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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

Скупштина општине 

БРОЈ:II-06-03/20-1 

ДАНА: 03.02.2020. године 

Н   О  В  А   Ц  Р  Њ  А 

 

 1.На основу члана 36.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 

и 83/14) и члана 62. Пословника СО Нова Црња 

(„Службени лист општине Нова Црња“  број 9/19)  

Скупштина општине Нова Црња на седници 

одржаној дана 03.02.2020. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ЧЛАНОВА РАДНЕ ГРУПЕ  

ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА  

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ  

ЗА СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

 

I 

РАЗРЕШАВЈУ СЕ чланови Радне групе 

за расподелу средстава из буџета општине за 

спортске активности на територији општине Нова 

Црња: 

1.Бјеловук Миленко и 

 2.Танок Тамаш. 

 

II 

ИМЕНУЈУ СЕ чланови Радне групе за 

расподелу средстава из буџета општине за 

спортске активности на територији општине Нова 

Црња: 

1.Ковачевић Драган и 

2.Ваштаг Атила.  

 

III 

 

 

 Ово Решење објавиће се у „Службеном 

листу општине Нова Црња“. 

 

Председник СО 

Даница Стричевић 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

Скупштина општине 

БРОЈ:II-06-03/20-2 

ДАНА: 03.02.2020. године 

Н   О  В  А   Ц  Р  Њ  А 

 

 2.На основу члана 36.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 

и 83/14) и члана 62. Пословника СО Нова Црња 

(„Службени лист општине Нова Црња“  број 9/19)  

Скупштина општине Нова Црња на седници 

одржаној дана 03.02.2020. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ЧЛАНОВА РАДНЕ ГРУПЕ  

ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА  

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ  

ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

 

I 

РАЗРЕШАВЈУ СЕ чланови Радне групе 

за расподелу средстава из буџета општине за 

културне активности на територији општине Нова 

Црња: 

1.Ходи Јудит и 

 2.Баста Тамара. 

 

II 

ИМЕНУЈУ СЕ чланови Радне групе за 

расподелу средстава из буџета општине за 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

Година XXIX Нова Црња 03.02.2020. године Број: 1 
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културне активности на територији општине Нова 

Црња: 

1.Тот Корнелија и 

2.Баста Александар.  

 

III 

 Ово Решење објавиће се у „Службеном 

листу општине Нова Црња“. 

 

Председник СО 

Даница Стричевић 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

Скупштина општине 

БРОЈ:II-06-03/20-3 

ДАНА: 03.02.2020. године 

Н   О  В  А   Ц  Р  Њ  А 

 

 3.На основу члана 36.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 

и 83/14) и члана 62. Пословника СО Нова Црња 

(„Службени лист општине Нова Црња“  број 9/19)  

Скупштина општине Нова Црња на седници 

одржаној дана 03.02.2020. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА РАДНЕ ГРУПЕ  

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И 

ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

 

РАЗРЕШАВА СЕ Заменик председника 

Радне групе за доделу средстава црквама и 

верским заједницама: 

1.Ружа Роберт. 

 

II 

ИМЕНУЈУ СЕ Заменик председника 

Радне групе за доделу средстава црквама и 

верским заједницама: 

1.Бачик-Леринц Наталија.  

 

III 

 Ово Решење објавиће се у „Службеном 

листу општине Нова Црња“. 

 

Председник СО 

Даница Стричевић 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

Скупштина општине 

БРОЈ:II-06-03/20-4 

ДАНА: 03.02.2020. године 

Н   О  В  А   Ц  Р  Њ  А 

 

             4. На основу чл.17. ст. 3.  Закона о јавним 

предузећима ( „Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 

88/2019), чл. 32. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи ( „Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 

83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон и 47/2018) 

и чл. 41. тачка 10. Статута општине Нова Црња 

(Службени лист општине Нова Црња“ бр. 09/08, 

16/12, 16/15 и 2/19),  Скупштина општине Нова 

Црња, на седници одржаној дана 03.02.2020. 

године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

„8. АВГУСТ“ СРПСКА ЦРЊА 

 

I 

              МИЛАН ЕРЦЕГ разрешава се дужности 

члана Надзорног одбора ЈКП „8. август“ Српска 

Црња. 

II 

               Ово решење је коначно. 

 

III 

              Решење објавити у „Службеном листу 

општине Нова Црња“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

                 Правни основ за доношење овог 

решења, садржан је у чл. 17. став 3. Закона о 

јавним предузећима ( „Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 

и 88/2019), чл. 32. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи ( „Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 

83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон и 47/2018) 

и чл. 41. тачка 10. Статута општине Нова Црња 

(Службени лист општине Нова Црња“ бр. 09/08, 

16/12, 16/15 и 2/19). 

              Према члану 17. став 3. Закона о јавним 

предузећима председника и чланове надзорног 

одбора јавног предузећа чији је основач јединица 

локалне самоуправе именује орган одређен 

статутом јединице локалне самоуправе, на период 

од четири године, од којих је један члан надзорног 

одбора из реда запослених. 
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              Чланом 32. став 1. тачка 9. прописано је да 

Скупштина општине, у складу са законом, између 

осталог,  именује и разрешава управни и надзорни 

одбор јавних предузећа чији је основач, што је 

прописано и Статутом општине Нова Црња. 

               Имајући у виду све наведено, предлаже се 

Скупштини општине Нова Црња да донесе 

решење, као у диспозитиву. 

                                                                                                                  

Председник СО                                                                                                                  

Даница Стричевић   

 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

Скупштина општине 

БРОЈ:II-06-03/20-5 

ДАНА: 03.02.2020. године 

Н   О  В  А   Ц  Р  Њ  А 

 

             5. На основу чл.17. ст. 3.  Закона о јавним 

предузећима ( „Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 

88/2019), чл. 32. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи ( „Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 

83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и 

чл. 41. тачка 10. Статута општине Нова Црња 

(Службени лист општине Нова Црња“ бр. 09/08, 

16/12, 16/15 и 2/19),  Скупштина општине Нова 

Црња, на седници одржаној дана 03.02.2020. 

године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 „8. АВГУСТ“ СРПСКА ЦРЊА 

                                       

I 

              ДАЈАНА БОШКИЋ,  специјалиста 

струковни економиста,  именује се за члана 

Надзорног одбора ЈКП „8. август“ Српска Црња, 

као представник оснивача. 

 

II 

             Мандат Дајани Бошкић траје до истека 

мандата Надзорног одбора Јавног комуналног 

предузећа „8. август“ Српска Црња, који је 

именован 23.06.2016. године Решењем Скупштине 

општине Нова Црња бр. II-06-11/16-29. 

