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63. На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ бр.62/2006, 

65/2008 -др. Закон, 41/2009 , 112/15, 80/2017 и 95/2018), Правилника о условима и поступку 

давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Службени 

гласник РС“ бр. 16/17, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/2021)  и члана 

15. став 1. тачка 9.  и члана 41. став 1. тачка 29. Статута општине Нова Црња („Службени лист 

општине Нова Црња“, бр. 9/2008, 16/2012, 16/15 и 2/2019), а уз сагласност Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије број: 20-11-7154/2022-14 од 

29.07.2022. године, Скупштина општине Нова Црња на седници одржаној  дана 

30.08.2022.године доноси: 

 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

ЗАШТИТЕ,УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Овим Програмом даје се преглед површина пољопривредног земљишта по 

катастарским општинама, класама и културама, анализа стања заштите и уређења 

пољопривредног земљишта, утврђује Програм радова на заштити и уређењу пољопривредног 

земљишта и План коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике Србије. 

 

I ОПШТИ ДЕО 

 

 Oпштина Нова Црња налази се на североистоку Србије, у Војводини, средњебанатски 

округ  на самој граници са Румунијом. Општина Нова Црња обухвата површину од 273 км2 а 

према последњем попису становништва из 2011. год у њој живи 10.272 становника. 

Општина Нова Црња као засебна административна организација постоји од 1960.год и  

обухвата шест насељених места: Александрово , Војвода Степу , Радојево , Српску Црњу, Тобу 

и Нову Црњу. 

У културном и етничком погледу општина Нова Црња представља хетерогену средину. 

Главне привредне гране су пољопривреда, прерада и производња хране а обухвата седам 

катастарских општина : Молин, Тобу, Војводa Степу, Александрово, Српску Црњу, Нову 

Црњу и Радојево. 

Пољопривредно земљиште, као добро од општег интереса, јесте земљиште које се 

користи за пољопривредну производњу и земљиште које је одговарајућим планским актом 

намењено за пољопривредну производњу. Пољопривредно земљиште чине обрадиве 

површине, пашњаци, рибњаци, трстици и баре. Под обрадивом површином подразумевају се 

земљишне површине на којима се гаје ратарски и повртарски усеви, вишегодишњи засади и 

траве на којима се врши обрада, косидба и други пољопривредни радови и по правилу, убирају 

се приноси сваке године. Обрадиву површину чине оранице и баште, воћњаци, виногради и 

ливаде.  

Површине пољопривредног земљишта на територији општине Нова Црња према 

катастарским класама и културама су врло хетерогене, од чега зависе и производне особине 

овог земљишта. Највеће учешће према категоријама коришћења пољопривредног земљишта у 

државној својини имају њиве које су истовремено и најпогодије за давање у закуп. 

Пољопривредно земљиште је основни и најзначајнији природни ресурс са којим 

располаже општина Новa Црња. Пољопривредно земљиште, односно пољопривредна 

производња, треба у будућности да остане окосница и носилац економског и друштвеног 

развоја Општине.  

Полазећи од неспорне чињенице о значају пољопривредног земљишта и 

пољопривредне производње за општину Нова Црња, а имајући у виду Закон о 

пољопривредном земљишту и осталу законску и подзаконску регулативу из ове области, 

Стратегију развоја пољопривреде Републике Србије и Стратешки план развоја Општине Нова 

Црња, јасно је да све активности власника и корисника пољопривредног земљишта, односно 
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свих оних који су директно или индиректно упућени на пољопривреду, морају имати за 

основни циљ очување расположивог пољопривредног земљишта, стварање нових обрадивих 

површина и побољшање квалитета пољопривредног земљишта.  

Напомена: Дана 09.08.2021. године расписан је Јавни позив за доказивање права пречег 

закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нова Црња за 

2022.годину. У законском року за достављање документације за остваривање овог права 

поднето је 12 пријава, a за 10 подносиоца захтева је овим програмом опредељено земљиште.  

Дана 09.08.2021. године расписан је и Јавни позив за остваривање права коришћења без 

плаћања накнаде  пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нова 

Црња за 2022.годину. У законском року за достављање документације за остваривање овог 

права није поднета ниједна пријава.  

 

Заштита пољопривредног земљишта 

 

Имајући у виду степен развоја пољопривредне производње, као и однос између циљева 

пољопривредних произвођача у остваривању максималних приноса, применом савремених 

агротехничких мера, посебно коришћењем неопходних хемијских средстава (пестицида, 

фунгицида, хербицида...) и минералних ђубрива, и потребе за очувањем и заштитом 

биохемијских својстава пољопривредног земљишта, намеће се као приоритет спровођење 

мера заштите пољопривредног земљишта. 

 

Према досадашњој пракси, мере контроле квалитета обрадивог пољопривредног 

земљишта, као и педолошка испитивања у циљу контроле уноса минералног ђубрива и 

хемијских средстава заштите, се примењују само у појединачним случајевима и у зависности 

од заинтересованости и стручности носилаца пољопривредне производње. 

Годишњим програмом планирају се и издвајају значајна средства у циљу стварања 

услова за савремену пољопривредну производњу. 

Део средстава определиће се за суфинансирање регистрованих пољопривредних 

газдинстава у циљу вршења анализа (испитивања) земљишта, ради повећања продуктивности 

земљишта. 

 

Aнaлизoм зeмљиштa нa пaрaмeтрe кoнтрoлe плoднoсти, пoљoприврeдни прoизвoђaчи 

дoбиjajу препоруку o прaвилнoм ђубрeњу у смислу кoличинe ђубривa, кao и врeмeнa њeгoвe 

примeнe. Oвa мeрa дoвoди дo знaчajнe рaциoнaлизaциje упoтрeбe ђубривa у oднoсу нa кoд нaс 

зaступљeнo ђубрeњe бeз прeтхoдних aнaлизa зeмљиштa. 

 

Инвeстициja у aнaлизу зeмљиштa сe вишeструкo исплaти jeр сe aдeквaтнoм примeнoм 

ђубривa мoгу пoстићи уштeдe у нoвцу, пoвeћaњe принoсa и вeћи прoфит. 

