
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Република Србија – АПВ 
Општина Нова Црња 

-Скупштина општине- 

Број:II-06-4/12-1 

Дана: 02.03.2012. 
  

1.На основу члана 32. тачка 6. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ број 129/2007) и члана 41. 

тачка 7. Статута општине Нова Црња 

(„Службени лист општине Нова 

Црња“9/2008), Скупштина општине Нова 
Црња, на седници одржаној дана 

02.03.2012. године, доноси следећe 

 

РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, 

ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, 

СЕКРЕТАРА, ЗАМЕНИКА 

СЕКРЕТАРА,  

ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА 

 ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ 

НОВА ЦРЊА  

 

Члан 1. 
Именује се Изборна комисију 

општине Нова Црња, на предлог 

одборничких група а сразмерно броју 
одборника и то: 

1. Алексић Смиљка, дипл. правник, за 

председника - на предлог одборничке групе 

„ДС-Г17+, ДСС,СПС И ПУПС“  
2. Стојаковић Петар, дипл. правник,  за зам. 

председника - на предлог одборничке групе 

„ДС-Г17+, ДСС,СПС И ПУПС“  
3. Томин Јасмина, дипл. правник,  за 

секретара   

4. Ђого Светлана, дипл. правник,  за 

заменика секретара  

5. Немет Золтан, за члана - на предлог 

одборничке групе „ДС-Г17+, ДСС,СПС И 
ПУПС“  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

6. Вуковић Душан за заменика члана - на 
предлог одборничке групе „ДС-Г17+, 

ДСС,СПС И ПУПС“  

7. Гера Дејан, за члана - на предлог 

одборничке групе „ДС-Г17+, ДСС,СПС И 
ПУПС“  

8. Бјелица Јелена, за заменика члана- на 

предлог одборничке групе „ДС-Г17+, 
ДСС,СПС И ПУПС“  

9. Стоилков Божидар, за члана - на предлог 

одборничке групе „ДС-Г17+, ДСС,СПС И 

ПУПС“  
10.Пејић Анка за заменика члана- на 

предлог одборничке групе „ДС-Г17+, 

ДСС,СПС И ПУПС“  
11.Савић Миомира за члана - на предлог 

одборничке групе „ДС-Г17+, ДСС,СПС И 

ПУПС“  
12. Дајин Стеван, за заменика члана - на 

предлог одборничке групе „ДС-Г17+, 

ДСС,СПС И ПУПС“  

13. Попов Нада за члана - на предлог 
одборничке групе „ДС-Г17+, ДСС,СПС И 

ПУПС“  

14. Терзин Весна за заменика члана - на 
предлог одборничке групе „ДС-Г17+, 

ДСС,СПС И ПУПС“  

15. Танок Шандор за члана - на предлог 
одборничке групе „Мађарска коалиција – 

Иштван Пастор“   

16. Перон Вилмош за заменика члана - на 

предлог одборничке групе „Мађарска 
коалиција – Иштван Пастор“  

17. Стеванов Бранислав, за члана - на 

предлог одборничке групе „Латиновић 
Драгиша – Солидарност“  

18. Кандић Јелена за заменика члана - на 

предлог одборничке групе „Латиновић 

Драгиша – Солидарност“  
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

 

Година 22.           Нова Црња                             02.03.2012.године_____Број:__ 1.______ 

 

 



 

 
 

19. Обрадовић Милан, за члана - на предлог 

одборничке групе „Српска радикална 
странка – др. Војислав Шешељ“ 

20. Савић Славиша ,за заменика члана - на 

предлог одборничке групе „Српска 

радикална странка – др. Војислав Шешељ“ 
21. Куручев Васа,за члана - на предлог 

одборничке групе „Српска радикална 

странка – др. Војислав Шешељ“ 
22. Гарчев Сава, за заменика члана - на 

предлог одборничке групе „Српска 

радикална странка – др. Војислав Шешељ“ 
23. Дошлов Горан за члана - на предлог 

одборничке групе „Српска радикална 

странка – др. Војислав Шешељ“ 

24. Бјелајац Татјана, за заменика члана - на 
предлог одборничке групе „Српска 

радикална странка – др. Војислав Шешељ“ 

 
Члан 2. 

Ово решење ступа на снагу даном 

доношења а биће објављено у „Службеном 

листу општине Нова Црња“. 
 

Председник СО 

Милорад Васиљевић 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ: II-06-4 /12-2 
ДАНА:02.03. 2012  

Н  О В А  Ц Р Њ А  

 
 2.На основу члана 15. Закона о 

ванредним ситуацијама (“Службени 

гласник РС“, број 111/09) и члана 20. 
Закона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник РС“, број 129/07), Скупштина 

општине Нова Црња, на седници одржаној 

дана 02.03.2012. године, донела је следећи 

З а к љ у ч а к 

 

Члан 1. 
 Усваја се извештај о раду 

општинског штаба за ванредне ситуације 

Нова Црња за 2011.годину. 