 

III 

              Решење објавити у „Службеном листу 

општине Нова Црња“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

                 Правни основ за доношење овог 

решења, садржан је у чл. 17. став 3. Закона о 

јавним предузећима ( „Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 

и 88/2019), чл. 32. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи ( „Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 

83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон и 47/2018) 

и чл. 41. тачка 10. Статута општине Нова Црња 

(Службени лист општине Нова Црња“ бр. 09/08, 

16/12, 16/15 и 2/19). 

              Према члану 17. став 3. Закона о јавним 

предузећима председника и чланове надзорног 

одбора јавног предузећа чији је основач јединица 

локалне самоуправе именује орган одређен 

статутом јединице локалне самоуправе, на период 

од четири године, од којих је један члан надзорног 

одбора из реда запослених. 

              Чланом 32. став 1. тачка 9. прописано је да 

Скупштина општине, у складу са законом, између 

осталог,  именује и разрешава управни и надзорни 

одбор јавних предузећа чији је основач, што је 

прописано и Статутом општине Нова Црња. 

               Имајући у виду све наведено, предлаже се 

Скупштини општине Нова Црња да донесе 

решење као у диспозитиву. 

                                                                                                                  

Председник СО                                                                                                                

Даница Стричевић 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

Скупштина општине 

БРОЈ:II-06-03/20-6 

ДАНА: 03.02.2020. године 

Н   О  В  А   Ц  Р  Њ  А 

 

6.На основу члана 59. став 1. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 

број 129/2007 и 83/2014-др.закон, 101/2016-

др.закон и 47/2018) и члана 41. Статута Општине 

Нова Црња (''Службени лист Општине Нова 

Црња'', бр. 9/08,16/12, 16/15, 2/19)  ) Скупштина 

Општине Нова Црња, на седници одржаној дана 

03.02.2020. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ ОПШТИНЕ 

НОВА ЦРЊА 

 

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се питања 

надлежности, унутрашња организација, начин 

руковођења, односи са другим органима, средства 

за рад, финансирање, јавност рада и друга питања 

од значаја за рад и организацију Општинске 

управе општине Нова Црња (у даљем тексту: 

Општинска управа). 

 

Члан 2. 

Општинска управа је орган Општине. 

Општинска управа се образује као 

јединствени орган за вршење управних послова у 

оквиру права и дужности Општине, поверених 

послова од стране Републике Србије и Аутономне 

Покрајине Војводине и одређених стручних 

послова за потребе Скупштине општине Нова 

Црња (у даљем тексту: Скупштина), Председника 

општине Нова Црња (у даљем тексту: Председник) 

и Општинског већа општине Нова Црња (у даљем 

тексту: Општинско веће). 

 

Члан 3. 

Општинска управа: 

1.Припрема нацрте прописа и других аката 

које доноси Скупштина, Председник и Општинско 

веће; 

2.Извршава одлуке и друге акте 

Скупштине, Председника и Општинског већа; 

3.Решава у управном поступку у првом 

степену о правима и дужностима грађана, 

привредних друштава, установа и других 

организација у управним стварима из 

надлежности Општине; 

 4.Обавља послове управног надзора над 

извршењем прописа и других општих аката 

Скупштине; 

5.Извршава законе и друге прописе чије је 

извршавање поверено Општини; 

     6..Обавља стручне и административно 

техничке послове за потребе рада Скупштине 

општине, Председника општине и Општинског  

већа.  

 

Члан 4. 

Општинска управа обавља послове на 

основу и у оквиру Устава, Закона, Статута 

Општине, других прописа и одлука које регулишу 

надлежности Општинске управе. 

У поступку пред Општинском управом, у 

коме се решава о правима, обавезама грађана и 

правних лица, примењују се прописи о управном 

поступку. 

Члан 5. 

Рад Општинске управе је доступан јавности 

и подложан критици и јавној контроли грађана на 

начин утврђен Законом, Статутом и овом 

Одлуком. 

 

Члан 6. 

Општинска управа поступа према 

правилима струке, непристрасно и политички 

неутрално. 

Општинска управа је дужна да сарађује са 

грађанима и да поштује њихову личност и 

достојанство. 

Запослени у Општинској управи и 

постављена лица не могу се у обављању послова 

руководити својим политичким убеђењима нити 

их могу изражавати и заступати. 

У Општинској управи забрањено је 

оснивати политичке странке и друге политичке 

организације или поједине њихове унутрашње 

организационе облике. 

 

Члан 7. 

Општинска управа дужна је да сваком 

грађанину и правном лицу обезбеди једнаку 

правну заштиту у остваривању његових права, 

обавеза и интереса. 

 

II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И РУКОВОЂЕЊЕ 

 

Члан 8. 

Општинска управа образује се као 

јединствени орган. 

 

Члан 9. 

Актом о унутрашњој организацији  и  

систематизацији  радних места у општинској 

управи  донетим од стране Општинског већа, на 

предлог Начелника Општинске управе, уређују се, 

у складу са овом Одлуком: назив основних 

организационих јединица – Одељења, назив 

унутрашњих организационих јединица, а у оквиру 

Одељења, назив радних места у њиховом оквиру, 

услови за рад на истима, број извршилаца 

потребан за свако радно место и опис послова који 

се на поједином радном месту обавља. 

 

Члан 10. 

У оквиру Општинске управе  образују се 

унутрашње организационе јединице за вршење 

сродних послова и кабинет председника општине, 

као посебна организациона јединица. 
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Основна унутрашња организациона 

јединица је одељење. 

Посебна организациона јединица је кабинет 

председника општине. 

Ако  природа и обим послова налажу, 

унутар основних унутрашњих организационих 

јединица могу се образовати уже организационе 

јединице: одсеци, службе и слично. 

 

III ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

1. ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

 

Члан 11. 

У Општинској управи се образују следеће 

основне унутрашње организационе јединице: 

 

1.Одељење за приведу и локолно економски 

развој 

2.Одељење за финансије и буџет 

3.Одељење за општу управу, заједниче 

послове и јавне службе 

 

Члан 12. 