 

Прeмa Зaкoну o пoљoприврeднoм зeмљишту („Службени гласник РС“ бр.62/2006, 

65/2008 -др. Закон, 41/2009 , 112/15, 80/2017 и 95/2018) влaсник, oднoснo кoрисник oбрaдивoг 

пoљoприврeднoг зeмљиштa врши кoнтрoлу плoднoсти и eвидeнциjу кoличинe унeтoг 

минeрaлнoг ђубривa и пeстицидa. Кoнтрoлa плoднoсти врши сe пo пoтрeби, a нajмaњe свaкe 

пeтe гoдинe. 

 

Тренутно стање заштите пољопривредног земљишта карактеришу две основне 

чињенице: 

 

-загађивање земљишта и воде за наводњавање опасним и штетним материјама 

-угроженост пољопривредног земљишта еолском ерозијом. 
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Неконтролисана, односно нестручна употреба средстава за заштиту биља и 

уништавање корова и неорганизовано одлагање и уклањање амбалаже опасних и штетних 

материја захтева организоване мере за спречавање ове појаве. 

 Израда техничке документације за подизање  агрошумских  производних  система, 

спречавање сече и уништавања преосталих шума, израда техничке документације за подизање 

и гајење  пољозаштитних појасева је један од најприоритетнијих задатака. Такође, потребно је 

спречити коришћење пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, сем у законом 

дозвољеним случајевима. 

Мере и организација заштите пољопривредног земљишта, уређени су Одлуком о 

заштити пољопривредних имања на територији општине Нова Црња (''Службени лист 

општине Нова Црња'', број 3/21), чиме је знатно унапређена ова област заштите и омогућено 

ефикасно спровођење Законом прописаних мера заштите. 

Ради спречавања пољских штета , спаљивање органских остатака после жетве усева и 

испаше стоке на обрадивом пољопривредном земљишту, формирана је пољочуварска служба. 

У даљем тексту следе табеларни прикази Годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Нова Црња за 2022. годину. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ : II-06-26/22-1 

ДАНА: 30.08.2022.године 

Н О В А Ц Р Њ А 

 

 

      Председник Скупштине општине 

Ана Марија Лекин 
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64. На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 

и 83/2014 - др. закон, 101/16 – др. закон 47/18 и 111/2021- др. закон), члана 41. Статута oпштине 

Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, број  8/09, 16/12, 16/15, 2/19), а у вези са 

чланом 64. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06 и 65/08– 

др. Закон, 41/09 и 112/15, 80/17 и 95/18-др.закон), Скупштина општине Нова Црња на седници 

одржаној дана 30.08..2022.године, донела је: 

 

 

О Д Л У К У 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

ЗА 2022.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

Одређује се Председник општине Нова Црња као орган надлежан за доношење Одлуке 

о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 

на територији општине Нова Црња, уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, а у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Нова Црња за 2022.годину 

 

Члан 2. 

 

Одређује се Председник општине Нова Црња, као надлежан орган, да на основу 

предлога Комисије за спровођење поступака јавног надметања, коју образује Општинско веће 

општине Нова Црња, донесе Одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини на територији општине Нова Црња, уз сагласност Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде. 

 

Члан 3. 

 

Одредбе члана 1. и 2. ове одлуке односе се и на пољопривредно земљиште у државној 

својини  које је, у складу са посебним законом, одређено као грађевинско земљиште, а користи 

се за пољопривредну производњу до привођења планираној намени, као и на пољопривредне 

објекте у државној својини. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Нова Црња “. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

I – Правни основ за доношење одлуке 

 

Правни основ за доношење Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење 

поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији 

општине Нова Црња садржан је у одредби члана 41. Статута oпштине Нова Црња („Службени 

лист општине Нова Црња“, број  8/09, 16/12, 16/15 и 2/19), којим је прописано да Скупштина 

oпштине Нова Црња, у складу са законом доноси прописе и друге опште као и појединачне 

акте, а у вези одредбе члана 64. Закона о пољопривредном земљишту којим је прописано да 
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одлуку о расписивању јавног огласа и одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе на чијој територији се 

налази пољопривредно земљиште у државној својини, уз сагласност Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

 

II – Разлози за доношење одлуке 

 

Одредбама члана 60. Закона о пољопривредном земљишту одређено је да 

пољопривредним земљиштем у државној својини располаже и управља држава преко 

Министарства, а да се пољопривредно земљиште у државној својини користи према годишњем 

програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта који доноси надлежни 

орган јединице локалне самоуправе, а одредбом члана 91. став 2 да ће се до доношења 

пољопривредних основа Републике, односно аутономне покрајине, односно јединице локалне 

самоуправе заштита, уређење и коришћење пољопривредног земљишта вршити на основу 

годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта који се 

доносе у складу са овим законом. 

 

Одредбом члана 64. став 1 Закона о пољопривредном земљишту прописано је да се 

пољопривредно земљиште у државној својини даје у закуп јавним оглашавањем, а ставом 3 да 

одлуку о расписивању јавног огласа и одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе на чијој територији се 

налази пољопривредно земљиште у државној својини, уз сагласност Министарства. 

 

Како овим одредбама, а ни једном другом одредбом Закона о пољопривредном 

земљишту, није прецизно одређено који је то орган јединице локалне самоуправе надлежан за 

давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, у циљу успешног спровођења Закона о пољопривредном 

земљишту, израдило је брошуру „Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта и поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини“, која је 

намењена локалним самоуправама као помоћ у спровођењу поступка доношења годишњих 

програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини, у којој су садржани предлози свих правних 

аката које оне треба да усвоје. 

Између осталог, ова публикација упућује, да скупштина јединице локалне самоуправе 

донесе одлуку којом ће се одредити председник општине, односно градоначелник града, као 

орган надлежан за доношење одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини, уз сагласност Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, а у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији општине/града и којом ће се председник 

општине, одредити, као надлежан орган, да на основу предлога Комисије за спровођење 

поступака јавног надметања коју образује Општинско веће општине Нова Црња, донесе 

Одлуку о давању на коришћење без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној 

својини, као и Одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији, уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

 

Ово правно решење је прихваћено од стране већине јединица локалне самоуправе које 

су донеле или су у поступку доношења Програма. 

 

III – Образложење појединачних предложених решења 

 

Чланом 1. ове одлуке предложено је да се одреди Председник општине Нова Црња, као 

орган надлежан за доношење Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нова Црња, уз 
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сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а у складу са Годишњим 

програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине 

Нова Црња. Приликом предлагања председника општине, као органа надлежог за доношење 

ове одлуке, поред упутства Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, имало 

се у виду да је Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини на територији општине појединачни правни акт, а не општи. 