 
Члан 2. 

 

 

 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном листу општине 
Нова Црња“. 

Председник СО 

Милорад Васиљевић 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
-Скупштина општине- 

БРОЈ: II-06-4 /12-3 

ДАНА:02.03.2012  
Н  О В А  Ц Р Њ А  

 

 3.На основу члана 15. Закона о 

ванредним ситуацијама (“Службени 
гласник РС“, број 111/09) и члана 20. 

Закона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник РС“, број 129/07), Скупштина 
општине Нова Црња, на седници одржаној 

дана 02.03.2012. године, донела је следећи 

З а к љ у ч а к 

 
Члан 1. 

 Усваја се план рада општинског 

штаба за ванредне ситуације Нова Црња за 
2012.годину. 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном листу општине 

Нова Црња“. 

Председник СО 

Милорад Васиљевић 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 
БРОЈ: II-06-4 /12-4 

ДАНА:02.03.2012. 

Н  О  В  А   Ц  Р  Њ  А 

 
 4.На  основу чл.15 и  32..Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 

бр.129/07),чл.80.Закона о јавној 
својини(„Сл.гласник РС“ бр.72/011)чл. 41. 

Статута општине Нова Црња(„Сл.лист 

општине Нова Црња“бр9/08),чл.4.и 

5.Одлуке о располагању непокретностима у 
државној својини („Сл.лист општине Нова 

Црња“ бр.8/010)Предлога Председника   
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општине  Нова Црња ,Скупштина општине 

Нова Црња на седници одржаној дана 
02.03.2012 године  д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

I 

 Скупштина општине Нова Црња   

непокретности прибављене   у државну 
својину путем купопродаје ,на основу 

Уговора о купопродаји кућа закључених у  

у складу са Споразумом о реализацији 
пројекта откупа пољопривредних 

домаћинстава средствима Швајцарске 

дирекције за развој и сарадњу додељује 

доле назначеним купцима- корисницима 

предметне непокретности без накнаде и 

то: 

 
1.ЗКЊ уложак 2906 КО Александрово и 

то: 

 Ред бр.1-парцела кат бр.1825,кућа и 

двориште,површине 11 а 98 м2 
Која се налази у Александрову купац 

Филиповић Милан 

2.ЗКЊ уложак  1565 КО Александрово и 
то: 

 Ред бр.1-парцела кат.бр.734,кућа и 

двориште површине 12 а 08 м2 
 Ред.бр.2парцела кат.бр.733,врт 

површине 17 а 05м2 

Која се налази у Александрову –купац 

Лазаревић Слободан 
3.ЗКЊ уложак 2578 КО Александрово и 

то: 

 Ред.бр.1-парцела кат.бр.136,кућа и 
двориште и врт у интравилану,површине 

8а99м2 

 Редд.бр.2-парцела кат.бр.137,врт у 
интравилану,површине 19а93м2 

која се налази у Александрову  -

купац Демић Борис 

4.ЗКЊ уложак бр.2030 КО Српска Црња 
(поседовни лист 1813 КО Српска Црња )и 

то: 

 Ред.бр.1.-парцела кат.бр.1266,кућа и 
двориште у Српској Црњи,површине 11 а 

62 м2 

 Ред.бр.2-парцела 

кат.бр.1267,воћњак,површине 26а39м2 
            

 

 

 
 

која се налази у Српској Црњи ул.Змај 

Јовина бр. 25-купац Вујаклија Данка 

5.ЗКЊ уложак број 3180 КО 

Александрово и то 

 Ред.бр. 1-парцела кат.бр.1553,кућа и 

двориште површине 14 а41м2 
која се налази у Александрову  ул.Ђуре 

Јакшића бр.37-купац Биљана Бобић 

6.ЗКЊ уложак 1198 КО Српска Црња 
(поседовни лист 2692 КО Српска Црња )и 

то: 

 Ред.бр. 1-парцела кат бр.576/1 кућа 
површине1а53м2,двориште 5а,њива I класе 

1а09м2 

 Ред бр.2-парцела кат.бр.577/1 њива I 

класе површине 4а11м2 
           која се налази у Српској Црњи 

ул.Бориса Кидрича бр.145-купац  

Станислав Вујко 

7.ЗКЊ уложак 398 КО Српска Црња( 
поседовни лист 4061 КО Српска Црња) и 

то: 

