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СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
Година XXIV

Нова Црња

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-28/15-1
ДАНА:30.11.2015.
Н О В А Ц Р Њ А
111.На основу члана 132.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
) , члана 41.тачка 10. Статута општине
(“Сл.лист општине Нова Црња “ број 9/08 ),
и Одлуке Управног одбора Дома здравља
Српска Црња број 880 од
24.11.2015.године,Скупштина општине
Нова Црња на својој седници одржаној дана
30.11.2015. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ДОМА ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
Члан 1.
Именује се Др. Даница ВучуревићЂукин, за директора Дома здравља Српска
Црња.
Члан 2.
Мандат директора Дома здравља
Српска Црња, почиње да тече даном
ступања на дужност и траје 4 године .
Члан 3.
Овo Решење објавиће се у
„Службеном листу општине Нова Црња“.
Образложење

30.11.2015. године

Број: 14

Дом здравља Српска Црња је у
складу са Статутом Дома здравља расписао
конкурс за избор и именовање директора
Дома здравља. Конкурс је расписао
Управни одбор Дома здравља у листу
„Послови“ дана 11.11.2015.године. На
пријављени конкурс благовремено је
поднела молбу кандидат др
Даница
Вучуревић Ђукин. По истеку рока за
подношење пријава Управни одбор је на
седници
одржаној
24.11.2015.године
констатовао да је пријава др Данице
Вучуревић Ђукин благовремена и да
садржи све потребне доказе који се траже
по конкурсу. Након извршеног разматрања
пријаве и свих доказа Управни одбор је
једногласно изабрао др Даницу Вучуревић
Ђукин за директора у наредном периоду од
четири године и утврдио предлог који је
достављен скупштини, која у складу са
чланом 132.Закона о здравственој заштити
(Службени
гласник
Републике
Србије“бр.107/05,72/09-др.закон,
88/10,57/11 119/12,45/13-др.Закон и 93/14)
доноси Решење о именовању директора
Дома здравља Српска Црња.
Председник СО
Ранко Брборић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-28/15-2
ДАНА: 30.11.2015.
Н О В А Ц Р Њ А
112. На основу члана 20. Закона о
финансирању
локалне
самоуправе
(„Службени гласник РС“ број 62/2006),
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члана 10.-12.Закона о референдуму и
народној иницијативи („Службени гласник
РС“ број 48/94 и 11/98) и члана 27. и 85.
став 3. Статута општине Нова Црња
(„Службени лист општине Нова Црња“,
број: 9/08 и 16/12) , Скупштина општине
Нова Црња на седници одржаној 30.11.2015.
године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗЈАШЊАВАЊУ ГРАЂАНА ПУТЕМ
РЕФЕРЕНДУМА НА ПОДРУЧЈУ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАДОЈЕВО
Члан 1.
Поводом захтева грађана који је
потписало више од 5% бирача са територије
Месне заједнице Радојево ради
изјашњавања грађања о увођењу
самодоприноса, о Предлогу Одлуке о
увођењу месног самодоприноса у Месној
заједници Радојево за период од 01.јануара
2016.године до 31.12.2020.године грађани
ће се изјаснити путем референдума.
Члан 2.
Предлог Одлуке о увођењу месног
самодоприноса у месној заједници Радојево
који је утврдила Скупштина општине
налази се у прилогу ове Одлуке и чини њен
саставни део.
Члан 3.
Право изјашњавања из члана 1. ове
Одлуке имају грађани који имају изборно
право и пребивалиште на територији Месне
заједнице Радојево, као и грађани који
немају изборно право и пребивалиште на
овој територији, ако имају непокретну
имовину на територији Месне заједнице
Радојево, а средствима која ће се прикупити
самодоприносом побољшавају се услови
коришћења те имовине.
Одлука о увођењу самодоприноса
сматра се донетом ако се за њу изјаснила
већина од укупног броја грађана из
претходног става.
Члан 4.
Изјашњавање
грађана
путем
референдума о увођењу самодоприноса на
територији Месне заједнице Радојево
спроводиће
се
у
периоду
од
10.12.2015.године до 25.12.2015.године од 8
(осам) до 18 (осамнаест) часова.
Члан 5.
Скупштина општине ће Решењем
образовати Комисију која ће спровести