Одељење за привреду и локално економски 

развој врши послове који се односе на: праћење 

послова везаних за привредне делатности на 

територији Општине Нова Црња,  

задовољавање одређених потреба грађана у 

области занатства, туризма, угоститељства и 

другим привредним областима од интереса за 

општину као и друге послове у области привреде 

који су у надлежности општине, послове око 

израде основа заштите, коришћења и уређења 

пољопривредног земљишта и старање о њиховом 

спровођењу, одређује ерозивна подручја, старање 

о коришћењу  пашњака и одлучује о привођењу 

пашњака другој намени, послове око израде и 

спровођење пројеката локалног економског 

развоја и старање о унапређењу општег оквира за 

привређивање у јединици локалне самоуправе  

припрему просторних и урбанистичких планова, 

прибављање мишљења од надлежног 

министарства о усаглашености генералних 

урбанистичких планова са прописима о 

планирању, давање мишљења на нацрте 

просторних и урбанистичких планова из 

надлежности Републике и општине, спровођење 

урбанистичких планова, давање обавештења о 

намени грађевинске парцеле, издавање акта о 

условима за уређење локација, давање потврда о 

усклађености техничке документације са 

планским актима, уређење јавних површина путем 

одговарајућих планских докумената,  

-уређење, развој и обављање комуналних 

делатности, старање о обезбеђивању материјалних 

и других услова за трајно обављање комуналних 

деланости, праћење остваривања основних 

комуналних функција (снабдевање водом и 

одвођење отпадних вода, чишћење јавних 

површина, одржавање јавних зелених површина, 

јавне расвете, саобраћаја, и др у складу са 

законом), праћење доношења програма и планова 

комуналних предузећа на територији општине и 

њихове реализације, вршење надзора над 

обављањем комуналних делатности, 

инспекцијског надзора над извршавањем прописа 

из надлежности општине, праћења цена стамбено-

комуналних услуга, стамбену изградњу и вршење 

послова државне управе у стамбеној области, а 

које су поверене Општинској управи,издавање 

информације о локацији, локацијски услови, 

грађевинска дозвола, решење о одобрењу 

извођења радова,  обезбеђивање техничког 

прегледа и издавање употребне дозволе, решење о 

уклањау објеката, потврђивање пројеката 

парцелације и препарцелације, потврђивање 

пројеката исправке границе суседне парцеле, 

потврде о усаглашености темеља, инспекцијског 

надзора грађевинске инспекције, организовање и 

предузимање мера за спречавање бесправне 

градње, озакоњење објеката и обављање других 

послова у овој области, а у складу са законом, 

Статутом општине и другим прописима,  

-предузимање мера заштите у планирању и 

изградњи објеката, заштиту ваздуха, земљишта, 

шума, вода, биљног и животињског света, 

природних добара, од буке, јонизирајућег зрачења, 

од отпадних и опасних материја, држање и 

заштиту животиња, инспекцијског надзора над 

извршавањем прописа из надлежности и обавља и 

друге послове државне управе у области заштите 

и унапређење животне средине који су поверени 

Општинској управи,  

-обавља уговорене послове за АПР, подноси 

захтеве за покретање прекршајних поступака 

насталих у раду инспектора из своје надлежности, 

сачињавање статистичких извештаја за потребе 

статистике и других државних органа;праћење и 

контролу инжењерско геолошких-геотехничких 

истраживања из надлежности јединице локалне 

самоуправе; 

вођење евиденције о непокретностима у јавној 

својини на којима општина има право власништва 

или коришћења као и друге послове јединице 
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локалне самоуправе у области  имовинско-

правних послова који су поверени Општинској 

управи, вршење заштите имовинских права 

општине, спровођење управног поступка и 

доношење решења у имовинско-правној области, 

припремање предлога аката из имовинско-правне 

области, старање о спровођењу закона и 

подзаконских аката који регулишу јавну начин 

располагања јавном својином ,  спроводи поступак 

исељења бесправно усељених лица у станове и 

заједничке просторије у стамбеним зградама. 

Одељење обавља и друге послове из своје 

надлежности. 

 

Члан 13. 

Одељење за финансије и буџет врши послове који 

се односе на: израду упуства за све кориснике у 

складу са меморандумом министра за 

финансије,спровођење поступка јавне расправе о 

буџету, израду нацрта Одлуке о буџету, одобравање 

тромесечно апропријације за буџетске кориснике и 

обавештавање истих о одобреним апропријацијама, 

израду извештаја о извршењу буџета за потребе 

председника општине и Скупштину, послови јавних 

набавки, планирање, спровођење и праћење 

извршења јавне набавке, припрема документације за 

израду решења о употреби текуће буџетске резерве,  

вршење финансијско-материјалних и 

књиговодствених послова буџета, фондова и рачуна 

посебних намена, праћење остваривања јавних 

прихода и реализацију расхода,праћење кредитног 

задужења буџета општине, вођење главне књиге 

трезора, вршење плаћање из трезора,израду 

Упутства корисницима чија се плаћања врше са 

консолидованог рачуна трезора,управљање 

готовином, израду завршног рачуна КРТ-а, израду и 

предлагање финансијског плана Општинске управе, 

предлагање распореда средстава по финансијском 

плану, предлагање и преусмеравања апропријација, 

вођење књиге инвентара, вршење финансијско-

материјалних и књиговодствених послова за органе 

општине, вршење благајничких послова, израда и 

предлагање завршног рачуна и финансијског плана 

Општинске управе, прати и врши контролу плана, 

остваривање плана, цена, зарада и јавног задужења у 

јавним службама у складу са законом, контролу 

буџета у поступку изреде-усклађеност са законом и 

подзаконским актима (упуствима, меморандумом и 

сл.),утврђивање, разрез, контролу и наплату 

локалних изворних прихода, послове локалне 

пореске администрације у складу са материјалним 

прописима којима су уведени и уређени локани 

јавни приходи и одредбама Закона о пореском 

поступку и пореској администрацији, води порески 

поступак утврђивање, наплату и контролу за све 

приходе који представљају споредна пореска давања 

и стара се о правима и обавезама пореских 

обвезника. 

Одељење обавља и друге послове из своје 

надлежности. 

 

Члан 14. 

Одељење за општу управу, заједничке послове 

и јавне службе врши послове који се односе на: 

унапређење организације рада и модернизацију 

општинске управе, примену прописа о општем 

управном поступку, прекршајном поступку и 

канцеларијском пословању, организацију рада 

услужног центра и писарнице, оверу потписа, 

рукописа и преписа, вођење дела јединстеног 

бирачког списка за подручје општине Нова Црња,  

обављање стручних и административних послова 

за потребе Републичке изборне комисије и 

изборне комисије општине Нова Црња у поступку 

одржавања избора, обављање стручних и 

административних послова за спровођење 

поступака општинског и републичког 

референдума, вођење матичних књига, књиге 

држављана, послове личних стања грађана, 

извршавање управних аката правних лица када 

нису законом овлашћени да их сами извршавају, 

надзор над радом  месних канцеларија, вођење 

персоналне евиденције и вршење стручних 

послова у вези са радним односима,  послови 

информатике и аутоматске обраде података као и 

одржавање информационог система, коришћење, 

обезбеђење и текуће инвестиционо одржавање 

пословних зграда, послови безбедности и заштите 

на раду у складу са законом, послови на 

умножавању материјала, послови достављања 

писмена, организовање исхране за запослене и 

одржавање чистоће пословних зграда.  