 Ред.бр.1-парцела 
кат.бр.2185,површине 85 м2,двориште 05 а, 

њива I класе површине 36 м2 

 Ред бр.2-парцела кат.бр.2186 ,њива 
II класе,површине 05 а 27 м2 

           која се налази у Српској Црњи 

ул.Бориса Кидрича бр.6-купац Душан 

Стјепановић 

8.ЗКЊ уложак бр.2395 КО Српска 

Црња,(поседовни лист 2019 КО Српска 

Црња) и то: 
 Ред бр.1,парцела кат.бр.1544,кућа 

површине 1а44м2,површине 

1а44м2,двориште 5а,њива I класе 1а06м2 
 Ред.бр.2-парцела кат.бр.1545 њива I 

класе површине 13а 75 м2 

која се налази у Српској Црњи  
ул.Светозара Милетића бр.21-купац Марта 

Демић 

9.ЗКЊ уложак број 1386 КО 

Александрово и то: 
 Ред бр.1.парцела кат .бр. 1598/1 кућа 

и двориште површине 14а 39м2 

која се  налази у Александрову 
ул.Михајла Пупина бр.26-купац Божана 

Реговић 

10.ЗКЊ уложак број 508 КО Српска 

Црња ,(поседовни лист 397 КО Српска 
Црња) и то: 
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Ред.бр.1-парцела кат.бр.650 

површине 1а77,2,двориште 5а, њива I класе 
површине 3а01м2 

 Ред.бр.2-парцела кат.бр.651,воћњак 

II класе површине 6а30м2 

која се налази  у Српској Црњи  
ул.Ђуре Јакшића бр.140-купац Радинка 

Станисављевић 

11.ЗКЊ уложак бр.811 КО Војвода Степа 
и то: 

 Ред.бр.1-парцела кат.бр.1216 

кућа,површине 28 а 81 м2 
 Ред.бр.2-парцела ЗКЊ 944 Војвода 

Степа парцела 1217,њива 28 а 81 м2 

која се налзи у Војвода Степи 

улАлексе Шантића бр.8-купац Стево 

Новковић 

12.ЗКЊ уложак бр.4487 КО Српска Црња 
(поседовни лист 2891 КО Српска) Црња и 
то: 

 Ред.бр. 1 парцела кат.бр.1648 кућа 

површине 80 м2,двор 5а њива I класе 

површине 8а 35 м2  
која се налази у Српској Црњи 

Сарајевска 4-купац Драган Каурин 

13.ЗКЊ уложак бр.853 КО Александрово 
и то: 

 Ред.бр. 1-парцела кат.бр.1029 

кућа,двор и врт површине 5а75м2 и парцела 
1028 врт у интравилану 23а16м2 

која се налази у Александрову  

ул.Војводе Мишића бр. 59-купац Бранко 

Маријан 
14.ЗКЊ уложак бр.2422 КО 

Александрово и то: 

 Ред.бр.1 парцела кат бр.1618/1 кућа 
и двориште површине 14а42м2 

 која се налази у Александрову 

ул.Ђуре Јакшића бр.13-купац Бошко 

Вукобратовић 

15.ЗКЊ уложак бр.2130 КО 

Александрово и то: 

 Ред.бр.1-парцела кат.бр.1571 
врт,село површине 17а86м2 

 Ред.бр.2-парцела кат.бр.1572 кућа и 

двориште,површине 10а89м2 
 која се налази у Александрову 

Пупинова 38 –купац Видак Предраг 

16.ЗКЊ уложак бр.1688 КО Српска Црња 
(поседовни лист  4097 КО Српска Црња) и 
то: 

  

 

 
 

Ред.бр.1-парцела кат.бр.1161 њива II 

класе   површине 2а53м2 
 Ред.бр.2-парцела кат.бр.1161 њива 

III класе површине 5а00м2 

 Ред.бр.3-парцела кат.бр.1161 зграда 

површине 2а17 м2 
 Ред.бр.4-парцела кат.бр.1162 њива I 

класе површине 4а10м2 

 која се налази у Српској 
Црњи,ул.Ђуре Јакшића бр.29-купац Крстан 

Матијашевић 

17. ЗКЊ уложак бр.3232 КО 
Александрово и то: 

 Ред.бр.1 парцела кат.бр.293/2 

врт,површине 0589м2 

 Редни број 2-парцела кат.бр.292/2 
кућа и двориште површине о4а78м2 

 која се налази у Александрову-

купац Душан Чепрња 

18.ЗКЊ уложак број 786 КО 

Александрово и то: 