поступак
изјашњавања
грађана
референдумом о питању из члана 1. Ове
Одлуке.
Комисија из става 1. овог члана
образоваће гласачке одборе.
Трошкови
поступка
изјашњавања
грађана путем референдума о увођењу
самодоприноса на територији Месне
заједнице Радојево падају на терет буџета
Месне заједнице Радојево.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и објављује се у „Службеном
листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Ранко Брборић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-28/15-3
ДАНА:30.11.2015.
Н О В А Ц Р Њ А
113.На основу члана 13. Закона о
референдуму и народној иницијативи
(„Службени гласник РС“ број 48/94 и 11/98)
, Скупштина општине
Нова Црња на
седници одржаној 30.11.2015. године
донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за спровођење
референдума за увођење самодоприноса
месне заједнице Радојево
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење
референдума за увођење самодоприноса
Месне заједнице Радојево (у даљем тексту:
Комисија).
II
Задатак Комисије је да обавља следеће
послове:
1. да се стара о законитом спровођењу
референдума,
2. да донесе Правилник о свом раду,
3. да се стара о обезбеђивању
материјала за спровођење
референдума,
4. прописује обрасце за спровођење
референдума,
5. прописује боју и изглед гласачког
листића,
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6. образује гласачке одборе за
спровођење референдума,
7. даје упутства за рад гласачких
одбора и усклађује њихов рад,
8. утврђује и проглашава укупне
резултате референдума,
9. обавља и друге послове одређење
законом и актом о расписивању
референдума.
III
Именују се:
За председника:
Ристин Жељко из Радојева,
За заменика председника:
Милошев Иванка из Радојева,
За чланове:
1. Радослав Рајин из Радојева, члан
2. Јелена Кандић из Радојева, заменик
члана,
3. Душко Јованов из Радојева, члан
4. Невенка Бецин из Радојева, заменик
члана
5. Драган Стојшин из Радојева, члан
Бранко Павлишан из Радојева, секретар
Драган Ђулвезан из Радојева, заменик
секретара.
IV
Oво Решење ступа на снагу даном
доношења и објављује се у „Службеном
листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Ранко Брборић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-28/15-4
ДАНА:30.11.2015.
Н О В А Ц Р Њ А
114. На основу члана 20. Закона о
финансирању
локалне
самоуправе
(„Службени гласник РС“ број 62/2006),
члана 10.-12.Закона о референдуму и
народној иницијативи („Службени гласник
РС“ број 48/94 и 11/98) и члана 27. и 85.
став 3. Статута општине Нова Црња
(„Службени лист општине Нова Црња“,
број: 9/08 и 16/12) , Скупштина општине
Нова Црња на седници одржаној 30.11.2015.
године донела је