-задовољавање одређених потреба грађана у 

области основног и средњег образовања, примарне 

здравствене заштите, социјалне заштите, 

друштвене бриге о деци, културе, физичке 

културе, ученичког и студентског стандарда, 

информисања и остваривања надзора над 

законитошћу рада установа и предузећа у 

набројаним областима, просветну инспекцију, 

борачко-инвалидску заштиту, евидентирање и 

збрињавање избеглица на територији општине као 

и послове ванредних ситуација, послове који се 

односе на приступ информацијама од јавног 

значаја и заштиту података о личности,  

-помагање и развој различитих облика 
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самопомоћи и солидарности са лицима са 

посебним потребама као и са лицима која су 

суштински у неједнаком положају са осталим 

грађанима и подстиче активности и пружа помоћ 

организацијама инвалида и другим социјално-

хуманитарним организацијама на својој 

територији у оквиру својих надлежности;  

евиденцију о коришћењу службених возила, 

пређеним километрима, просечној потрошњи и 

утрошеном гориву, евиденцију о извршеној 

контроли техничке исправности службених 

возила, извршеним поправкама, сервисима и 

замени резервних делова; праћење нормативно-

правних прописа и стручне литературу из области 

родне равноправности и спровођења политике 

једнаких могућности; стручне и организационе 

послове у вези припремања седница органа 

општине и њихових радних тела, израду нацрта 

аката који се доносе на седницама, обраду аката 

усвојених на овим седницама, и проверу 

усаглашености нормативних аката (одлука, 

решења и закључака) које доноси председник 

општине, скупштина и општинско веће са законом 

и другим прописима, сређивање, евидентирање и 

чување изворних аката и докумената о раду на 

овим седницама, пружање стручне помоћи 

одборницима и одборничким групама у изради 

предлога које подносе органима општине, 

прибављање одговора и обавештења које 

одборници траже, представке и предлоге грађана, 

издаје „Службени лист општине Нова Црња“, даје 

тумачења и мишљења председнику општине.  

Одељење обавља и друге послове из своје 

надлежности. 

 

Члан 15. 

              За обављање одређених послова из 

надлежности општинске управе, посебно у вези са 

остваривањем права грађана, локалног економског 

развоја, реализације политике за младе, могу се 

унутар основне организационе јединице 

образовати канцеларије. 

              На подручју насељених места Нова Црња, 

Александрово, Тоба, Војвода Степа, Српска Црња 

и Радојево организоване су месне канцеларије.  

 

2. ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

 

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

Члан 16. 

У оквиру Општинске управе, образује се 

кабинет Председника, као посебна организациона 

јединица. 

Кабинетом Председника Општине 

руководи Председник Општине. 

 

Члан 17. 

Кабинет Председника Општине обавља 

саветодавне и протоколарне послове, послове 

односа са јавношћу и административно-техничке 

послове који су од значаја за рад Председника 

Општине, као и привлачење инвестиција. 

 

Члан 18. 

У Кабинету Председника Општине 

Председник Општине поставља у складу са 

законом једног помоћника.  

  Помоћник Председника Општине покреће  

иницијативе, предлаже пројекте и сачињава 

мишљења у вези са питањима која су од значаја за 

развој у областима за које је постављен и врше 

друге послове утврђене овом одлуком и Актом о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

радних места у Општинској управи. 

Помоћник Председника Општине и друга 

лица која у складу са законом заснују радни однос 

на радним местима у кабинету Председника 

Општине су у радном односу на одређено време. 

Мандат помоћника Председника Општине 

траје док траје дужност председника Општине и 

они могу поново бити постављени. 

 Друга лица која су засновала радни однос 

на одређено време и која су систематизована у 

Кабинету Председника Општине радни однос им 

траје док траје дужност Председника Општине. 

За свој рад помоћник Председника 

Општине и друга лица која су засновала радни 

однос у складу са законом и овом одлуком на 

радним местима у кабинету Председника 

одговарају Председнику. 

 

IV РУКОВОЂЕЊЕ 

 

Члан 19. 

Општинском управом руководи Начелник 

општинске управе. 

За свој рад и рад Општинске управе, 

Начелник одговара Општинском већу, у складу са 

Законом, Статутом Општине и овом Одлуком. 

 

Члан 20. 

Начелника Општинске управе поставља и 

разрешава  Општинско веће. 
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За начелника Општинске управе може бити 

постављено лице које има стечено високо 

образовање из научне области правне науке на 

основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ESPB бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно 

основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит за рад 

у органима државне управе и најмање 5 година 

радног искуства у струци. 

Начелник Општинске управе поставља се 

на основу јавног конкурса, који оглашава 

Општинско веће, а спроводи конкурсна комисија, 

на 5 година, већином гласова од укупног броја 

чланова Општинског већа. 

Начелник Општинске управе може имати 

заменика који га замењује у случају његове 

одсутности и спречености да обавља своју 

дужност. 

Заменик начелника Општинске управе 

поставља се и разрешава на исти начин и под 

истим условима као Начелник општинске управе.  

 

Члан 21. 

Начелник Општинске управе представља 

Општинску управу, организује и обезбеђује 

законито и ефикасно обављање послова, 

координира рад и међусобну сарадњу унутрашњих 

организационих јединица, одлучује о правима, 

дужностима и одговорностима запослених, стара 

се о обезбеђивању услова рада, обједињује  

Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у Општинске 

управе и доставља Општинском већу на усвајање 

и обавља и друге послове одређене законом и 

Статутом Општине. 

 

Члан 22. 

Начелник Општинске управе не може 

вршити никакву јавну или другу дужност која је 

неспојива са његовим положајем и овлашћењима. 

 

Члан 23. 

Радом Одељења као основних унутрашњих 

организационих јединица у Општинској управи 

руководе руководиоци Одељења. 

Руководиоце унутрашњих организационих 

јединица у Општинској управи распоређује 

Начелник Општинске управе. 

Руководилац Одељења је дужан да се у 

свом раду придржава налога и упутстава 

Начелника Општинске управе, а за свој рад као и 

за законит и благовремени рад Одељења и његових 

унутрашњих организационих јединица лично је 

одговоран Начелнику Општинске управе. 

 

Члан 24. 

Руководиоци Одељења као руководиоци 

основних унутрашњих организационих јединица 

Општинске управе организују и обезбеђују њихов 

законит и ефикасан рад, старају се о правилном 

распореду послова, старају се о испуњавању 

радних дужности запослених.               Руководиоци 

основних унутрашњих организационих јединица – 

Одељења, за свој рад и рад организационе 

јединице којом руководе, одговарају начелнику 

Општинске управе.  

 

Члан 25. 

Начелник Општинске управе може, у 

складу са законом, да пренесе овлашћење на 

Руководиоце Одељења и на руководиоце 

унутрашњих организационих јединице у оквиру 

Одељења, да одлучују, доносе и потписује 

поједина акта у оквиру пренетих овлашћења и 

лично одговарају начелнику Општинске управе за 

законитост тих аката.  