 Ред.бр.1-парцела кат.бр.638 кућа и 

двориште  површине 11а19м2 
 Ред.бр.2-парцела 

кат.бр.639,врт,село,површине 17а88м2 

 Која се налзи у Александрову 
,ул.Петра Драпшина бр.74-купац Здравко 

Чепрња 

19.ЗКЊ уложак бр.712 КО Александрово 
и то 

 Ред.бр.1-парцела кат.бр.578/2 

врт,површине 08а35м2 

 Ред.бр.2-парцела кат.бр.577/2 кућа и 
двориште површине 06а42м2 

која се налази у Александрову 

ул.Жарка Зрењанина бр.43-купац Ђуро 

Комазец 

20. ЗКЊ уложак бр.1900 КО Српска 

Црња и то: 
 Ред.бр.1-парцела кат.бр.2215,кућа 

иповршине 3а77м2,двор површине 

5а72м2њиваII класе 7а 23м 

 Ред.бр.2-парцела кат.бр.2216 њива  
IIкласе 6а53м2  

 која се налази у Српској Црњи -

купац Грозданић Милена 

 

II 

Овлашћује се председник  општине 

Нова Црња  да потпише појединачне 
уговоре, о давању наведених непокретности  

 

Број 1.       02.03.2012.           “Сл.лист општине Нова Црња”                       Страна 4 

 

 



 

 
 

без накнаде ,са корисницима наведених 

непокретности. 
 

III 
Из разлога непоштовања одредаба  чл.7.и 

чл.10 ст.1.тачке 2 ,3 и 4.предметних 
Уговора раскидају се Уговори закључени 

за  

1.ЗКЊ уложак бр.428 КО Војвода Степа 

и то: 

 Ред.бр.1-парцела кат.бр.1050,кућа и 

двор површине 10а72м2 
 Ред.бр.2-ЗКЊ уложак бр.2805 КО 

ВС парцела кат.бр.1051/1 њива површине 

08а63м2ипарцела кат.бр.1051/2врт 

површине 09а50м2 
 која се налази у Војвода Степи 

Његошева 55-купац Ненад Марковић 

2.ЗКЊ уложак бр.424 КО Александрово и 
то 

 Ред.бр.1-парцела кат.бр.107 врт 

површине 15а 36 м2 

 Ред.бр.2-парцела кат.бр.108 кућа и 
двор површине 13а27м2 

 која се налази у Александрову 

ул.Ђуре Јакшића бр. 87-купац Гавриловић 

Предраг 

 

IV 
        O спровођењу ове Одлуке стараће се 

Општинска управа. 

 

V 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

добијања сагласности Владе Републике 

Србије  и објавиће се у Службеном листу 
општине Нова Црња. 

 

Председник скупштине 

Васиљевић Милорад 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ: II-06-4 /12-5 
ДАНА:02.03.2012. 

Н О В А   Ц Р Њ А  

 

5.На основу члана 15. и 32. Закона о 
локалној самоуправи ( „ Сл. гласник РС” бр. 

129/07), члна 80. Закона о јавној својини  

 

 
 

(„Сл. гласник РС” бр. 72/11), члана 4. и 5. 

Одлуке о располагању непокретностима у 
државној својини ( „Сл. лист општине Нова 

Црња” бр. 8/10) и предлога Председника 

општине Нова Црња , Скупштина општине 

Нова Црња на седници одржаној  дана 
02.03.2012. године, донела је: 

 

ОДЛУКУ 

О КУПОПРОДАЈИ СТАНОВА  

СОЛИДАРНЕ СТАМБЕНЕ   

ИЗГРАДЊЕ 
 

Члан 1. 

Станови солидарне стамбене 

изградње могу бити предмет 
купопродаје,осим стана у Новој Црњи,који 

је дат на коришћење Основој школи 

„Петефи Шандор“. 
 

Члан 2. 

            Услови и начин купопродаје ближе 

ће се регулисати уговором о купопродаји. 
 

Члан 3. 

             Цена предметне непокретности биће 
утврђена од стране општинске пореске 

управе и  биће саставни део уговора о 

купопродаји . 
  

Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у Службеном листу општине 

Нова Црња.  

Председник СО  

                                                                                                                          

Милорад Васиљевић 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ: II-06-4 /12-6 

ДАНА:02.03.2012.  
Н  О В А  Ц Р Њ А  

 

6.На основу члана 8. Закона о 
библиотечкој делатности („Сл.гласник РС“ 

бр. 34/94 и 101/2005), члана 21. Закона о 

јавним службама („Сл.гласник РС“ бр. 

42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005 и 83/2005) и 
члана 16. Статута Општине Нова Црња 

(Сл.лист Општине Нова Црња бр. 9/08),  
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Скупштина општине Нова Црња, на 

седници одржаној 02.03. 012. године донела 
је следећи 

ЗАКЉУЧАК  

 

Члан 1. 
 Д а ј е  се сагласност на Статут 

Народне библиотеке „Ђура Јакшић“ Српска 

Црња, донет на седници Управног Одбора 
Н.Б „Ђура Јакшић“ Српска Црња  дана 

13.12.2011 године. 

  
Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном листу општине 

Нова Црња“. 
 

