодоприноса у МЗ Војвода Степа ( „ Службени лист
општине Нова Црња“, број12/016) Комисија за за спровођење референдума за увођење
самодоприноса у МЗ Војвода Степа на седници одржаној дана 11.07. 2016. године донела је :
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНОГ БРОЈА БИРАЧА НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ
МЕСТА ВОЈВОДА СТЕПА КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО ИЗЈАШЊАВАЊА НА
РЕФЕРЕНДУМУ
1. УТВРЂУЈЕ СЕ коначан број бирача који имају право гласања на референдуму за увођење
самодоприноса на територији насељеног места Војвода Степа и он износи 1.187,00бирача.
Број бирача који имају имовину у К.О.Војвода Степа а живе ван територије општине
Нова Црња на дан 01.01.2015 је :328.
2. Бирачи који имају право гласања на референдуму из става 1. ове одлуке оствариваће своје
право на 3 бирачких места и то:
на бирачком месту број 11...........308 бирача
на бирачком месту број 12...........483 бирача
на бирачком месту број 13...........396 бирача
3. Број гласачких листића који се штампа одговара броју бирача и износи 1515 комада.
4. Број резервних гласачких листића који се штампа износи 455 комада.
5. Ова Одлука биће објављена у „ Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник Комисије
Марко Личина
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