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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
Година XXVI

Нова Црња

Р е п у б л и к а С р б и ј а
Општина Нова Црња
-Комисија за израду Годишњег програма
заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта
у државној својини за територију општине
Нова ЦрњаБрој: III-02-461-8/17-1
Датум: 12.09.2017. године

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА
НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА ЗА 2018.
ГОДИНУ

99.У складу са Законом о
пољопривредном земљишту („Службени
гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон,
41/09 и 112/2015) и Правилником о
условима и поступку давања у закуп и на
коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини (“Службени гласник РС”,
број 16/2017), Комисија за израду
Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у у
државној својини за територију општине
Нова Црња ( у даљем тексту: Комисија),
расписује јавни позив којим обавештава:

13.09.2017. године

-

-

-
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образовнe установe - школe, стручнe
пољопривреднe службe и социјалнe
установe да им се може дати на
коришћење
површина
пољопривредног
земљишта
у
државној својини која је примерена
делатности којом се баве, а највише
до 100 хектара;
високообразовнe
установe
факултетe и научнe институтe чији
је оснивач држава и установe за
извршење кривичних санкција да им
се може дати на коришћење
површина
пољопривредног
земљишта у државној својини која је
примерена делатности којом се баве,
а највише до 1.000 хектара;
правнa лицa у државној својини
регистрована за послове у области
шумарства;

да доставе потребну документацију ради
остваривања коришћења без плаћања
накнаде пољопривредног земљишта у
државној својини на територији општине
Нова Црња за 2018. годину, до дана
31.октобра 2017. године.
Потребна документација:
1) Захтев за остваривање бесплатног
коришћења без плаћања накнаде
потписан од стране одговорног лица
2) Акт о оснивању установе, односно
извод из привредног регистра за
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правно лице (не старији од шест
месеци);
3) Изјава подносиоца захтева коју
површину
пољопривредног
земљишта у државној својини већ
користи без плаћања накнаде (у
складу са чланом 61. Закона о
пољопривредном земљишту) на
територији Републике Србије.
Подносиоци захтева достављају
потребну документацију из овог јавног
позива, у неовереним копијама које морају
бити читљиве, при чему Комисија за израду
Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у у
државној својини за територију општине
Нова Црња, задржава право да у случају
потребе затражи достављање оригинала
или
оверене
копије
достављене
документације.
Образац захтева може се преузети
сваког радног дана од 8 до 13 часова, у
просторијама Одељења за привреду
Општинске управе Нова Црња, Нова Црња,
Улица ЈНА бр.110, приземље, канцеларија
бр.3 или са сајта www.sonovacrnja.org.rs .
Рок за достављање захтева и
потребне документације из овог јавног
позива је 31. октобар 2017. године. Захтев
приспео по истеку датума одређеног у овом
јавним
позиву
сматраће
се
неблаговременим и Комисија ће га вратити
подносиоцу неотвореног.
Захтев
са
потребном
документацијом се подноси непосредно на
писарници општине или поштом, у
затвореној коверти са назнаком на предњој
страни:
„Право
коришћења
пољопривредног земљишта у државној
својини без плаћања накнаде за 2018.
годину“ за Комисију за израду Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији
општине Нова Црња, на адресу:
Општинске управе општине Нова Црња,

23218 Нова Црња, ул. ЈНА, бр.110, На
полеђини коверте наводи се назив/име и
презиме и адреса подносиоца захтева.
Контакт особа за све информације у
вези са овим јавним позивом су Нада
Шпириданов и Јелена Николин, телефон:
023/815-030 или лично у просторијама
Одељења за привреду Општинске управе
Нова Црња, Нова Црња, Улица ЈНА, бр.110,
приземље, канцеларија бр.3.
Овај јавни позив објавити у
Службеном листу општине Нова Црња, на
интернет страници, огласној табли
општине Нова Црња и огласним таблама
месних заједница.

Председник Комисије
Драган Томин

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: I-02-65/17
Дана: 13.09.2017.
100. На основу члана 59. Закона о
Агенцији за борбу против корупције (
„Службени гласник РС“ број 97/2008 и
53/2010), члана 8. Смернице за израду и
спровођење
плана
интегритета
(
„Службени гласник РС“ број 95/2016 и
56/2017) , члана 58. Статута општине Нова
Црња (Службени лист општине Нова
Црња“ бр. 09/08, 16/12 и 16/15),
Председник општине Нова Црња, дана
13.09.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I
Именује се Радна група за израду
плана интегритета, а у складу са
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Смерницама за израду и спровођење плана
интегритета, у следећем саставу:
-Дејан Панић-координатор радне
групе-саветник председника општине Нова
Црња
-Вања Равић-члан радне групе
-Светлана Ђого-члан радне групе
-Невенка