Председник СО 

Милорад Васиљевић 

 

6а.На основу члана 8. Закона о 

библиотечкој делатности („Сл.гласник РС“ 

бр. 34/94 и 101/2005), члана 21. Закона о 
јавним службама („Сл.гласник РС“ бр. 

42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005 и 83/2005) и 

члана 16. Статута Општине Нова Црња 
(Сл.лист Општине Нова Црња бр. 9/08), 

Управни одбор Народне библиотеке „Ђура 

Јакшић“, на седници одржаној 13.12.2011. 
године донео је 

 

С   Т   А   Т   У   Т 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ЂУРА 
ЈАКШИЋ“ СРПСКА ЦРЊА 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

 Овим Статутом уређују се: назив и 
седиште, делатност, унутрашња 

организација, заступање, органи, 

финансирање, јавност рада, пословна тајна, 

обавештавање запослених, заштита 
животне средине, општа акта и друга 

питања од значаја за рад Народне 

библиотеке „Ђура Јакшић“ Српска Црња (у 
даљем тексту: Библиотека). 

 

Члан 2. 

 Библиотека је основана 1964. 
године. 

  

 

 
 

Оснивач Библиотеке је Општина 

Нова Црња (у даљем тексту: Оснивач) на 
основу Решења о оснивању Народне 

библиотеке „Ђура Јакшић“ број: 05-787/1-

64 од 27. фебруара 1964. године. 

 
Члан 3. 

 Библиотека је установа у области 

културе и послује као јавна служба. 
 

II ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ 

 
Члан 4. 

 Библиотека је правно лице. 

 Библиотека у правном промету са 

трећим лицем иступа у своје име и за свој 
рачун и одговара целокупном својом 

имовином. 

 Библиотека је уписана у судски 
регистар код Трговинског суда у 

Зрењанину, број регистарског улошка Фи-

2285/92 

 
III  НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ПЕЧАТ 

 

Члан 5. 
 Назив библиотеке је Народне 

библиотеке „Ђура Јакшић“ Српска Црња 

Седиште Библиотеке је у Српској Црњи, 
Краља Александра бр. 65. 

 Библиотека може променити назив 

и седиште уз сагласност Оснивача. 

 
Члан 6. 

 Библиотека има свој печат. 

 Печат Библиотеке је округлог 
облика, пречника 40мм, и текстом: Народна 

библиотека „Ђура Јакшић“Српска Црња. 

Текст је исписан на српском језику, 
ћириличним писмом и на мађарском језику, 

латиничним писмом. 

 Библиотека може имати и друге 

печате. Начин употребе, чувања и руковања 
печатом, као и број печата и штамбиља 

регулише се упутством које доноси 

директор Библиотеке. 
 

IV ЗАСТУПАЊЕ 

 

Члан 7. 
 Библиотеку заступа директор, без 

ограничења. 
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У случају одсутности или 

спречености директора, Библиотеку заступа 
запослени кога одреди директор, уз 

сагласност Управног одбора. 

 Запослени из става 2. овог члана има 

овлашћења директора у складу са Законом. 
 

V ДЕЛАТНОСТ 

 
Члан 8. 

 Делатност Библиотеке је: 

- 92511 ДЕЛАТНОСТИ 
БИБЛИОТЕКА 

Делатност библиотеке, читаоница, 

слушаоница и видеотека за опште и 
посебне      кориснике као што су 

студенти, научници, наставно 

особље и чланови; 

  Организовање збирки, без обзира да 
ли су специјализоване или не; 

Израда каталога; 

Позајмивање или чување књига, 
карата, часописа, филмова, плоча, 

трака,   уметничких дела и др.; 

- 92310 Уметничко и књижевно 
стваралаштво  и сценска уметност ( 

организовање          позоришних 

представа и концерата, 
организовање и развијање музичке, 

поетске, сценске и ликовне 

активности школске омладине, 

појединаца, као и удружења грађана 
који се баве овим и сличним 

активностима; пружање стручних и 

техничких услова за реализацију 
иостих, организовање 

манифестација, културно- 

уметничког стваралаштва, смотри и 
сусрета, фестивала, концерата, 

стручних предавања, изложби, 

поетских, драмских и пригодних 

програма, обезбеђивање услова за 
рад самосталних уметника, 

развијање међуопштинске и 

међународне сарадње, размена 
културних и уметничких добара, 

подстицање и равномерно 

задовољавање потреба грађана у 

области културе, органмизовање и 
неговање културне традиције 

националних мањина, развијајући 

све врсте културно-уметничкох,  

 

 
 

- аматерског и професионалног 

стваралађштва, развој културно-
уметничког стваралаштва; 

- 92521 Делатност музеја, галерија и 

збирки ( организовање музејских 
поставки, организовање изложби 

слика, скулптура, цртежа и другог). 

      Библиотека може променити 
делатност уз сагласност Оснивача. 