 

Како је одредбом члана 46. став 1 тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон, 101/16 – др. закон  47/18 и 111/2021- др. закон) и 

одредбом члана 41. Статута општине Нова Црња прописано да се Општинско веће стара о 

извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, чланом 2. 

предложено је да председник општине, као надлежан орган, на основу предлога Комисије за 

спровођење поступака јавног надметања коју образује Општинско веће општине Нова Црња, 

донесе Одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији 

општине Нова Црња уз сагласност Министарства. 

 

Чланом 3. предложено је да се одредбе члана 1. и 2. ове одлуке односе и на 

пољопривредно земљиште у државној својини које је у складу са посебним законом, одређено 

као грађевинско земљиште, а користи се за пољопривредну производњу до привођења 

планираној намени, као и на пољопривредне објекте у државној својини, јер је одредбом члана 

62. став 1 Закона о пољопривредном земљишту прописано да пољопривредно земљиште у 

државној својини, као и земљиште из члана 3. овог закона, тј. пољопривредно земљиште које 

је у складу са посебним законом одређено као грађевинско земљиште до привођења 

планираној намени, може се дати у закуп, ако је Годишњим програмом заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта предвиђено за давање у закуп. 

 

Чланом 4. предложено је да ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном листу општине Нова Црња “. 

 

IV - Финансијска средства 

 

За реализацију Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања 

у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нова Црња 

нису потребна финансијска средства. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

Скупштина општине 

БРОЈ: II-06-26/22-2 

ДАНА: 30.08.2022.године 

Н О В А  Ц Р Њ А 

 

Председник Скупштине општине 

Ана Марија Лекин 
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65. На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 

Републике Србије“, бр.72/2009, 81/09, 24/2011, 121/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 

31/2019, 37/19, 9/20 и 52/21), члана 41. став 1. тачка 20.  Статута општине Нова Црња 

(“Службени лист општине Нова Црња“, број 9/2008, 16/2012, 16/15 и 2/2019), Скупштина 

општине Нова Црња на седници која је одржана дана 30.08.2022. године доноси: 

 

ПРОГРАМ ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА ЗА 2022.ГОДИНУ 

 

Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на 

територији општине Нова Црњаза 2022. годину (у даљем тексту: Програм) односи се на 

давање у закуп и отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине 

Нова Црња. 

Програм се заснива на решењима и условима садржаним у законима, одлукама и 

другим прописима којима се уређују односи у области земљишне политике и грађења. 

Грађевинско земљиште у јавној својини Општине Нова Црња може  се дати у закуп 

ради изградње објекта за којисе издаје привремена грађевинска дозвола у складу са чланом 

147. Закона о планирању и изградњи, у случају реализације пројекaта од значаја за 

Републику Србију, као и у случајевима предвиђеним у члану 100. ст. 2. и 3. Закона о 

планирању и изградњи. 

Када се грађевинско земљиште даје у закуп ради изградње објеката за које је законом 

предвиђено издавање привремене грађевинске дозволе, уговор о закупу се закључује на 

одређено време, најдуже до пет година. 

Неизграђено грађевинско земљиште може се дати у закуп за пољопривредну сврху, 

на одређено време, до привођења планираној урбанистичкој намени, најдуже до 3 године. 

Услови, поступак и начин отуђења и давања грађевинског земљишта у закуп 

одређени су Одлуком о грађевинском земљишту Општине Нова Црња („Службени лист 

општине Нова Црња“ бр. 6/2019). 

Финансирање уређивања грађевинског земљишта 

обезбеђује се из средства остварених од: 
1) доприноса за уређивање грађевинског земљишта; 
2) закупнине за грађевинско земљиште; 
3) отуђења или размене грађевинскогземљишта; 
4) претварања права закупа у право својине, у складу са овим законом; 
5) других извора у складу са законом. 

Отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ради изградње 

спроводи се јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом, по тржишним 

условима, у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник Републике 

Србије“ бр.72/2009, 81/09, 24/2011, 121/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/19, 9/20 

и 52/21) и Одлуком о грађевинском земљишту Општине Нова Црња Црња („Службени лист 

општине Нова Црња“ бр. 6/2019). 
Постојеће и планиране површине јавне намене не могу се отуђити из јавне својине. 
Грађевинско земљиште у јавној својини не може се отуђити или дати у закуп, ако није 

донет плански документ на основу кога се издају локацијски услови, односно грађевинска 

дозвола. 

Грађевинско земљиште у јавној својини се отуђује или даје у закуп лицу које понуди 

највећу цену или највиши износ закупнине за то земљиште, која се накнадно не може 

умањивати. 

Изузетно, јединица локалне самоуправе може отуђити грађевинско земљиште по цени 

која је мања од тржишне цене или отуђити грађевинско земљиште без накнаде, уз претходно 

прибављену сагласност Владе, а на начин и под условима прописаним законом и 

подзаконским актима. 

Грађевинско земљиште у јавној својини се отуђује из јавне својине, полазећи од 

тржишне вредности непокретности, коју је проценио порески, односно други надлежни 
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орган или лиценцирани проценитељ у поступку јавног надметања, односно прикупљањем 

писмених понуда, ако законом није друкчије одређено. 

Грађевинско земљиште у јавној својини се може отуђити или дати у закуп 

непосредном погодбом у случају: 

• изградње објеката за потребе обављања послова из надлежности државних органа и 

организација, органа јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и 

других објеката у јавнојсвојини; 
• исправке граница суседних катастарскихпарцела; 
• формирања грађевинске парцеле у складу са чланом 70. Законом о планирању 

иизградњи; 

• отуђења из члана 99. ст. 10. и 12. Закона о планирању и изградњи, односно давања у 

закуп из члана86.; 
• споразумног давања земљишта ранијем власнику непокретности која је била предмет 

експропријације, у складу са прописима оекспропријацији; 

• отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у поступку враћања одузете имовине и 

обештећења у складу са посебнимзаконом; 

• размене грађевинског земљишта у случају расељавања породичног стамбеног објекта 

који се налази на нестабилном терену са активним геодинамичким процесом који 

узрокују померање тла;  

• отуђења грађевинског земљишта другом сувласнику на истој непокретности, по праву 

прече куповине, у складу са законом којим се уређује основе својинскоправних односа 

и промет непокретности;  

• размене грађевинског земљишта.  

