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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
-Општинско веће- 

Број: I-06-21/18-1 
Датум:09.07.2018.године 
 

 54.На основу члана 61. Статута 
општине Нова Црња („Службени лист 
општине Нова Црња“, бр. 9/08,16/12 и 

16/15) и члана 2. Одлуке о одређивању 
надлежног органа за спровођење 
поступка давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији општине Нова 

Црња за 2018. годину („Службени лист 
општине Нова Црња“, бр. 11/18), а у 
вези чл. 61., 64., 64а и 64б  Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени 
гласник РС“ бр. 62/06,65/08-др. Закон и 
41/09), Општинско веће општине Нова 

Црња, на седници одржаној дана 
09.07.2018. године доноси следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ 

НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ  
НОВА ЦРЊА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
 
I-Образује се Комисија за спровођење 

поступка јавног надметања за давање у 
закуп пољопривредног земљшта у 

државној својини на територији општине 
Нова Црња за 2018. годину(у даљем 

тексту:Комисија). 
 
II-   У Комисију се именују: 

за председника: 
Клара Салма  
 

за чланове: 
 

1. Дејан Панић,члан; 

2. Ана Бабић, члан; 
3. Ана Костин, члан; 
4. Тијана Путић, члан. 

 
III-Задатак комисије је одређивање 

цене закупа, прикупљање пријава за 
лицитацију, спровођење поступка 
давања у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини по онову 
јавног надметања (јавне лицитације), 
вођење записника и давање предлога 

Председнику општине Нова Црња за 
доношење Одлуке о давању у закуп 
пољопривредног земљишта у државној 

својини. 
IV-Председник и чланови Комисије за 
обављање задатака из тачке III овог 

решења имају право на надокнаду, у 
висини коју утврђују Председник 
општине својим актом. 

V-Решење ступа на снагу даном 
доношења и објављује се у „Службеном 

листу општине Нова Црња“. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ПЕРА МИЛАНКОВ 
 

 

 
 

 

 

 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

Година XXVII Нова Црња 09.07.2018. године Број: 12 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
-Општинско веће- 
БРОЈ:I-06-21/18-2 
ДАНА:09.07.2018.године 
Н   О  В  А   Ц  Р  Њ А  

 
55.На основу  члана  95. Закона о 

запосленима у аутономној покрајини и 
јединицама локалне самоуправе (''Службени 
гласник РС'', број 21/2016), Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број 95/2016) члана 61 Статута 
општине Нова Црња („Службени лист Општине 
Нова Црња“ бр.09/2008, 16/2012,и 16/2015, 
Општинско веће општине Нова Црња  на седници 
одржаној дана  09.07.2018. године доноси 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ  
ЗА ИЗБОР ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ НОВА ЦРЊА 

 
 Образује се Конкурсна комисија за избор 
Заменика начелника Општинске управе Нова 
Црња у саставу: 
       

1.Марија Кулунџић-дипломирани 
економиста 

2.Горан Лакић- дипл.инг.управљања 

техничким системима у медицини 
3.Невенка Миланков-дипломирани 

правник 
 Чланови Конкурсне комисије бирају 
већином гласова председника Конкурсне 
комисије. 
 

 Конкурсна комисија одлуке доноси 
већином гласова, при чему глас председника 
конкурсне комисије има исту снагу као и члан 
конкурсне комисије. 
 Конкурсна комисија води записник о свом 
раду, који потписује председник Конкурсне 
комисије. 

 Чланови Конкурсне комисије дужни су да 
чувају податке до којих су дошли током 
спровођења поступка. 
 Конкурсна комисија спроводи изборни 
поступак за избор Заменика аначелника 
Општинске управе Нова Црња. 
 Задатак комисије је да: 

-утврди мерила и критеријуме за избор Заменика 
начелника Општинске управе Нова Црња, 
-утврди које ће се стручне оспособљености, 
знања и вештине проверавати у изборном 
поступку и начин њихове провере, 
-по истеку рока за подношење пријаве на јавни 
конкурс, прегледа све приспеле пријаве и 

поднете доказе и састави списак кандидата међу 

којима се спроводи изборни поступак, који 
потписују сви чланови комисије, 
-да спроводе изборни поступак само међу оним 
кандидатима који испуњавају оглашене услове за 
избор Заменика начелника Општинске управе 
Нова Црња, 
- по окончаном поступку састави листу од 
највише три кандидата који су са најбољим 
резултатима испунили мерила прописана за 
избор  и исту доставе Општинском већу општине 
Нова Црња са записником о предузетим радњама 
у току изборног поступка који садржи све 
податке о резултатима које су кандидати 
постигли у изборном поступку. 
   
 Ово Решење објавити у („Службеном 
листу“ Општине Нова Црња). 
  
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 95. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и jeдиницама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број 
21/2016) прописано је да пре оглашавања јавног 
конкурса за попуњавање положаја општинско 
веће образује конкурсну комисију. Чланом 96. 
овог закона прописано је да изборни поступак 
спроводи конкурсна комисија од три члана. 
Најмање један члан комисије мора имати стечено 
високо образовање на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, један 
члан који је стручан у области за коју се 
попуњава положај и службеник који обавља 

послове из области управљања људским 
ресурсима. У складу са Законом о запосленима у 
аутономним покрајинама и jeдиницама локалне 
самоуправе, за спровођење изборног поступка за 
избор начелника и Заменика начелника 
општинске управе Нова Црња, образује се 
Конкурсна комисија у саставу Марија Кулунџић, 

дипломирани економиста, Невенка Миланков, 
дипломирани правник, и Горан Лакић, 
дипл.инг.управљања техничким системима у 
медицини. Задатак Конкурсне комисије је да 
утврди мерила и критеријуме за избор Заменика 
начелника општинске управе Нова Црња, да 
утврди које ће се стручне оспособљености, 

знања и вештине проверавати у изборном 
поступку и начин њихове провере, да по истеку 
рока за подношење пријава на јавни конкурс, 
прегледа све приспеле пријаве и поднете доказе 
и састави списак кандидата међу којима се 
спроводи изборни поступак, који потписују сви 
чланови комисије, да спроведе изборни поступак 

само међу оним кандидатима који испуњавају 
оглашене услове за избор Заменика начелника 
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општинске управе Нова Црња, као и да по 
окончаном изборном поступку састави листу од 
највише три кандидата који су са најбољим 
резултатом испунили мерила прописана за избор 
и исту достави општинском већу општине Нова 
Црња са записником о предузетим радњама у 
току изборног поступка који садржи све податке 
о резултатима које су кандидати постигли у 
изборном поступку. Општинско веће није 
обавезно да изврши избор кандидата  листе за 
избор, али је дужно да о разлозима за то 
обавести све учеснике конкурса писаним путем и 
на интернет презентацији јединице локалне 
самоуправе.Ако Општинском већу не буде 
предложен кандидат за Заменика начелника, 
односно Општинско веће не постави 
предложеног кандидата , спроводи се нови јавни 
конкурс. 
   
  
У Новој Црњи дана 09.07.2019. 

                                           
               Председник  Опшптинског већа 

    Пера Миланков 
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Службени лист општине Нова Црња” 

издаје и штампа орган управе општине Нова Црња, 

23218 Нова Црња,ЈНА број 110. 

Главни и одговорни уредник: Светлана Ђого Телефон број:815-260. 

Жиро рачун број ; 840-494845-81 

/евидентни рачун органа управе општине Нова Црња/. 

“Службени лист општине Нова Црња” излази по потреби 
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