 

Члан 9. 
 Библиотека остварује своју 

делатност у оквиру јединственог 

библиотечко – информационог система у 

Републици Србији. 
 

Члан 10. 

 Услове и начин пружања услуга, 
коришћење библиотечког материјала, 

вршење посебних услуга уређује се општим 

актом који доноси Управни одбор 

Библиотеке. 
 Чланови Библиотеке плаћају 

годишњу чланарину. 

 Висина чланарине, као и накнада за 
услуге које врши Библиотека утврђује се 

општим актом који доноси Управни одбор 

Библиотеке. 
 

VI  УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Члан 11. 
 Послови Библиотеке обављају се у 

оквиру унутрашњих организационих 

јединица. 
 

Члан 12. 

 Правилником о организацији и 
систематизацији радних места ближе се 

одређује број и назив унутрашњих 

организационих јединица, организација 

рада, врста послова, број извршилаца, врста 
и степен стручне спреме и други посебни 

услови за обављање послова. 

 
VII  ОРГАНИ БИБЛИОТЕКЕ 

 

Члан 13. 

 Органи Библиотеке су: 
1. Управни одбор, као орган 

управљања, 
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2. Директор, као орган 

пословођења, 
3. Надзорни одбор, као орган 

надзора. 

 

Управни одбор 
 

Члан 14. 

 Управни одбор има председника и 
четири  члана, од којих су два члана из реда 

запослених у Библиотеци. 

 Управни одбор именује и разрешава 
Оснивач. 

 Председник и чланови Управног 

одбора именују се на мандатни период од 

четири године, уз могућност поновног 
именовања. 

 

Члан 15. 
 Кандидата за члана Управног 

одбора, представника запослених, предлажу 

запослени у Библиотеци. 

 Предлагање кандидата за члана 
Управног одбора, представника запослених, 

врши се на скупу запослених, јавним 

гласањем. 
 За  члана Управног одбора, 

представника запослених, предложен је 

кандидат који је добио највећи број гласова 
од укупног броја запослених. 

 

Члан 16. 

 Управни одбор ради и одлучује на 
седницама. 

 Седница Управног одбора се може 

одржати ако седници присуствује већина 
чланова Управног одбора. 

 Управни одбор одлучује већином 

гласова присутних чланова, јавним 
гласањем. 

 Председник Управног одбора сазива 

и председава седницама, предлаже дневни 

ред и потписује акте које доноси Управни 
одбор. 

 Члановима Управног одбора 

доставља се позив за седницу са 
предложеним дневним редом и 

материјалом, најкасније три дана пре 

одржавања седнице. 

 
Члан 17. 

  

 

 
 

Председник је дужан да сазове 

седницу Управног одбора када то затражи 
Оснивач, 1/3 чланова Управног одбора и 

Директор. 

 Седницама Управног одбора 

обавезно присуствује Директор. 
 Рад Управног одбора ближе се 

уређује Пословником који доноси Управни 

одбор. 
 

Члан 18. 

 Управни одбор: 

- доноси Статут Библиотеке, 

- утврђује пословну политику и прати 

њено извршење, 

- доноси програм рада Библиотеке, 

- доноси годишњи финансијски план, 
односно врши распоређивање 

планираних прихода по ближим 

наменама, 

- усваја извештај о пословању и 

завршни рачун, 

- доноси пословнике о раду Управног 
и Надзорног одбора, 

- обавља и друге послове утврђене 

законом, Статутом и другим 
општим актима. 

 

Директор 
 

Члан 19. 

 Директора именује и разрешава 

Оснивач, након спроведеног конкурса, на 
мандатни период од четири године, уз 

могућност поновног именовања, уз 

сагласност директора Матичне библиотеке. 
 Одлуку о расписивању конкурса и 

избору кандидата за директора доноси 

Управни одбор Библиотеке. 
Члан 20. 

 За директора може бити именовано 

лице са високом стручном спремом и 

најмање пет година радног стажа. 
 Лице које конкурише за директора 

дужно је да понуди програм рада у 

мандатном периоду. 
Члан 21. 

 Директор: 

- представља и заступа  Библиотеку и 
потписује акта из надлежности 

библиотеке 

-  
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- организује и води пословање 

Библиотеке, 

- стара се о законитости рада 

Библиотеке и одговара за 

законитост рада Библиотеке, 

- доноси општи акт о организацији и 

систематизацији радних места и 

друга акта у складу са законом и 
Статутом, 

- извршава одлуке Управног одбора, 

- предлаже програм рада и 

финансијски план, 

- доноси појединачне одлуке о 
остваривању и коришћењу 

средстава према наменама 

утврђеним финансијским планом, 

- одлучује о појединачним правима, 

обавезама и одговорностима из 

радног односа у складу са законом и 
колективним уговором, 

- подноси извештај о раду и 

резултатима пословања Управном и 
Надзорном одбору,  

- образује комисије и друга радна 

тела, 

- обавља и друге послове педвиђене 

законом, колективним уговором и 

Статутом. 
 