 У случају давања концесије или поверавања комуналне делатности у складу са 

посебним законима, грађевинско земљиште се може дати у закуп без накнаде, односно уз 

накнаду ниже од тржишне, на временски период предвиђен уговором о концесији, који не 

може бити дужи од периода на који се закључује, односно на временски период на који је 

поверено обављање комуналне делатности.  

 Ради остваривања јавно-приватног партнерства, неизграђено грађевинско 

земљиште у јавној својини може се дати у закуп без накнаде, односно уз накнаду нижу од 

тржишне, приватном партнеру на рок на који је закључен јавни уговор у складу са законом 

којим се уређује јавно-приватно партнерство и концесије, који не може бити дужи од периода 

на који је закључен, односно уносити као оснивачки улог у привредна друштва, а власник 

грађевинског земљишта у јавној својини може са физичким или правним лицем закључити и 

уговор о заједничкој изградњи једног или више објеката.  

Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини може се уносити као оснивачки 

улог у  јавно предузеће, на начин прописан законом и подзаконским актима. 

 

ПЛАН ДАВАЊА У ЗАКУП И ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ  

СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

 

ЛОКАЦИЈА бр.1.  

 

Назив планског документа: Просторни план Општине Нова Црња („Сл. лист општине Нова 

Црња“ бр. 8/11, 10/14, 12/14 – испр. и 23/17 - испр) и План детаљне регулације туристички-

спортско-рекреативног комплекса у к.о. Српска Црња („Службени лист Општине Нова Црња“, 

бр.8/12)–зона спорта, рекреације и туризма, к.о. Српска Црња 

 

Број 

парцеле 

Површина 

( ha) 

Култура и 

класа 

Облик својине-Корисник Врста земљишта 

7213/1 0,9972 Њива 1.класе Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско подручје 
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7211 0,7570 Воћњак 

1.класе 

Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско подручје 

7210 1,4147 Виноград 

1.класе 

Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско подручје 

7209 0,2660 Воћњак 

1.класе 

Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско подручје 

7208 0,6904 Њива 1.класе Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско подручје 

7214 0,3940 Ливада 1. 

класе 

Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско подручје 

 

За потребе издавања локацијске и грађевинске дозволе, неопходно је обезбедити одређени 

минимални степен комуналне опремљености грађевинског земљишта, који је неопходан за 

нормално функционисање одређене намене. Конкретно, за парцеле грађевинског земљишта у 

зони спорта, рекреације и туризма је потребно обезбедити прикључке на саобраћајну, 

водоводну и електроенергетску инфраструктуру. 

 

У оквиру постојећег (недавно реновираног) објекта „Каштел Банатера”, који је непокретно 

културно добро под претходном заштитом, налазе се ресторан, апартмански и собни смештај, 

мини спа центар и остали пратећи садржаји, који ће се допуњавати и мењати у складу са 

потребама корисника и условима заштите. 

Дозвољава се изградња објеката намењених за угоститељску делатност (смештајни 

капацитети, пружање услуге исхране и пића), спорт и рекреацију, услужне и друге 

компатибилне делатности (трговине у сврху туризма и сл.), које могу осигурати прописане 

мере заштите културног добра и животне средине. 

 

Највећи дозвољени индекс заузетости или индекс изграђености парцеле  

У зони комплекса ''Каштел'' испоштовати максимални индекс заузетости парцеле или 

максимални индекс изграђености парцеле:  

- Индекс заузетости парцеле је максимално 40%.  

- Индекс изграђености парцеле је максимално 1,0.  

- У склопу парцеле обезбедити мин. 40% зелених површина.  

 

Највећа дозвољена спратност или висина објеката  

За главни објекат – Каштел се задржавају постојећа спратност (П+1+Пк) и висина објекта.  

За остале објекте у овој зони испоштовати максималну дозвољену спратност или максималну 

висину објеката, које за одређену намену објеката износе:  

- Угоститељски, услужни и пословни објекти су спратности макс. П+1+Пк или укупне 

висине11 макс. 12,0 m;  

- Објекти у функцији спорта и рекреације су спратности макс. П+1 или укупне висине макс. 

9,0 m, с тим да могу бити и виши, ако то изискују функционални захтеви (спортска сала, 

базен и сл.), али не виши од главног објекта (Каштела);  

- Помоћни објекти су макс. спратности П (приземље) или макс. висине 4,0 m.  

За све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже, ако не постоје 

сметње геотехничке и хидротехничке природе.  

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, 

односно према нултој коти објекта и то:  

- Кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног 

или приступног пута;  

- Кота приземља може бити највише 1,2 m виша од коте нивелете јавног или приступног 

пута.  
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Висина назитка поткровне етаже износи највише 1,6 m рачунајући од коте пода поткровне 

етаже до тачке прелома кровне косине. 

 

 

ЛОКАЦИЈА бр.2.  

 

Назив планског документа:Просторни план Општине Нова Црња („Сл. лист општине Нова 

Црња“ бр.8/11, 10/14, 12/14 – испр. и 23/17 - испр) и План детаљне регулације комплекса радне 

зоне у Српској Црњи, Општина Нова Црња („Службени лист Општине Нова Црња“, бр.7/07) – 

радна зона, к.о. Српска Црња 

 

 

Број 

парцеле 

Површина 

( ha) 

Култура и 

класа 

Облик својине-Корисник Врста земљишта 

1685/6 0,2349 Пашњак 1. 