 

V ОДНОСИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

1.ОДНОС ПРЕМА СКУПШТИНИ 

ОПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ 

И ОПШТИНСКОМ  ВЕЋУ 

 

Члан 26. 

Однос Општинске управе према 

Скупштини, Председнику и Општинском већу 

заснива се на правима и дужностима утврђеним 

Законом, Статутом Општине и овом Одлуком. 

Општинска управа је обавезна да 

Скупштину, Председника и Општинско веће 

обавештава о вршењу послова из своје 

надлежности, да даје обавештења и податке из 

своје надлежности који су неопходни за рад 

Скупштине, Председника и Општинског већа. 

 

Члан 27. 

Председник Општине усмерава и усклађује 

рад Општинске управе. 

Када Општинско веће, у вршењу надзора 

над радом Општинске управе, утврди да поједина 

акта нису у складу са Законом, Статутом Општине 
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или одлуком Скупштине Општине, може да их 

поништи или укине уз налагање да се донесе нови 

акт, у складу са Законом, Статутом или одлуком 

Скупштине Општине. 

Уколико Општинска управа не поступи по 

налогу и не донесе нови акт, може се покренути 

питање одговорности запосленог који је 

непосредно радио на доношењу акта, односно 

надлежног руководиоца организационе јединице. 

 

2. ОДНОС ПРЕМА ГРАЂАНИМА, 

ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И 

УСТАНОВАМА 

 

Члан 28. 

Општинска управа поступа према 

правилима струке, непристрасно и политички 

неутрално и дужна је да сваком омогући једнаку 

правну заштиту у остваривању права, обавеза и 

правних интереса. 

Општинска управа је дужна да грађанима 

омогући брзо и делотворно остваривање њихових 

права и правних интереса. 

Општинска управа је дужна да сарађује са 

грађанима и да поштује њихову личност и 

достојанство. 

Општинска управа је дужна да, на њихов 

захтев, грађанима даје потребне податке и 

обавештења и да им пружа правну помоћ. 

Општинска управа је дужна да разматра 

представке, притужбе и предлоге грађана, да 

поступа по њима и о томе благовремено 

обавештава грађане. 

 

Члан 29. 

Одредбе ове Одлуке о односима 

Општинске управе према грађанима примењују се 

и на односе према привредним друштвима, 

установама и другим организацијама, када се 

одлучује о њиховим правима и интересима, на 

основу Закона и одлука Скупштине Општине. 

 

3. МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ УНУТРАШЊИХ 

ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА 

 

Члан 30. 

Међусобни односи основних унутрашњих 

организационих јединица Општинске управе 

заснивају се на правима и дужностима утврђеним 

Законом, Статутом и овом Одлуком. 

Основне унутрашње организационе 

јединице Општинске управе дужне су да 

међусобно сарађују и размењују потребне податке 

и информације неопходне за рад. 

 

VI ЈАВНОСТ РАДА 

 

Члан 31. 

Општинска управа обезбеђује јавност рада 

давањем информација електронским путем 

(интернет), средствима јавног информисања о 

обављању послова из своје надлежности и 

давањем службених информација о обављању 

послова из своје надлежности, о свим променама 

које се односе на њену организацију, распореду 

радног времена и другим променама. 

 

Члан 32. 

Начелник Општинске управе даје 

информације о раду Општинске управе, а у 

појединим случајевима може овластити и друго 

запослено лице да то учини у име Општинске 

управе. 

Информације о раду основних унутрашњих 

организационих јединица даје руководилац 

Одељења. 

Општинска управа може ускратити давање 

информација ако њихова садржина представља 

државну, војну, службену или пословну тајну. 

О ускраћивања информације из претходног 

става одлучује Начелник Општинске управе. 

 

VII ПРАВНИ АКТИ 

 

Члан 33. 

Општинска управа доноси: правилнике, 

наредбе, упутства, решења и закључке. 

Правилником се разрађују поједине 

одредбе одлука и других аката ради њиховог 

извршавања. 

Наредбом се, ради извршавања појединих 

одредаба одлука и других аката, наређује или 

забрањује поступање у одређеној ситуацији која 

има општи значај. 

Упутством се одређује начин на који 

Општинска управа извршава поједине одредбе 

одлука и других аката. 

Решењем се одлучује о појединачним 

стварима у складу са Законом и другим актима. 

Закључком се, у складу са прописима, 

уређују правила и начин рада и поступања 

Општинске управе. 

 

Члан 34. 
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Правилнике, наредбе и упутства доноси 

Начелник општинске управе. 

Решења и закључке доносе: начелник 

Општинске управе, руководиоци основних 

унутрашњих организационих јединица или друго 

лице које Начелник Општинске управе овласти. 

 

VIII СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ 

 

Члан 35. 

Општинско веће решава сукоб 

надлежности између Општинске управе и 

привредних друштава, организација и установа, 

када на основу одлуке Скупштине Општине 

одлучују о појединим правима грађана, правних 

лица или других странака. 

Начелник Општинске управе решава сукоб 

надлежности између унутрашњих организационих 

јединица Општинске управе. 

 

IX ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЖАЛБИ 

 

Члан 36. 

По жалби против првостепеног решења 

Општинске управе из надлежности Општине, 

решава Општинско веће.  

Жалбена комисија одлучује о жалбама 

запослених у Општинској управи на решења 

којима се одлучује о њиховим правима и 

дужностима, као и о жалбама учесника интерног и 

јавног конкурса. 

Члан 37. 

О изузећу начелника Општинске управе 

решава Општинско веће. 

О изузећу службеног лица у Општинској 

управи решава начелник Општинске управе. 

 

X КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 

 

Члан 38. 

На канцеларијско пословање Општинске 

управе примењују се прописи о канцеларијском 

пословању органа државне управе. 

 

XI РАДНИ ОДНОСИ 

 

Члан 39. 

Послове Општинске управе, који се односе 

на остваривање права, обавеза и интереса грађана 

и правних лица, могу обављати лица која имају 

прописану школску спрему, положен стручни 

испит за рад у органима државне управе и 

одговарајуће радно искуство у складу са Законом 

о државној управи и другим прописима. 

 

Члан 40. 

У погледу права, обавеза и одговорности 

запослених и постављених лица у Општинској 

управи, примењују се одредбе Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе и других прописа 

о запосленима у државним органима. 

У Општинској управи могу се, ради 

оспособљавања за вршење одређених пословa кроз 

практичан рад, под условима утврђеним законом, 

примати приправници. 

  Приправници се могу примати у својству 

запослених на одређено време и ради стручног 

оспособљавања у својству волонтера. 

 Кадровским планом Општинске управе и 

Актом о организацији и систематизацији радних 

места у Општинској управи утврђује се број 

приправника. 

