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„Службени лист општине Нова Црња“ на основу члана 12. Закона о јавном информисању („Службени гласник 

Р. Србије“ 43/03, 61/05 и 71/09) не сматра се јавним гласилом, те се сходно наведеној одредби не налази се у 

Регистру јавних гласила. 

 

„Службени лист општине Нова Црња” издаје 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 

 

 

Нова Црња, 09.06.2022. године 

  

 

    Година XXXI            Број: 11 
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42. На основу члана 4. ст. 5, члана51.  став 1. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 

113/2017, 113/2017-др.закон, 95/18, 86/19-др. закон и 157/20-др.закон), члана 61. став 1. тачка 

13. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“ број 09/08, 16/12, 

16/15 и 2/19) Општинско веће општине Нова Црња, на седници одржаној дана 09.06.2022. 

године,  доноси    

    

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ РАДА НА ПОЛОЖАЈУ 

 

 

1. ВАЊИ РАВИЋ, дипломираном правнику, дана 09.06.2022. године, престаје рад на 

положају начелника општинске управе општине Нова Црња, протеком времена на 

који је постављена. 

2. Против овог Решења жалба није допуштена. 

3. Ово Решење објавити у Службеном листу општине Нова Црња. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 4. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе(„Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон, 95/18, 

86/19-др. закон и 157/20-др.закон)прописано је да за службенике на положају у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе, права и дужности у име послодавца, врши 

орган аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе надлежан за постављање 

службеника на положај. 

             Чланом 51. став 1. горе поменутог закона утврђено је да службенику престаје рад на 

положају протеком времена на ка који је постављен. 

              Чланом 61. став 1. тачка 13. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине 

Нова Црња“ број 09/08, 16/12, 16/15 и 2/19) одређено је да Општинско веће поставља и 

разрешава начелника општинске управе. 

              Дана 09.06.2022. године, протиче време на које је постављен начелник општинске 

управе општине Нова Црња решењем Општинског већа број I-06-15/17-3  од 09.06.2017. 

године. 

           На основу горе наведеног, а у складу са Законом о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Статутом општине Нова Црња Вањи Равић, 

дипломираном правнику из Зрењанина, престаје рад на положају начелника Општинске 

управе општине Нова Црња, протеком времена на које је постављена. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  

Против овог решења жалба није допуштена, али се може покренути управни спор.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:I-06-17/22-1 

Дана:09.06.2022.године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Владимир Бракус 
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43. На основу члана 4. ст. 5, члана 48, 49.  став 2. и члана 99. став 3. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон, 95/18, 86/19-др. закон и 157/20-

др.закон), члана 61. став 1. тачка 13. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине 

Нова Црња“ број 09/08, 16/12, 16/15 и 2/19) Општинско веће општине Нова Црња, на седници 

одржаној дана 09.06.2022. године,  доноси       

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉEЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

 

1. ВАЊА РАВИЋ, дипломирани правник из Зрењанина, поставља се за начелника 

општинске управе општине Нова Црња, које је разврстано у звање службеника на 

положају у првој групи на период од пет година, почев од дана 10.06.2022. године. 

2. Против овог Решења жалба није допуштена. 

3. Ово Решење објавити у Службеном листу општине Нова Црња. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 4. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе(„Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон, 95/18, 

86/19-др. закон и 157/20-др.закон) прописано је да за службенике на положају у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе, права и дужности у име послодавца, врши 

орган аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе надлежан за постављање 

службеника на положај. 

             Чланом 48. став 3.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон, 95/18, 

86/19-др. закон и 157/20-др.закон) прописано је да у јединици локалне самоуправе и градској 

општини, положај у смислу одредаба овог закона, су радна места начелника градске, 

општинске, односно управе градске општине и њихових заменика. 

              Чланом 49. став 2. горе поменутог закона прописано је да градско, односно општинско 

веће поставља и разрешава начелника управе и заменика начелника управе. 

              Чланом 61. став 1. тачка 13. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине 

Нова Црња“ број 09/08, 16/12, 16/15 и 2/19) одређено је да Општинско веће поставља и 

разрешава начелника општинске управе. 

 

              Чланом 99. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон, 95/18, 

86/19-др. закон и 157/20-др.закон), наведено је да уколико конкурсни поступак за попуњавање 

положаја није покренут у року од 90 дана пре истека времена на које је службеник на положају 

постављен, службеник се после протека времена на које је постављенн, поставља на исти 

положај без јавног конкурса.  