класе 

Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско подручје 

1685/7 1,0050 Пашњак 

1.класе 

Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско подручје 

1685/8 1,9069 Пашњак 

1.класе 

Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско подручје 

1685/9 0,3088 Пашњак 

1.класе 

Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско подручје 

1691/4 0,8520 Њива 1.класе Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско подручје 

1694/5 1,1019 Њива 1.класе Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско подручје 

1694/6 1,0937 Њива 1.класе Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско подручје 

1685/1 1,4419 Пашњак 

1.класе 

Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско подручје 

1685/3 5,7023 Пашњак 

1.класе 

Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско подручје 

1685/4 2,5473 Пашњак 

1.класе 

Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско подручје 

1689/1 2,6334 Њива 1.класе Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско подручје 

1691/1 0,4426 Њива 1.класе Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско подручје 

1691/3 0,1765 Њива 1.класе Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско подручје 

1694/1 

(део) 

9,0072 Њива 1.класе Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско подручје 

1696/1 2.9253 Њива 1.класе Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско подручје 

1696/3 1.7509 Њива 1.класе Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско подручје 

1697 0,2191 Ров Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско подручје 

7739/2 21,4345 Њива 1.класе Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско подручје 

7741/1 

 

1,4901 Њива 1.класе Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско подручје 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 645 
 
 

7747 19,1212 Њива 1.класе Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско подручје 

7749/1 10,4221 Њива 1.класе Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско подручје 

7758/1 20,1254 

 

Њива 1.класе Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско подручје 

 

УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА У ЗОНИ ПОСЛОВАЊА-РАДНОЈ ЗОНИ 

 

Објекти у оквиру планиране радне зоне могу се градити у подземној и надземној конструкцији 

у дисперзији према технолошким захтевима с тим да се морају поштовати основни 

урбанистички параметри и норме. 

Максимални индекс заузетости парцеле у оквиру радне зоне је 70 % (укључујући и саобраћајно 

манипулативне површине) а максимални индекс изграђености парцеле је 1,8. 

 

У оквиру планиране зоне пословања-радне зоне која је намењена пословању предвидети 

следеће привредне активности: 

 

- секундарне делатности-индустријска производња и прерада заснована на делатностима 

које не утичу негативно на животну средину, укључујући делатности мале привреде 

засноване на производњи полуфиналних и финалних производа. 

- терцијалне делатности-трговина ( тржно-снабдевачки, комерцијални, угоститељски, 

пословно административни садржаји...), укључујући и услужно занатство. 

 

ЛОКАЦИЈА бр.3.  

 

Назив планског документа: Просторни план Општине Нова Црња („Сл. лист општине Нова 

Црња“ бр. 8/11, 10/14, 12/14 – испр. и 23/17 - испр), План генералне регулације насеља Српска 

Црња („Сл. лист општине Нова Црња“ бр.8/13 и 10/14)– радна зона, к.о. Српска Црња. 

 

Број 

парцеле 

Површина 

( ha) 

Култура и 

класа 

Облик својине-Корисник Врста земљишта 

9362 3,6232 Пашњак 

2.класе 

Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско подручје 

9041 0,6843 Пашњак 

2.класе 

Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско подручје 

 

ЛОКАЦИЈА бр.4.  

 

Назив планског документа:Просторни план Општине Нова Црња („Сл. лист општине Нова 

Црња“ бр.8/11, 10/14, 12/14 – испр. и 23/17 - испр), План генералне регулације насеља Српска 

Црња („Сл. лист општине Нова Црња“ бр.8/13 и 10/14) -радна зона, к.о. Српска Црња. 

-  

Број 

парцеле 

Површина 

( ha) 

Култура и 

класа 

Облик својине-Корисник Врста земљишта 

2167/2 0,0645 
Пашњак 

3.класе 

Јавна-Општина Нова 

Црња 
Грађевинско подручје 

2167/3 1,0247 
Пашњак 

3.класе 

Јавна-Општина Нова 

Црња 
Грађевинско подручје 

2167/4 1,0664 
Пашњак 

3.класе 

Јавна-Општина Нова 

Црња 
Грађевинско подручје 

2167/5 2,0322 Пашњак Јавна-Општина Нова Грађевинско подручје 
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3.класе Црња 

2167/6 2,4818 
Пашњак 

3.класе 

Јавна-Општина Нова 

Црња 
Грађевинско подручје 

 

На локацију 3 и 4 примењују се следећа правила грађења: 

 

Врста и намена објеката  

 

Главни објекти: пословни, производни, складишни објекти и у комбинацијама (пословно-

производни, пословно-складишни, производно-складишни или пословно-производно-

складишни објекти). У зони радних садржаја није дозвољена изградња стамбених објеката. 

Изузетно се може дозволити изградња једне стамбене јединице у функцији пословања (стан за 

чувара или власника) у склопу пословног (пословно-стамбеног) објекта.  

Други објекти на парцели: портирнице, чуварске и вагарске кућице, гараже, оставе и магацини, 

силоси, надстрешнице и објекти за машине и возила, колске ваге, санитарни пропусници, 

типске трафостанице, производни енергетски објекти обновљивих извора енергије, објекти за 

смештај електронске комуникационе опреме, котларнице, водонепропусне бетонске септичке 

јаме (као прелазно решење до прикључења на насељску канализациону мрежу), бунари, ограде 

и слично, као и економски објекти, који задовољавају услове заштите животне средине.  

Пословне делатности које се могу дозволити у овој зони су све производне, пословне, услужне 

и радне активности мањег или већег обима, укључујући и индустријске производне погоне и 

капацитете, уз обезбеђене услове заштите животне средине. 

Планира се изградња објеката намењених за производне погоне индустрије, пољопривреде, 

мале привреде, трговине на велико и мало, изложбено-продајне салоне, логистичке центре, 

складишта разнородних делатности (складишта за индустријску робу, складишта за 

пољопривредну робу, складишта грађевинског материјала, хладњаче, силоси и сл.), 

магацинске просторе и пратеће садржаје, сервисе и услуге, као и остале делатности које могу 

осигурати прописане мере заштите животне средине.  

Врста објеката: објекти се могу градити као слободностојећи, двојни или као објекти у 

(прекинутом или непрекинутом) низу, а све у зависности од техничко-технолошког процеса 

производње и прописаних услова заштите. 

 

Највећи дозвољени индекс заузетости или индекс изграђености парцеле  

 

У зони радних садржаја испоштовати максимални индекс заузетости парцеле или 

максимални индекс изграђености парцеле:  

- Индекс заузетости парцеле је максимално 70%.  

- Индекс изграђености парцеле је максимално 2,1.  

- У склопу парцеле обезбедити мин. 30% зелених површина.  

 

Највећа дозвољена спратност или висина објеката  

 

У зони радних садржаја испоштовати максималну дозвољену спратност или максималну 

висину објеката, које за одређену намену објеката износе:  

- пословни објекат је спратности макс. П+2+Пк или укупне висине макс. 15,0 m;  

- производни и складишни објекат је спратности макс. П+1 или укупне висине макс. 9,0 m, с 

тим да може бити и виши, ако то захтева технолошки процес производње, односно 

складиштења;  

- помоћни објекат је макс. спратности П (приземље) или макс. висине 4,0 m.  