 

Члан 41. 

О правима, обавезама и одговорностима 

запослених у Општинској управи одлучује 

Начелник Општинске управе. 

 

Члан 42. 

Звања и занимања запослених уређују се 

посебним актом у складу са Законом. 

Коефицијенти за утврђивање плата, права, 

обавезе и одговорности из радног односа уређују 

се посебним актом у складу са Законом. 

Акт из става 1. овог члана доноси 

Скупштина општине. 

Акт из става 2. доноси Начелник општинске 

управе у складу са законом. 

 

Члан 43. 

Запослени у Општинској управи за свој рад 

одговарају дисциплински и материјално. 

Дисциплинска и материјална одговорност 

запослених у Општинској управи, утврђује се 

актом који доноси начелник Општинске управе у 

складу са Законом. 

 

Члан 44. 

Распоред радног времена у Општинској 

управи утврђује Начелник Општинске управе. 

 

XII ФИНАНСИРАЊЕ  

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
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Члан 45. 

Средства за финансирање Општинске 

управе обезбеђују се у буџету Општине, односно у 

буџету Републике и АП Војводине за обављање 

поверених послова из надлежности Републике и 

АП Војводине. 

Члан 46. 

Средства за финансирање послова 

Општинске управе чине: 

1) Средства за исплату плата запослених и 

постављених лица; 

2) Средства за материјалне трошкове; 

3) Средства за посебне намене; 

4) Средства за набавку и одржавање опреме; 

5) Средства за друге посебне накнаде и солидарну 

помоћ. 

Члан 47. 

Средства за исплату плата запослених и 

постављених лица служе за плате и накнаде 

запослених и постављених лица; 

Средства за материјалне трошкове 

обезбеђују се за набавку потрошног материјала, 

ситног инвентара, огрева, осветљења, закупа и 

одржавања пословних просторија и трошкове 

поштанских услуга, набавку стручних 

публикација, литературе и штампаних материјала, 

осигурање и одржавање средстава опреме и путне 

и друге трошкове потребне за обављање послова 

Општинске управе; 

Средства за посебне намене обезбеђују се 

за одређене потребе Општинске управе у вези са 

пословима које врши (накнаде сведоцима, 

трошкови поступка и др.), стручно оспособљавање 

и усавршавање запослених, организацију рада и 

остале потребе; 

Средства опреме чине инвентар и друге 

потребне ствари које Општинској управи служе за 

њене потребе и чији је век трајања дужи од једне 

године, ако прописима није другачије одређено, 

као и новчана средства намењена за набавку 

опреме; 

Средства за друге посебне накнаде и 

солидарну помоћ, као друге врсте исплата у складу 

са Законом. 

За законито коришћење средстава 

намењених за финансирање Општинске управе 

одговоран је Председник. 

 

 XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 48. 

Ову Одлуку доноси Скупштина, на предлог 

Општинског већа. 

Измене и допуне ове Одлуке врше се на 

начин и по поступку, утврђеном за њено 

доношење. 

Тумачење одредаба ове Одлуке даје 

Скупштина. 

 

Члан 49. 

Распоређивање запослених у Општинској 

управи извршиће начелник Општинске управе. 

Запослени и постављена лица у 

Општинској управи, настављају са радом на 

досадашњим пословима до разрешења, односно до 

распоређивања по новој организацији и 

систематизацији радних места у Општинској 

управи. 

Члан 50. 

Одредбе члана 18. ове Одлуке које се  

односе на постављење помоћника председника 

општине примењиваће се након спроведених 

избора за одборнике Скупштине општине 

одржаних након ступања на снагу ове одлуке. 

 

Члан 51. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о Општинској управи, 

осим одредби из члана 13. (''Службени лист 

Општине Нова Црња'', број: 19/2014, 9/2015 и 

23/2018) које ће престати да важе након 

спроведених избора за одборнике Скупштине 

општине. 

Члан 52. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу Општине 

Нова Црња''. 

 

                                                                                                                    

Председник СО                                                                                                                

Даница Стричевић  
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

Скупштина општине 

БРОЈ:II-06-03/20-7 

ДАНА: 03.02.2020. године 

Н   О  В  А   Ц  Р  Њ  А 
 

7.На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС",  

бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 

31/19 и 37/19-др. закон), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину  

(„Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и члана 41. Статута општине Нова Црња („Службени лист 

општине Нова Црња“, бр 9/08, 16/12, 16/15, 2/19.), Скупштина општине Нова Црња , по прибављеном 

мишљењу Комисије за планове, на седници одржаној 03.02.2020. године, доноси 

 

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОБИЛАЗНИЦЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА БР. 12  

ОКО НАСЕЉА СРПСКА ЦРЊА 
 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне регулације обилазнице државног пута Iб реда бр. 12 око насеља 

Српска Црња (у даљем тексту: План). 

Члан 2. 

Овом одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Плана, а коначна граница обухвата Плана ће се 

дефинисати Нацртом Плана. 

Почетна тачка описа оквирне границе обухвата Плана детаљне регулације обилазнице државног пута 

Iб реда бр.12 око насеља Српска Црња се налази на четворомеђи атарских путева, катастарске парцеле 6735 

и 6551/4 и катастарских парцела 6736 и 6549. 

Од четворомеђе граница у правцу истока прати јужну међу атарских путева, катастарске парцеле 

6735, 6834 и 7215 до тромеђе атарског пута, катастарска парцела 7215 и катастарских парцела 7214 и 7205. 

Од тромеђе граница наставља у правцу југоистока и прати границу грађевинског подручја насеља 

Српска Црња до тромеђе катастарских парцела 1700/1, 7211 и 7212/1, пресеца катастарску парцелу 1700/1 и 

државни пут Iб реда бр.12, катастарска парцела 1699/2, мења правац ка југу, дужином од око 190 м прати 

источну међу државног пута, поново мења правац ка западу и пресецајући државни пут и катастарску 

парцелу 1700/1 долази до тромеђе улице Вука Караџића, катастарска парцела 1702 и катастарских парцела 

1700/1 и 7210. 

Од тромеђе граница у правцу запада прати северну међу улице до тромеђе улице Вука Караџића, 

катастарска парцела 1702 и катастарских парцела 6825/1 и 6825/2, скреће ка југу пресеца улицу и прати 

западну међу улице Вука Караџића, катастарска парцела 1725 до тромеђе улице и катастарских парцела 1724 

и 2150. 

Од тромеђе граница наставља ка југу и дужином од око 82 м прати границу грађевинског подручја 

насеља Српска Црња, меа правац ка западу, пресеца атарски пут, катастарска парцела 2149 и наставља ка 

западу пратећи јужну међу атарског пута, катастарска парцела 6823 до тромеђе атарског пута и катастарских 

парцела 6774 и 6551/5. 