 

 Дана 09.06.2022. године, протекло је време на које је постављен начелник општинске 

управе општине Нова Црња решењем Општинског већа број I-06-15/17-3  од 09.06.2017. 

године. Дана 09.06.2017. године Вања Равић је постављена за начелника општинске управе, а 

након спроведенох Јавног огласа за попуњавање положаја у Општинској управи општине Нова 

Црња. Како Вања Равић испуњава све услове за постављање на положај прописане чл. 50. 

Закона о запосленима у аутономним покрајинама и једницама локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон, 95/18, 86/19-др. закон и 157/20-

др.закон), а Општинско веће општине Нова Црња није покренуло конкурсни поступакза 

попуњавање положајау року од 90 дана пре истека времена на које је службеник на положају 

постављен, службеник се поставља на положај без јавног конкурса. 
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           На основу горе наведеног, а имајући у виду чињеницу да Општинско веће општине Нова 

Црња није расписало јавни оглас за попуњавање положаја у року од 90 дана пре истека времена 

на које је службеник на положају постављен, на основу члана 99. став 3. Закона о запосленима 

у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 

21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон, 95/18, 86/19-др. закон и 157/20-др.закон), одлучено је 

ако у изреци решења. 

 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  

Против овог решења жалба није допуштена, али се може покренути управни спор.  

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: I-06-17/22-2 

Дана:09.06.2022.године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Владимир Бракус 

 

44. На основу члана 10. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, 

бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 61. Статута општине Нова Црња („Сл. лист општине 

Нова Црња“, бр. 9/08, 16/12, 16/15 и 2/19) у вези Одлуке о приступању изради Студије 

оправданости за заједничко обављање послова зоохигијене бр. I-06-44/21-1 од 

13.12.2021.године и Решења о образовању Комисије за израду Студије оправданости за 

заједничко обављање послова зоохигијене бр.I-02-53/21 од 13.12.2021.године, Општинско 

веће општине Нова Црња на седници одржаној дана 09.06.2022.године, доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

o доношењу 

Студије оправданости за заједничко обављање послова зоохигијене између општине 

Нова Црња и града Кикинде 

 

Члан 1. 

Овом одлуком доноси се Студија оправданости за заједничко обављање послова 

зоохигијене између општине Нова Црња и града Кикинде. 

 

Члан 2. 

Саставни део ове Одлуке је Студија оправданости за заједничко обављање послова 

зоохигијене између општине Нова Црња и града Кикинде. 

 

Члан 3. 

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

општине Нова Црња“. 

 

Члан 4. 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Студија оправданости за заједничко 

обављање послова зоохигијене између општине Нова Црња и града Кикинде („Сл.лист 

општине Нова Црња“, бр 4/2022). 
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О б р а з л о ж е њ е 

Одлуком о приступању изради Студије оправданости за заједничко обављање послова 

зоохигијене бр. I-06-44/21-1 од 13.12.2021, Општина Нова Црња је приступила изради Студије 

оправданости за заједничко обављање послова зоохигијене између општине Нова Црња и 

града Кикинде. 

Решењем бр. I-02-53/21 од 13.12.2021.године, именована је Комисија за израду 

Студије оправданости за заједничко обављање послова зоохигијене између општине Нова 

Црња и града Кикинде. 

 

Израдом претходне Студије оправданости за заједничко обављање послова зоохигијене 

(„Сл. лист општине Нова Црња“, бр 4/2022) била је обухваћена анализа послова хватања, 

превоза, збрињавања, смештаја напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште и 

контроле и смањења популације изгубљених и напуштених паса и мачака. 

 

Анализирајући потребе општине Нова Црња из области послова зоохигијене, јавила се 

потреба за доношењем нове Студије оправданости за заједничко обављање послова 

зоохигијене између општине Нова Црња и града Кикинде, која обухвата осим послова хватања, 

превоза, збрињавања, смештаја напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште; 

контроле и смањења популације изгубљених и напуштених паса и мачака и послове 

нешкодљивог уклањања и транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката за 

узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за 

сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин 

који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину. 

 

Правни основ за доношење ове Студије је члан 10. Закона о комуналним делатностима 

(„Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016и 95/2018) којим је прописано да две или више 

јединице локалне самоуправе могу споразумом уредити заједничко обављање комуналних 

делатности, осим ако то није другчије уређено другим посебним прописом. 

На основу свега наведеног, доноси се Одлука као у диспозитиву. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: I-06-17/22-3 

Дана:09.06.2022.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Владимир Бракус 
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