 

За све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже, ако не постоје 

сметње геотехничке и хидротехничке природе.  
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Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, 

односно према нултој коти објекта и то:  

- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног 

или приступног пута,  

- кота приземља може бити највише 1,2 m виша од коте нивелете јавног или приступног пута,  

- високо приземље подразумева део објекта над сутереном, кота пода је макс. 2,2 m од 

планиране коте уличног тротоара.  

 

Висина назитка поткровне етаже износи највише 1,6 m рачунајући од коте пода поткровне 

етаже до тачке прелома кровне косине. 

 

 

 

 

 

 

ЛОКАЦИЈА бр.5. 

 

 Назив планског документа: Просторни план Општине Нова Црња („Сл. лист општине 

Нова Црња“ бр.8/11, 10/14, 12/14 – испр. и 23/17 - испр) и План генералне регулације насеља 

Српска Црња („Сл. лист општине Нова Црња“ бр. 8/13 и 10/14) – зона становања, к.о. Српска 

Црња 

 

Број 

парцеле 

Површина 

( ha) 

Култура и 

класа 

Облик својине Врста земљишта 

1684/11 0,2000 Њива 1. класе 
Јавна - Општина Нова 

Црња 
Грађевинско подручје 

 

 

ЛОКАЦИЈА бр. 6. 

 

Назив планског документа: Просторни план Општине Нова Црња („Сл. лист општине Нова 

Црња“ бр.8/11, 10/14, 12/14 – испр. и 23/17 - испр)и План генералне регулације насеља Српска 

Црња („Сл. лист општине Нова Црња“ бр.8/13 и 10/14)– зона становања, к.о. Српска Црња 

 

Број 

парцеле 

Површина 

( ha) 

Култура и 

класа 

Облик својине Врста земљишта 

1768 0.2968 Њива 1.класе Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско подручје 

 

 

На локацију 5, 6  примењују се следећа правила грађења: 

 

Врста и намена објеката 

 

 Главни објекти: породични стамбени објекти, породични стамбено-пословни 

ипословно-стамбени објекти, пословни објекти, вишепородични стамбени објекти 

иливишепородични стамбено-пословни објекти. Изузетно, се на парцели као главниобјекти 

могу наћи складишни, односно економски објекти (нпр. подна складишта,силоси, колске ваге 

и сл.), ако су у функцији пословања и под условом да неугрожавају суседе. 

Други објекти на парцели: гараже, летње кухиње, котларнице, оставе (за огрев, алати 

сл.), приручнимагацини, надстрешнице и вртна сенила, дворишни камини, минибазени и 

спортско-рекреативнитерени, бунари, трафо станице, водонепропуснебетонске септичке јаме 
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(као прелазно решење доприкључења на несељскуканализациону мрежу), пољски клозети, 

ограде, као и објекти за гајење животиња –стаје, штале и др. објекти (за коње, говеда, козе, 

овце, свиње, живину, голубове,куниће, украсну живину и птице), испусти за стоку, ђубришта 

(бетонске писте заодлагање чврстог стајњака, објекти за складиштење осоке), објекти за 

складиштењесточне хране (сеници, магацини за складиштење концентроване сточне 

хране,бетониране сило јаме и сило тренчеви), објекти за складиштење 

пољопривреднихпроизвода (амбари, кошеви) и др. објекти намењени пољопривредном 

газдинству(објекти за машине, возила и алат, пушнице, сушнице, стакленици, силоси и сл.). 

 Пословне делатности које се могу дозволити у зони становања су из области: трговине 

на мало, производног и услужног занатства, угоститељства и услужних 

делатности.Производне делатности мањег обима у зони становања се могу дозволити 

узобезбеђење услова заштите животнесредине. У оквиру зоне становања није 

дозвољенаизградња производних и складишних објеката већих капацитета (силоса и 

поднихскладишта капацитета преко 500 t), нити бављење делатношћу која буком, 

штетнимгасовима, зрачењем, повећаним обимом саобраћаја или на други начин може 

угрозитиквалитет становања. На већим парцелама намењеним становању пољопривредног 

типа(пољопривредногаздинство) је дозвољен узгој до 100 комада живине и до 20 условнихгрла 

копитара и папкара (једноусловно грло се 

рачуна до 500 kg живе ваге). Изузетно,на парцелама у рубним деловима насеља, које се 

граниче са пољопривреднимземљиштем, тј. атаром, је дозвољено држање и узгој већег броја 

домаћих животиња(у виду фарми и мини-фарми), с тим да се за држање и узгој до 100 

условних грла незахтева израдаурбанистичког пројекта, а да се за фарме капацитета преко 

100условних грла обавезно изради урбанистички пројекат (којим ће се утврдитипланирани 

капацитети, урбанистичко-архитектонско решење комплекса и условиприкључења на 

комуналну инфраструктуру), а у зависности од капацитета, и студија опроцени утицаја на 

животну средину. 

 

Врста објеката: објекти се граде као слободностојећи, двојни или као објекти у(прекинутом 

или непрекинутом) низу. 

 

Највећи дозвољени индекс заузетости или индекс изграђености парцеле 

У зони становања испоштовати максимални индекс заузетости парцеле или максимални 

индекс изграђености парцеле: 

- Индекс заузетости парцеле је максимално 40%. 

- Индекс изграђености парцеле је максимално 1,0. 

- У оквиру парцеле обезбедити минимално 30% зелених површина. 

 

Највећа дозвољена спратност или висина објеката 

У зони становања испоштовати максималну дозвољену спратност или максималнувисину 

објеката, које за одређену намену објеката износе: 

- породични и вишепородични стамбени, стамбено-пословни, пословно-стамбени ипословни 

објекат је спратности од П до макс. П+1+Пк, а укупна висина објекта неможе прећи 12,0 m; 

- економски објекат је максималне спратности П, односно П+Пк (ако се у поткровљупредвиђа 

складиштење хране за стоку), а максималне висине 7,0 m; 

- помоћни објекат је макс. спратности П (приземље), а макс. висине 4,0 m. 

За све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже, ако непостоје 

сметње геотехничке и хидротехничке природе. 