Надзорни одбор 

 
Члан 22. 

 Надзорни одбор има председника и 

два члана, од којих се један члан именује из 
реда запослених у Библиотеци. 

 Председник и чланови Надзорног 

одбора именују се на мандатни период од 

четири године, уз могућност поновног 
именовања. 

 Надзорни одбор именује и 

разрешава Оснивач. 
 

Члан 23. 

 Избор кандидата за члана Надзорног 
одбора, представника запослених, спроводи 

се на начин и по поступку предвиђеном у 

члану 18. овог Статута. 

 
Члан 24. 

 Надзорни одбор: 

-  
 

 

 

- врши надзор над пословањем, 

разматра годишњи извештај о 

пословању и завршни рачун 
Библиотеке и друга акта од значаја 

за пословањем Библиотеке, 

- врши и друге послове утврђене 
законом, Статутом и другим 

општим актима 

- о резултатима надзора обавештава 
Оснивача, Управни одбор и 

директора. 

Рад Надзорног одбора ближе се 
уређује Пословником, који доноси Управни 

одбор Библиотеке. 

 
VIII СТРУЧНА РАДНА ТЕЛА 

 

Члан 25. 

 Директор Библиотеке може 
образовати привремена или стална стручна  

тела за поједина питања (комисија за откуп 

књига, одбор за обележавање годишњица 
или одржавање изложби и др.). 

 Одлуком о именовању стручних 

тела из става 1. овог члана утврђује се број, 
састав, начин рада и задатак стручног  тела. 

 

IX ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИРАЊЕ 

 
Члан 26. 

 Библиотека доноси програм рада за 

период од једне године. 
 Библиотека доноси програм рада у 

складу са циљевима ради којих је основана, 

задацима утврђеним законом, смерницама 

које утврђује Оснивач и потребама 
корисника. 

 Оснивач прати спровођење 

пословне политике утврђене програмом 
рада из става 1. овог члана и предлаже, 

односно предузима мере којима се 

обезбеђују услови за несметано 
функционисање Библиотеке. 

 

Члан 27. 

 Средства за обављање делатности 
Библиотеке, обезбеђују се: 

- из буџета општине, 

- по пројектима које финансирају 

други нивои власти на основу 

конкурса, 
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- непосредно од корисника, 

- донаторством, из легата, поклона, 

завештања и 

- из других извора у складу са 

законом. 

 

Члан 28. 
 Библиотека саставља извештаје о 

утрошку средстава распоређеним 

годишњим финансијским планом и 
доставља их оснивачу, у складу са 

прописима који регулишу буџетски систем. 

 
X ЈАВНОСТ РАДА 

 

Члан 29. 

 Рад Библиотеке је јаван. 
 Јавност рада се обезбеђује: 

- учешћем представника Оснивача у 

раду Библиотеке, 

- сталним или повременим 

публиковањем резултата рада и 
истраживања, 

- обавештењем путем штампе, радија, 

телевизије и других средстава 
јавног информисања о питањима 

везаним за рад Библиотеке. 

Податке и обавештења о раду 

Библиотеке даје директор или лице 
које он овласти. 

 

XI ПОСЛОВНА ТАЈНА 
 

Члан 30. 

 Одлуком коју доноси директор 
утврђују се исправе и подаци који 

представљају пословну тајну и начин 

саопштавања или давање на увид другим 

лицима. 
 Пословну тајну у складу са одлуком 

из става 1. овог члана дужни су да чувају 

сви запослени у Библиотеци, као и чланови 
Управног и Надзорног одбора који на било 

који начин сазнају за исправу или податак 

који се сматра пословном тајном. 

 
XII ОБАВЕШТАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Члан 31. 
  

 

 

 
 

 

Запослени у Библиотеци имају 
право да буду обавештени о питањима од 

интереса за остваривање њихових права. 

 

Члан 32. 
 Обавештавање запослених у 

Библиотеци  врши се објављивањем општих 

аката, записника, одлука, закључака и 
других аката на огласној табли. 

 

XIII ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Члан 33. 

 Предузимање мера за заштиту 

животне средине, саставни је део укупних 
активности органа и запослених у 

Библиотеци. 

 Мере заштите животне средине 
обухватају примену савремених техничко – 

технолошких решења која обезбеђују 

спречавање, односно отклањање узрока 

који доводе до отежавања услова рада и 
предузимање мера ради пружања помоћи 

другим органима и организацијама који се 

овим питањем баве. 
 Управни одбор, на предлог 

директора, доноси одговарајуће одлуке и 

мере из области заштите животне средине. 
 