Од тромеђе граница у правцу југа прати источну међу катастарске парцеле 6551/5 до тромеђе канала, 

катастарска парцела 2151 и катастарских парцела 6551/5 и 6797 и даље ка југу прати границу грађевинског 

подручја насеља Српска Црња до тромеђе катастарских парцела 6334, 6339/1 и 6341. 

Од тромеђе граница у правцу југа прати источну међу катастарских парцела 6341, 6343, 5403/4 и 3389, 

прати границу грађевинског подручја насеља Српска Црња до тромеђе железничке пруге, катастарска 

парцела 3338/1, атарског пута, катастарска парцела 3445 и катастарске парцеле 3339/1. 

Од тромеђе граница у правцу југа прати западну међу железничке пруге, катастарска парцела  9386/2 

до тромеђе железничке пруге, атарског пута, катастарска парцела 3462 и катастарске парцеле 3461/2, пресеца 

железничку пругу и државни пут Iб реда бр.12, катастарска парцела 9387 и даље ка југозападу прати границу 
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грађевинског подручја насеља Српска Црња до тромеђе државног пута, канала, катастарска парцела 10208 

и границе катастарских општина Српска Црња и Војвода Степа. 

Од тромеђе граница у правцу запада пресеца државни пут и железничку пругу, скреће ка 

североистоку и прати источну међу катастарских парцела 4028/2, 3860 и 10203, мења правац ка западу и 

пратећи северну међу канала, катастарска парцела 10203 долази до тромеђе канала и катастарских парцела 

3825/5 и 3826. 

Од тромеђе граница у правцу севера прати источну међу катастарске парцеле 3826 до тромеђе 

атарског пута, катастарска парцела 3462 и катастарских парцела 3826и 3825/2, мења правац ка истоку и 

дужином од око 85 м прати јужну међу атарског пута, пресеца га и наставља у правцу севера пратећи источну 

међу атарског пута, катастарска парцела 3807 до тромеђе атарских путева, катастарске парцеле 3807 и 3748 

и катастарске парцеле 3808. 

Од тромеђе граница у правцу истока прати јужну међу атарског пута, катастарска парцела 3748, 

пресеца атарски пут, катастарска парцела 3462 и његовом источном међом у правцу севера долази до 

тромеђе атарског пута, катастарска парцела 3462 и катастарских парцела 3420/ 3421. 

Од тромеђе граница у правцу истока прати јужну међу катастарске парцеле 3420, мења правац ка 

северу и прати западну међу атарског пута, катастарска парцела 3396, пресеца атарски пут, катастарска 

парцела 3395 и канал, катастарска парцела 3390, наставља у правцу севера, прати западну међу канала и 

долази до тромеђе пута, катастарска парцеле 5403/4, канала, катастарска парцела 3390 и катастарске парцеле 

3391/1. 

            Од тромеђе граница дужином од око 150 м прати јужну међу пута, катастарска парцела 5403/4, 

пресеца га и наставља у правцу севера и прати границу грађевинског подручја насеља Српска Црња до 

тромеђе катастарских парцела 6339/2, 6341 и 6339/1, скреће ка северозападу, прати југозападну међу 

катастарске парцеле 6339/1 до тромеђе катастарских парцела 5935, 10225 и 6339/1. 

            Од тромеђе граница дужином од око 605 м прати јужну међу канала, катастарска парцела 10225, 

пресеца га, као и атарски пут, катастарска парцела 6370 и наставља у правцу севера и пратећи источну међу 

атарског пута, катастарска парцела 6336/4 долази до тромеђе атарских путева, катастарске парцеле 6336/4 и 

6388 и катастарске парцеле 6371, мења правац ка североистоку и прати јужну међу атарског пута, 

катастарска парцела 6388, пресеца катастарску парцелу 6551/4 и пратећи северну међу катастарске парцеле 

6550 долази до четворомеђе катастарских парцела 6821/2, 6550, 6773 и 6551/4. 

            Од четворомеђе граница у правцу севера прати источну међу катастарске парцеле 6549 до 

четворомеђе атарског пута, катастарска парцела 6735 и катастарских парцела 6549, 6736 и 6551/4, која је 

уједно и почетна тачка описа оквирне границе обухвата Плана. 

Предметна локација Плана се налази у катастарској општини Српска Црња.  

Укупна површина подручја обухваћеног оквирном границом обухвата Плана износи око  191,5 hа.     

Графички приказ оквирне границе обухвата планског подручја је саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

Услови и смернице од значаја за израду Плана дати су планским документима вишег реда: 

Просторним планом општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, бр. 8/11, 10/14, 12/14 и 

23/17) и Планом генералне регулације насеља Српска Црња („Службени лист општине Нова Црња“, бр. 8/13 

и 10/14). 

Члан 4. 

 Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Плана засниваће се 

на принципима рационалне организације и уређења простора и усклађивању планираних садржаја са 

могућностима и ограничењима у простору. 

Члан 5. 

Визија израде Плана је стварање планског основа за изградњу обилазнице око насеља Српска Црња, 

као и дефинисање правила уређења и грађења на предметном подручју  

 

Члан 6. 

Концепција планирања, коришћења, уређења и заштите подручја обухвата Плана подразумева 

оптимално коришћење постојећих потенцијала/ограничења подручја, у складу са новим захтевима и 

потребама корисника простора. 



Број  1    03.02.2020. „Службени лист општине Нова Црња “     Страна  14 

 

Структуру основних намена простора и коришћења земљишта у обухвату Плана чиниће саобраћајна 

инфраструктура, саобраћајне површине и објекти, као и остале инфраструктурне мреже и објекти са којима 

се укршта планирана обилазница. 

Члан 7. 

Ефективан рок за израду Нацрта је 3 (три) месеца, од достављања Обрађивачу плана Извештаја о 

обављеном раном јавном увиду, идејних пројеката за трасу обилазнице и прибављања услова за уређење 

простора од органа, организација и предузећа који су Законом овлашћени да их утврђују.  

 

Члан 8. 

Средства за израду Плана обезбеђује општина Нова Црња. 

 

Члан 9. 

Обрађивач Плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод 

за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка број 6/III.  

 

Члан 10. 

После доношења ове Одлуке, носилац израде Плана - орган надлежан за послове урбанизма општине 

Нова Црња, организоваће упознавање јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим 

решењима за развој просторне целине, као и ефектима планирања, у поступку оглашавања раног јавног 

увида. 

Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног информисања и у електронском облику на интернет 

страници јединице локалне самоуправе и на интернет страници доносиоца плана и траје 15 дана. Рани јавни 

увид почиње даном оглашавања. 

Члан 11. 

Пре подношења органу надлежном за његово доношење, План подлеже стручној контроли и излаже 

се на јавни увид, у трајању од 30 дана. 

Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном листу, као и у електронском 

односно дигиталном облику на интернет страници органа надлежног за излагање нацрта планског документа 

на јавни увид (подаци о времену, месту и начину на који заинтересована правна и физичка лица могу 

доставити примедбе на План, као и друге информације које су од значаја за јавни увид).  

 

Члан 12. 

Саставни део ове Одлуке је Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације обилазнице државног пута Iб реда бр. 12 око насеља Српска Црња на животну средину, 

које је донело Одељење за привреду Општинскe управе општине Нова Црња, под редним бројем III-02-351-

05/20  од 30.01.2020.године. 

Члан 13. 

План ће бити сачињен у 4 (четири) примерка у аналогном и 4 (четири)  примерка у дигиталном 

облику, од чега ће један примерак потписаног Плана у аналогном облику и један примерак Плана у 

дигиталном облику чувати у својој архиви Обрађивач, а преостали примерци ће се чувати у органима 

Општине. 

 

Члан 14. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нова 

Црња“. 

 

Председник СО 

Даница Стричевић 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 
 Правни основ за доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације обилазнице државног пута IБ реда бр. 
12 око насеља Српска Црња садржан је у члану 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС",бр. 72/09, 
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон) 
и члану 32.-36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања ("Службени гласник РС",бр. 32/19 у даљем тексту Правилник), члану 9. став 5. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину  („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), а предложену Одлуку ће донети 
Скупштина општине Нова Црња сходно  члану 41. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова 
Црња“, бр 9/08, 16/12, 16/15, 2/19). 

 Чланом 46. Закона о планирању и изградњи прописано је да се Одлуком о изради планског документа 
дефинише назив планског документа; оквирне границе обухвата Плана са описом; услови и смернице планских 
докумената вишег реда и развојних стратегија и списак подлога; принципи планирања, коришћења, уређења и заштите 
простора; концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја са структуром основних 
намена простора и коришћења земљишта; рок израде планског документа; начин финансирања израде планског 
документа; место и начин обављања јавног увида; неприступање изради стратешке процене утицаја на животну 
средину и други услови везани за израду Плана, у складу са Законом о планирању и изградњи. 

 На основу иницијативе Одељења за привреду и локални економски развој, а у складу са Просторним планом 
Општине Нова Црња и Планом генералне регулације насеља Српска Црња приступило се изради Плана детаљне 
регулације обилазнице државног пута IБ реда бр. 12 око насеља Српска Црња. 
 Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана општине Нова Црња 
сагледани су сви могући утицаји на животну средину Просторног плана, укључујући активности које су се обављале, 
које се обављају и које ће се обављати на том простору у целости, тј. у оквиру  свих дефинисаних намена 
идентификоване су активности које могу бити узрок загађења околине. Стога је у Извештају о стратешкој процени 

утицаја на животну средину дата оцена стања, услови и корективне мере за њихово смањење или потпуно уклањање. 
Стратешки су анализирана, процењен је могући утицај планираних решења у Просторном плану на животну средину 
како у фази реализације Плана тако и по коначној имплементацији Плана, дефинисале су се планске мере заштите 
које ће ниво загађења довести на ниво дефинисан законском регулативом. 
 За потребе израде Просторног плана општине Нова Црња прибављено је решење Покрајинског секретаријата 
за заштиту природе, бр.03-817 од  07.03.2007. год. којим је дата сагласност на планирану трасу обилазнице и утврђено 
је да траса не пресеца станиште заштићених и строго заштићених дивљих врста од националног значаја. 
 Основни циљеви заштите животне средине утврђени у Стратешкој процени утицаја на животну средину 

Просторног плана биће задржани, а на основу претходно наведеног, предложена траса планиране обилазнице неће 
негативно утицати на животну средину, тако да није потребно приступити изради Стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана. 

На основу напред изнетог Одељење за привреду и локални економски развој је донело Одлуку да се за План 
детаљне регулације обилазнице државног пута Iб реда бр. 12 око насеља Српска Црња не израђује стратешка процена 
утицаја на животну средину. 
 У складу са чланом 46. став 1. Закона пре упућивања Одлуке на скупштинско усвајање неопходно је прибавити 

мишљење органа надлежног за стручну контролу, Комисије за планове. На седници комисије одржаној 
30.01.2020.године Комисија је разматрала предлог Одлуке и донела позитивно Мишљење. 
 Обзиром на наведено предлаже се Скупштини општине Нова Црња доношење Одлуке о изради Плана детаљне 
регулације обилазнице државног пута IБ реда бр. 12 око насеља Српска Црња. Саставни део Одлуке о изради Плана 
детаљне регулације обилазнице државног пута IБ реда бр. 12 око насеља Српска Црња је и Одлука о неприступању 
изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације обилазнице државног пута IБ реда бр. 12 око насеља 
Српска Црња на животну средину, која се објављује у „Службеном листу општине Нова Црња“ 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Општинско веће- 

Број: I-06-4/20-4 

Дана: 03.02.2020. година 

Н о в а   Ц р њ а  

 На основу члана 3. Одлуке о ученичким и студентским стипендијама и једнократној финансијској 

помоћи ученицима и студентима („Службени лист општине Нова Црња“ број 23/19), Одлуке о буџету 

општине Нова Црња за 2020. годину („Службени лист општине Нова Црња„ број 23/19) и члана 61. Статута 

општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, бр. 9/08, 16/12, 16/15 и 2/19) Општинско веће 

општине Нова Црња, на седници одржаној дана 03.02.2020. године  доноси  

ОДЛУКУ О НОМИНАЛНОМ ИЗНОСУ И БРОЈУ УЧЕНИЧКИХ И СТУДЕНТСКИХ 

СТИПЕНДИЈАМА И ЈЕДНОКРАТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПОМОЋИ ЗА ШКОЛСКУ 2019./2020. 

ГОДИНУ 

1. Овом одлуком утврђује се номинални износ и број ученичких и студентских стипендија и 

једнократних финансијских помоћи за школску 2019./2020. годину.  

2. У школској 2019./2020. години општина Нова Црња доделиће пет стипендија за ученике и пет 

стипендија за студенте. 

3. Износ стипендије који се додељује ученицима износиће 5.400,00 динара. 

4. Износ стипендије који се додељује студентима износиће 8.400,00 динара.  

5. У школској 2019./2020. години општина Нова Црња доделиће по 20 једнократних финансијских 

помоћи ученицима и студентима, а износ једнократне финансијске помоћи који се додељује 

ученицима износиће 20.000,00 динара, док ће износ једнократне финансијеске помоћи који се 

додељује студентима износити 25.000,00 динара.   

6. Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нова Црња“  

 

Председник Општинског већа  

Владимир Бракус 
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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 
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