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступногпута, 

односно према нултој коти објекта и то: 

- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од котенивелете јавног 

или приступног пута, 

- кота приземља може бити највише 1,2 m виша од нулте коте, 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 649 
 
 
- високо приземље подразумева део објекта над сутереном, кота пода је макс. 2,2 mод 

планиране коте уличног тротоара, 

 

ЛОКАЦИЈА бр. 7. 

 

Назив планског документа: Просторни план Општине Нова Црња („Сл. лист општине Нова 

Црња“ бр. 8/11, 10/14, 12/14 – испр. и 23/17 - испр) и План генералне регулације насеља 

Војвода Степа („Сл. лист општине Нова Црња“ бр.2/11)– радна зона, к.о. Војвода Степа. 

 

 

Број 

парцеле 

Површина 

( ha) 

Култура и 

класа 

Облик својине-Корисник Врста земљишта 

1267/1 38,9221 Њива 3.класе 
Јавна-Општина Нова 

Црња 
Грађевинско подручје 

1264/3 16,7429 Њива 4.класе 
Јавна-Општина Нова 

Црња 
Грађевинско подручје 

1264/6 1,2879 Њива 4.класе 
Јавна-Општина Нова 

Црња 
Грађевинско подручје 

 

Намена и врста објеката 

 

Главни објекти: пословни, производни, складишни објекти и у комбинацијама.  

 

Остали објекти на парцели: помоћни објекти, портирнице, чуварске и вагарске кућице, гараже, 

оставе, силоси, надстрешнице за машине и возила, санитарни пропусници, трафостанице, 

објекти за смештај телекомуникационе и РТВ опреме, водонепропусне бетонске септичке јаме 

(као прелазно решење), бунари, ограде и сл. 

 

Пословне делатности које се могу дозволити у овој зони су све производне, пословне и радне 

активности мањег или већег обима, односно капацитета, уз обезбеђење услова заштите 

животне средине, као што су: откупне станице пољопривредних производа, млинови и силоси, 

погони за производњу хране - прераду млека, јаја и меса (млекаре, кланице и сл.), прераду 

житарица, конзервирање воћа, поврћа и грожђа (хладњаче, сушаре, пецаре, вински подруми и 

сл.), производњу сточне хране и сличног, као и подизање мини-фарми, затим делатности 

везане за производњу грађевинског материјала, прераду и обраду пластичних маса, метала и 

дрвета, за електронску, текстилну или неку сличну производњу, односно делатности из 

области трговине на велико и мало, складишта, стоваришта, логистички центри и слично. 

 

Врста објеката: објекти се могу градити као слободностојећи, двојни или као објекти у 

(прекинутом или непрекинутом) низу, а све у зависности од техничко-технолошког процеса 

производње и прописаних услова заштите. 

 

Урбанистички показатељи 

Индекс заузетости парцеле је максимално 70%1.  

Индекс изграђености парцеле је максимално 1,5. 

 

Највећа дозвољена  спратност и висина објекат 

 

Највећа дозвољена спратност објеката зависи од њихове намене: 

пословни: макс. П+1+Пк 

- портирница и чуварска кућица: макс. П 

 
1 
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- производни: макс. П+1, евентуално, и више ако то захтева технолошки процес производње 

- складишни: П+1, евентуално, и више ако то захтева технолошки процес складиштења  

- помоћни: П. 

 

ЛОКАЦИЈА бр.8.  

 

Назив планског документа: Просторни план Општине Нова Црња („Сл. лист општине Нова 

Црња“ бр. 8/11, 10/14, 12/14 – испр. и 23/17 - испр)–локација бр.2 – радна зона изван 

грађевинског подручја насеља Нова Црња, к.о. Нова Црња и План генералне регулације насеља 

Нова Црња („Сл.лист Општине Нова Црња“, бр. 16/13 и 4/18) 

 

Број 

парцеле 

Површина 

( ha) 

Култура и 

класа 

Облик својине-Корисник Врста земљишта 

2906/1 0,7869 

 

Њива 2.класе 

 

Јавна-Општина Нова Црња 

 

Грађевинско земљиште 

изван грађ.подручја 

насеља 

 

2906/2 0,9028 Њива 2.класе Јавна-Општина Нова Црња 

Грађевинско земљиште 

изван грађ.подручја 

насеља 

2906/4 1,0199 
Пашњак 

1.класе 
Јавна-Општина Нова Црња 

Грађевинско земљиште 

изван грађ.подручја 

насеља 

2906/4 1,0199 
Пашњак 

2.класе 
Јавна-Општина Нова Црња 

Грађевинско земљиште 

изван грађ.подручја 

насеља 

2906/12 0,3274 
Пашњак 

1.класе 
Јавна-Општина Нова Црња 

Грађевинско земљиште 

изван грађ.подручја 

насеља 

2906/12 0,3273 
Пашњак 

2.класе 
Јавна-Општина Нова Црња 

Грађевинско земљиште 

изван грађ.подручја 

насеља 

2906/10 3,5876 Њива 2.класе Јавна-Општина Нова Црња 

Грађевинско земљиште 

изван грађ.подручја 

насеља 

2907/1 2,8651 Дубока бара Јавна-Општина Нова Црња 

Грађевинско земљиште 

изван грађ.подручја 

насеља 

2907/2 1,7734 Дубока бара Јавна-Општина Нова Црња 

Грађевинско земљиште 

изван грађ.подручја 

насеља 

2906/7 0,0482 Њива 2.класе Јавна-Општина Нова Црња 

Грађевинско земљиште 

изван грађ.подручја 

насеља 

Урбанистички показатељи: 

- Индекс заузетости парцеле је макс. 70%;  

- Индекс изграђености макс. 1,0;  

- Зелене површине: најмање 30 %. 
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Спратност и висина објеката: 

- Дозвољена спратност објеката је: за пословне макс. П+2, за производне и складишне макс. 

П+1, а изузетно и више, у зависности од технолошког процеса, за економске и помоћне макс. 

П; 

Урбанистички елементи за реализацију: није утврђена потреба израде планске документације 

нижег реда. 

 

ЛОКАЦИЈА бр.9.  

 

Назив планског документа: План генералне регулације насеља Нова Црња („Сл.лист Општине 

Нова Црња“, бр. 16/13 и 4/18)– неизрађено пољопривредно земљиште, неизграђено земљиште 

у грађевинском подручју-ретензија, к.о. Нова Црња. 