ОДЛУКУ
О ИЗЈАШЊАВАЊУ ГРАЂАНА ПУТЕМ
РЕФЕРЕНДУМА НА ПОДРУЧЈУ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРПСКА ЦРЊА
Члан 1.
Поводом захтева грађана који је
потписало више од 5% бирача са територије
Месне заједнице Српска Црња ради
изјашњавања грађања о увођењу
самодоприноса, о Предлогу Одлуке о
увођењу месног самодоприноса у Месној
заједници Српска Црња за период од
01.јануара 2016.године до
31.12.2020.године грађани ће се изјаснити
путем референдума.
Члан 2.
Предлог Одлуке о увођењу месног
самодоприноса у месној заједници Српска
Црња који је утврдила Скупштина општине
налази се у прилогу ове Одлуке и чини њен
саставни део.
Члан 3.
Право изјашњавања из члана 1. ове
Одлуке имају грађани који имају изборно
право и пребивалиште на територији Месне
заједнице Српска Црња, као и грађани који
немају изборно право и пребивалиште на
овој територији, ако имају непокретну
имовину на територији Месне заједнице
Српска Црња, а средствима која ће се
прикупити самодоприносом побољшавају
се услови коришћења те имовине.
Одлука о увођењу самодоприноса
сматра се донетом ако се за њу изјаснила
већина од укупног броја грађана из
претходног става.
Члан 4.
Изјашњавање
грађана
путем
референдума о увођењу самодоприноса на
територији Месне заједнице Српска Црња
спроводиће
се
у
периоду
од
10.12.2015.године до 25.12.2015.године од 9
(девет) до 19 (деветнаест) часова.
Члан 5.
Скупштина општине ће Решењем
образовати Комисију која ће спровести
поступак
изјашњавања
грађана
референдумом о питању из члана 1. Ове
Одлуке.
Комисија из става 1. овог члана
образоваће гласачке одборе.
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Трошкови
поступка
изјашњавања
грађана путем референдума о увођењу
самодоприноса на територији Месне
заједнице Српска Црња падају на терет
буџета Месне заједнице Српска Црња.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и објављује се у „Службеном
листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Ранко Брборић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-28/15-5
ДАНА:30.11.2015.
Н О В А Ц Р Њ А
115. На основу члана 13. Закона о
референдуму и народној иницијативи
(„Службени гласник РС“ број 48/94 и 11/98)
, Скупштина општине
Нова Црња на
седници одржаној 30.11.2015. године
донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за спровођење
референдума за увођење самодоприноса
месне заједнице Српска Црња
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење
референдума за увођење самодоприноса
Месне заједнице Српска Црња (у даљем
тексту: Комисија).
II
Задатак Комисије је да обавља следеће
послове:
1. да се стара о законитом спровођењу
референдума,
2. да донесе Правилник о свом раду,
3. да се стара о обезбеђивању
материјала за спровођење
референдума,
4. прописује обрасце за спровођење
референдума,
5. прописује боју и изглед гласачког
листића,
6. образује гласачке одборе за
спровођење референдума,
7. даје упутства за рад гласачких
одбора и усклађује њихов рад,

8. утврђује и проглашава укупне
резултате референдума,
9. обавља и друге послове одређење
законом и актом о расписивању
референдума.
III
Именују се:
За председника:
Душко Даничић из Српске Црње,
За заменика председника:
Родољуб Бошкић из Српске Црње,
За чланове:
1. Миле Тодоров из Српске Црње,
члан
2. Рајко Ковачевић из Српске Црње,
заменик члана,
3. Горан Мракић из Српске Црње,
члан
4. Бранислав Дамјанов из Српске
Црње, заменик члана
5. Радинка Аврамовић из Српске
Црње, члан
Владан Радин из Српске Црње, секретар
Гордана Тодоров из Српске Црње, заменик
секретара.
IV
Oво Решење ступа на снагу даном
доношења и објављује се у „Службеном
листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Ранко Брборић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-28/15-6
ДАНА:30.11.2015.
Н О В А Ц Р Њ А
116. На основу члана 20. Закона о
финансирању
локалне
самоуправе
(„Службени гласник РС“ број 62/2006),
члана 10.-12.Закона о референдуму и
народној иницијативи („Службени гласник
РС“ број 48/94 и 11/98) и члана 27. и 85.
став 3. Статута општине Нова Црња
(„Службени лист општине Нова Црња“,
број: 9/08 и 16/12) , Скупштина општине
Нова Црња на седници одржаној 30.11.2015.
године донела је
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ОДЛУКУ
О ИЗЈАШЊАВАЊУ ГРАЂАНА ПУТЕМ
РЕФЕРЕНДУМА НА ПОДРУЧЈУ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВА ЦРЊА
Члан 1.
Поводом захтева грађана који је
потписало више од 5% бирача са територије
Месне заједнице Нова Црња ради
изјашњавања грађања о увођењу
самодоприноса, о Предлогу Одлуке о
увођењу месног самодоприноса у Месној
заједници Нова Црња за период од
01.јануара 2016.године до
31.12.2020.године грађани ће се изјаснити
путем референдума.
Члан 2.
Предлог Одлуке о увођењу месног
самодоприноса у месној заједници Нова
Црња који је утврдила Скупштина општине
налази се у прилогу ове Одлуке и чини њен
саставни део.
Члан 3.
Право изјашњавања из члана 1. ове
Одлуке имају грађани који имају изборно
право и пребивалиште на територији Месне
заједнице Нова Црња, као и грађани који
немају изборно право и пребивалиште на
овој територији, ако имају непокретну
имовину на територији Месне заједнице
Нова Црња, а средствима која ће се
прикупити самодоприносом побољшавају
се услови коришћења те имовине.
Одлука о увођењу самодоприноса
сматра се донетом ако се за њу изјаснила
већина од укупног броја грађана из
претходног става.
Члан 4.
Изјашњавање грађана путем
референдума о увођењу самодоприноса на
територији Месне заједнице Нова Црња
спроводиће се у периоду од
10.12.2015.године до 25.12.2015.године, oд
8 (осам) часова до 18 (осамнаест) часова.
Члан 5.
Скупштина општине ће Решењем
образовати Комисију која ће спровести
поступак
изјашњавања
грађана
референдумом о питању из члана 1. Ове
Одлуке.
Комисија из става 1. овог члана
образоваће гласачке одборе.