Миланков-члан

радне

групе
-Горан Лакић-члан радне групе
-Обреновић Драган-лице за надзор
над израдом Плана интегритета-заменик
председника општине Нова Црња.
II
Радна група припрема програм
израде плана интегритета, упознаје
запослене са циљем, значајем и начином
израде плана интегритета, врши процену
постојећег
стања
изложености
и
отпорности радних процеса у области
функционисања институције, односно
анализира постојеће мере за управљање
ризицима од корупције, врши процену
интензитета ризика од корупције, предлаже
рокове и одговорна лица за спровођење
мера унапређења којима се смањује ризик
од корупције, упознаје запослене са стањем
у институцији, оценом интензитета ризика
за настанак корупције и планом
спровођења мера побољшања.
Радна група у израду нацрта плана
интегритета може укључити и друге
запослене у институцији.
III
Радна група завршава израду плана
интегритета најкасније до 27.10.2017.
године

IV
Одговорно лице за доношење плана
интегритета је Председник општине Нова
Црња.
V
Ова решење објављује се у
„Службеном листу општине Нова Црња“.
Образложење
На основу члана 59. Закона о
Агенцији за борбу против корупције
(„Службени гласник РС“ број 97/2008 и
53/2010) прописана је обавеза да државни
органи
и
организације,
органи
територијалне аутономије и локалне
самоуправе, јавне службе и јавна предузећа
доносе
своје
планове
интегритета.
Одредбом члана 8. Смернице за израду и
спровођење
плана
интегритета
(
„Службени гласник РС“ број 95/2016 и
56/2017), прописано је да руководилац
институције доноси одлуку о изради и
спровођењу плана интегритета, именује
координатора, чланове радне групе и лице
задужено за надзор над израдом плана
интегритета.
Циљ усвајања плана интегритета је
стварање институционалног механизма
којим се спречава или смањује интезитет
ризика од тога да се јавна овлашћења
обављају супротно сврси због којих су
установљена.
Радна
група
израђује
план
интегритета на основу усвојеног и
објављеног нацрта плана интегритета који
је сачинила Агенција за борбу против
корупције.
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Имајући у виду све наведено,
председник општине је, у складу са својим
надлежностима, донео решење као у
диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПЕРА МИЛАНКОВ
Доставити:

-

за координатора:
1. Вања Равић

-

за чланове:
2. Светлана Ђого
3. Невенка Миланков
4. Дејан Панић
III

Задатак Радне групе је да:

1. Члановима радне групе
2. Агенцији за борбу против корупције
3. Архиви

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: I-02-66/17
Дана: 13.09.2017.
101.На основу обавеза утврђених
Акционим планом за преговарање Србије о
чланству у Европској унији за поглавље бр.
23, а на основу члан 58. Статута општине
Нова Црња (Службени лист општине Нова
Црња“ бр. 09/08, 16/12 и 16/15),
Председник општине Нова Црња дана
13.09.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ О ФОРМИРАЊУ И
ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА
ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ
АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА
I
Формира се Радна група за израду
Локалног Антикорупцијског плана.

-анализира
Модел
Локалног
антикорупцијског плана Агенције за борбу
против корупције;
-установи које елементе из модела
може и треба да усвоји у свом Локалном
антикорупцијском плану;
-развије остале елементе који су
неопходнио за спровођење локалног
антикорупцијског плана;
-изради
предлог
Локалног
антикорупцијског плана и достави га
Скупштини општине на разматраље и
усвајање.
IV
Решење објавити у
листу општине Нова Црња“.

„Службеном

Образложење
Република Србија преговара са
Европском унијом у процесу приступања
истој, а поглавље 23. је једно од 35
поглавља о којима се преговара, а које
обухвата правосуђе, основна права и борбу
против корупције.

II
У Радну групу за израду Локалног
антикорупцијског плана именују се:

Локална самоуправа се у поменутим
документима који се баве корупцијом
третира као област којој је потребно
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посветити нарочиту пажњу са становишта
сузбијања корупције.
Усвајање и примена локалних
антикорупцијских планова у складу је и са
једним од циљева Националне стратегије за
борбу против корупције у Републици
Србији за период од 2013. године до 2018.
године.
У циљу помоћи градовима и
општинама да усвоје адекватне локалне
антикорупцијске
планове, Акционим
планом за преговарачко поглавље 23
предвиђено је да Агенција за борбу против
корупције
изради
модел
Локалног
антикорупцијског плана. Поменути модел
израђен је уз подршку и у сарадњи са
Сталном конференцијом градова и
општина.
Имајући у виду све наведено, донето
је решење као у диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПЕРА МИЛАНКОВ
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Службени лист општине Нова Црња”
издаје и штампа орган управе општине Нова Црња,
23218 Нова Црња,ЈНА број 110.
Главни и одговорни уредник: Светлана Ђого Телефон број:815-260.
Жиро рачун број ; 840-494845-81
/евидентни рачун органа управе општине Нова Црња/.
“Службени лист општине Нова Црња” излази по потреби