XIV ОПШТА АКТА 

Члан 34. 

 Управни одбор, поред Статута, 
доноси општа акта којима се уређују: 

- права и обавезе запослених из 

радног односа, 

- безбедност и здравље на раду, 

- заштита на раду, 

- заштита од пожара, 

- буџетско књиговодство, 

- коришћење библиотечког 

материјала, 

- јавне набавке мале вредности, 

- решавање стамбених питања, 

- канцеларијско пословање, архивска 
грађа и регистратурски материјал и  

- друга акта у складу са законом и 

Статутом. 
XV САРАДЊА СА СИНДИКАТОМ 
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Члан 35. 

Директор библиотеке дужан је да 
обезбеди синдикату деловање и рад према 

закону, у складу са његовом улогом и 

задацима. 

  
XVI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 36. 
 Поступак за измене и допуне 

Статута може се покренути на предлог 

Оснивача, Управног одбора или директора. 
 Одлуку о изменама и допунама 

Статута доноси Управни одбор уз 

сагласност Оснивача. 

Члан 37. 
 Ступањем на снагу овог Статута 

престаје да важи Статут Народне 

библиотеке „Ђура Јакшић“у Српској Црњи 
од 09.октобра 2008. године. 

 

Члан 38. 

 Овај Статут ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања на огласној табли 

Библиотеке, а објавиће се по добијању 

сагласности Скупштине општине Нова 
Црња. 

 

У Српској Црњи, 
Дана:13.12.2011. 

     

 Председник Управног одбора 

 Народне библиотеке „Ђура Јакшић“ 
  Ранко Брборић 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 
БРОЈ: II-06-4 /12-7 

ДАНА:02.03.2012.                                                                                                

Н О В А  Ц Р Њ А    

 
7.На основу члана 41. Статута 

општине Нова Црња (“Службени гласник 

РС“ број 9/2008) ,Скупштина општине Нова 
Црња, на седници одржаној дана 

02.03.2012. године, донела је 

 

ЗАКЉУЧАК 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  

НА СТАТУТ 

  

 

 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВОЈВОДА 

СТЕПА 

 ПОВОДОМ УТВРЂИВАЊА 

ПРАЗНИКА СЕЛА 

 

Члан 1. 
Даје се сагласност на Статут Месне  

заједнице Војвода Степа поводом 

утвђивању празника села,а на основу 
Одлуке Савета МЗ Војвода Степа број 29 од 

23.02.2012 . године тако што се у члану 

6.Статута после речи: „4.октобар“ додају 
речи : „ и 12.мај-Свети Василије Острошки 

Чудотворац“ 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења доношења и објавиће се у 

«Службеном листу општине Нова Црња». 

                                                                              

Председник Скупштине                                                                

Васиљевић Милорад   

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 
БРОЈ: II-06-4 /12-8 

ДАНА:02.03.2012.                                                                                                

Н О В А  Ц Р Њ А    
 

8.На основу чл.41.Статута  општине 

Нова Црња(«Сл.лист општине Нова Црња » 

бр9/08.),Скупштина општине Нова Црња на 
седници одржаној дана 02.03.2012. 

године,донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

I 
У с в а ј а  се Локални  Еколошки 

акциони план општине Нова Црња .  

 

II 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и  објавиће се у «Службеном 

листу општине Нова Црња». 
 

Председник скупштине 

Милорад Васиљевић  
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 
БРОЈ: II-06-4/12-9 

ДАНА:02.03. 2012. 

Н  О  В  А   Ц  Р  Њ  А 
 

9.На основу члана32. 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), 

Скупштина општине Нова Црња на седници 
одржаној дана 02.03.2012.године, д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

О РЕГРЕСИРАЊУ ПРЕВОЗА 

УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА 

У МЕЂУМЕСНОМ ПУТНИЧКОМ 

САОБРАЋАЈУ 

 

I 

Ученицима средњих школа са 
територије општине Нова Црња, који 

похађају наставу у Зрењанину ,општина 

Нова Црња одобрава  плаћен превоз 
(регрес) у износу од 65% ,од цене карте. 

II 

Студентима са територије општине 

Нова Црња, који похађају наставу у 
Зрењанину,општина Нова Црња одобрава  

плаћен превоз (регрес) у износу од 65%, од 

цене карте.  

III 

Ова одлука важи до краја 

календарске 2012 године. 
 

IV 

 О спровођењу ове Одлуке стараће се 

Одељење за финансије и буџет општине 
Нова Црња. 

V 

 Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о регресирању 

превоза ученика и студената у међумесном 

саобраћају број II-06-15/11-3 („Службени 

лист Општине Нова Црња“ број 10/11) од 
дана 20.12.2011.године.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 

листу општине Нова Црња“. 

Председник СО 

Васиљевић Милорад 
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