Трошкови
поступка
изјашњавања
грађана путем референдума о увођењу
самодоприноса на територији Месне
заједнице Нова Црња падају на терет буџета
Месне заједнице Нова Црња.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и објављује се у „Службеном
листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Ранко Брборић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-28/15-7
ДАНА:30.11.2015.
Н О В А Ц Р Њ А
117. На основу члана 13. Закона о
референдуму и народној иницијативи
(„Службени гласник РС“ број 48/94 и 11/98)
, Скупштина општине
Нова Црња на
седници одржаној 30.11.2015. године
донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за спровођење
референдума за увођење самодоприноса
месне заједнице Нова Црња
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење
референдума за увођење самодоприноса
Месне заједнице Нова Црња (у даљем
тексту: Комисија).
II
Задатак Комисије је да обавља следеће
послове:
1.да се стара о законитом спровођењу
референдума,
2.да донесе Правилник о свом раду,
3.да се стара о обезбеђивању материјала
за спровођење референдума,
4.прописује обрасце за спровођење
референдума,
5.прописује боју и изглед гласачког
листића,
6.образује гласачке одборе за
спровођење референдума,
7.даје упутства за рад гласачких одбора
и усклађује њихов рад,
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8.утврђује и проглашава укупне
резултате референдума,
9.обавља и друге послове одређење
законом и актом о расписивању
референдума.
III
Именују се:
За председника:
Роберт Ружа из Нове Црње,
За заменика председника:
Тибор Бицок из Нове Црње,
За чланове:
1.Левенте Корпа из Нове Црње, члан
2.Золтан Јеноваи из Нове Црње,
заменик члана,
3.Лорабел Чисар из Нове Црње, члан
4.Ерика Ђемант из Нове Црње, заменик
члана
5.Ервин Ходи из Нове Црње, члан
Ерне Нађ из Нове Црње, секретар
Танкок Тамаш из Нове Црње, заменик
секретара.
IV
Oво Решење ступа на снагу даном
доношења и објављује се у „Службеном
листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Ранко Брборић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-28/15-8
ДАНА:30.11.2015.
Н О В А Ц Р Њ А
118.На основу члана 20. Закона о
финансирању
локалне
самоуправе
(„Службени гласник РС“ број 62/2006),
члана 10.-12.Закона о референдуму и
народној иницијативи („Службени гласник
РС“ број 48/94 и 11/98) и члана 27. и 85.
став 3. Статута општине Нова Црња
(„Службени лист општине Нова Црња“,
број: 9/08 и 16/12) , Скупштина општине
Нова Црња на седници одржаној 30.11.2015.
године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗЈАШЊАВАЊУ ГРАЂАНА ПУТЕМ
РЕФЕРЕНДУМА НА ПОДРУЧЈУ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТОБА

Члан 1.
Поводом захтева грађана који је
потписало више од 5% бирача са територије
Месне заједнице Тоба ради изјашњавања
грађања о увођењу самодоприноса, о
Предлогу Одлуке о увођењу месног
самодоприноса у Месној заједници Тоба за
период од 01.јануара 2016.године
до 31.12.2020.године грађани ће се
изјаснити путем референдума.
Члан 2.
Предлог Одлуке о увођењу месног
самодоприноса у месној заједници Тоба
који је утврдила Скупштина општине
налази се у прилогу ове Одлуке и чини њен
саставни део.
Члан 3.
Право изјашњавања из члана 1. ове
Одлуке имају грађани који имају изборно
право и пребивалиште на територији Месне
заједнице Тоба, као и грађани који немају
изборно право и пребивалиште на овој
територији, ако имају непокретну имовину
на територији Месне заједнице Тоба, а
средствима која ће се
прикупити
самодоприносом побољшавају се услови
коришћења те имовине.
Одлука о увођењу самодоприноса
сматра се донетом ако се за њу изјаснила
већина од укупног броја грађана из
претходног става.
Члан 4.
Изјашњавање грађана путем
референдума о увођењу самодоприноса на
територији Месне заједнице Тоба
спроводиће се у периоду од 10.12.2015
године до 25.12.2015.године од 8 (осам)
часова до 15 (петнаест) часова.
Члан 5.
Скупштина општине ће Решењем
образовати Комисију која ће спровести
поступак
изјашњавања
грађана
референдумом о питању из члана 1. Ове
Одлуке.
Комисија из става 1. овог члана
образоваће гласачке одборе.
Трошкови
поступка
изјашњавања
грађана путем референдума о увођењу
самодоприноса на територији Месне
заједнице Радојево падају на терет буџета
Месне заједнице Тоба.
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Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и објављује се у „Службеном
листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Ранко Брборић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-28/15-9
ДАНА:30.11.2015.
Н О В А Ц Р Њ А
119. На основу члана 13. Закона о
референдуму и народној иницијативи
(„Службени гласник РС“ број 48/94 и 11/98)
, Скупштина општине
Нова Црња на
седници одржаној 30.11.2015. године
донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за спровођење
референдума за увођење самодоприноса
месне заједнице Тоба
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење
референдума за увођење самодоприноса
Месне заједнице Тоба (у даљем тексту:
Комисија).
II
Задатак Комисије је да обавља следеће
послове:
1.да се стара о законитом спровођењу
референдума,
2.да донесе Правилник о свом раду,
3.да се стара о обезбеђивању материјала
за спровођење референдума,
4.прописује обрасце за спровођење
референдума,
5.прописује боју и изглед гласачког
листића,
6.образује гласачке одборе за
спровођење референдума,
7.даје упутства за рад гласачких одбора
и усклађује њихов рад,
8.утврђује и проглашава укупне
резултате референдума,
9.обавља и друге послове одређење
законом и актом о расписивању
референдума.

Именују се:
За председника:
Атила Бачик из Тобе,
За заменика председника:
Лацко Фаркаш Ержебет из Тобе,
За чланове:
1.Андраш Ердег из Тобе, члан
2.Санто Тивадар из Тобе, заменик
члана,
3.Наталија Баба из Тобе, члан
4.Река Јојарт из Тобе, заменик члана
5.Лошонц Лорант из Тобе, члан
Естер Тот из Тобе, секретар
Каналаш Карола из Тобе, заменик
секретара.
IV
Oво Решење ступа на снагу даном
доношења и објављује се у „Службеном
листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Ранко Брборић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ: II-06-28/15-10
ДАНА:30.11.2015.
Н О В А Ц Р Њ А
120.На основу члана 50.став
2.Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“ број 119/12 и 116/13-аут.т и
44/14-др.закон) ,члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07 и 83/14) и члана 41. тачке 22.
Статута општине Нова Црња („Службени
лист општине Нова Црња“ број 9/08 и
16/12), Скупштина општине Нова Црња на
седници одржаној 30.11. 2015. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЈКП „8.АВГУСТ“ СРПСКА ЦРЊА
ЗА 2016.ГОДИНУ

Члан 1.
III
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Д а ј е с е сагласност на Програм
пословања и финансијски план ЈКП
„8.август“ Српска Црња за 2016.годину,број
519/15 који је донео Надзорни одбор ЈКП
„8.август“ Српска Црња ,на седници
одржаној дана 26.11.2015.године,под бројем
II-11-001/2015.
Члан 2.
Програм пословања и финансијски
план чине саставни део Закључка.
Члан 3.
Овај Закључак биће објављен у
„Службеном листу општине Нова Црња“.

Председник СО
Ранко Брборић
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