 

Број 

парцеле 

Површина 

( ha) 

Култура и 

класа 

Облик својине-Корисник Врста земљишта 

652 0,7143 Дубока бара Јавна-Општина Нова Црња Грађевинско подручје 

 

На парцелама пољопривредног земљишта, које се налазе у обухвату Плана, је могућа изградња 

објеката у функцији пољопривредне производње, а реализоваће се применом правила грађења 

на пољопривредном земљишту из Просторног плана општине Нова Црња (''Службени лист 

општине Нова Црња'', бр. 8/11) и Измена и допуна Просторног плана општине Нова Црња („Сл. 

лист општине Нова Црња“ бр. 10/14) . 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ  

 

Пољопривредни објекти и радни садржаји у функцији пољопривреде  

Избор локације за изградњу пољопривредног радног комплекса (са објектима за потребе 

примарне пољопривредне производње, за потребе складиштења и прераде пољопривредних 

производа) треба извршити након потпуне анализе природних одлика (рељефа, педолошких, 

геолошких, метеоролошких и хидролошких карактеристика), као и других услова (близина и 

могућност прикључења на јавни пут и осталу инфраструктуру, утицај на окружење и животну 

средину и др). Такође, при избору локације за изградњу неопходно је водити рачуна о 

квалитету земљишта и где год је то могуће објекте лоцирати на земљиштима слабијих 

бонитетних карактеристика.  

Парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом, висине максимално до 2,2m. Ограда и 

стубови ограде се постављају на удаљености од мин. 1,0m од међне линије или на међи, уз 

прибављену сагласност суседа.  

Пољопривредни радни комплекс мора бити минимално комунално опремљен: приступни пут 

ширине мин. 3,5m, унутрашње саобраћајнице, санитарна и вода за потребе производње, 

унутрашња канализациона мрежа, електрична енергија. Напајање електричном енергијом 

може се обезбедити и из сопствених извора (агрегати, обновљиви извори енергије).  

Услови за изградњу нових пољопривредних радних комплекса, као и за реконструкцију 

постојећих, односно услови за изградњу и реконструкцију објеката за потребе 

пољопривредне производње, издаваће 

се на основу овог Просторног плана и услова за заштиту животне средине. Накнада за промену 

намене земљишта ће се плаћати у складу са Законом о пољопривредном земљишту.  

За потребе пољопривредне производње и радних садржаја у функцији пољопривреде 

дозвољена је изградња следећих објеката:  

• воћарско-виноградарске, повртарске и цвећарске кућице,  

• стакленици и пластеници,  

• објекти за гајење печурака,  

• рибњаци,  
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• фарме и газдинства - објекти за узгој животиња,  

• објекти за примарну прераду и складиштење пољопривредних производа,  

• машински паркови – објекти за смештај пољопривредне механизације.  

 

ЛОКАЦИЈА бр.10.  

 

Назив планског документа: План генералне регулације насеља Александрово („Сл.лист 

Општине Нова Црња“, бр. 12/19), грађевинско подручје насељеног места Српска Црња, зона 

становања. 

 

Број 

парцеле 

Површина 

( ha) 

Култура и 

класа 

Облик својине-Корисник Врста земљишта 

444 0,2524 Њива 3. класе Јавна-Општина Нова Црња Грађевинско подручје 

446 0.2858 Њива 3. класе Јавна-Општина Нова Црња Грађевинско подручје 

447 0.1893 Њива 3. класе Јавна-Општина Нова Црња Грађевинско подручје 

 

Врста и намена објеката 

 

На грађевинској парцели намењеној породичном становању могу се градити: 

 

1. Главни објекат: 

➢ Намена: породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат, пословно-стамбени 

објекат (који не угрожава становање),  

➢ Врста: објекат породичног становања може бити слободностојећи, у непрекинутом 

низу, у прекинутом низу и полуатријумски и може да има максимално до 3 (три) 

стамбене јединице. 

2. Други објекат: 

− на истој грађевинској парцели може се планирати изградња и другог објекта, у изузетним 

случајевима може се дозволити градња два стамбена објекта, под условима да су испуњени 

сви урбанистички критеријуми; 

➢ Намена: пословни објекат, стамбени објекат, летња кухиња, приручни магацини, 

надстрешнице и вртна сенила, дворишни камини, мини базени и спортски терени. 

3. Помоћни објекат 

➢ Намена: остава, гаража, ограде, бунари, септичке јаме (прелазно решење до 

прикључења на насељску канализациону мрежу), цистерне за воду и сл. 

➢  

На грађевинској парцели намењеној породичном становању за пољопривредна домаћинства и 

предузетништво (стамбени и економски део парцеле) могу се градити: 

• У оквиру стамбеног дела парцеле дозвољава се изградња следећих објеката: 

1. Главни објекат: 

➢ Намена: породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат, пословно-стамбени 

објекат (који не угрожава становање); 

➢ Врста:Објекат породичног становања може бити слободностојећи, у непрекинутом 

низу, у прекинутом низу и полуатријумски и може да има највише 3 (три) стамбене 

јединице. 

2. Други објекат: 

− на истој грађевинској парцели може се планирати изградња и другог објекта, у изузетним 

случајевима може се дозволити градња два стамбена објекта, под условима да су испуњени 

сви урбанистички критеријуми; 

➢ Намена: пословни објекат, стамбени објекат, летња кухиња, приручни магацини, 

надстрешнице и вртна сенила, дворишни камини, мини базени и спортски терени. 

3. Помоћни објекат: 
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➢ Намена: остава, гаража, ограде, бунари,  септичке јаме (прелазно решење до 

прикључења на насељску канализациону мрежу), цистерне за воду и сл. 

• У оквиру економског дела парцеле даје се могућност изградње економских објеката: 

1. Економски објекат: 

➢ Намена: пољски клозети, пушнице, сушнице, кош, амбар, настрешница за машине и 

возила, магацини хране, млекара, санитарни пропусник, магацин хране за сопствену 

употребу и др., као и објекти за гајење животиња – стаје, штале и др. објекти (за коње, 

говеда, козе, овце, свиње, живину, голубове, куниће, украсну живину и птице), испусти 

за стоку, ђубришта (бетонске писте за одлагање чврстог стајњака, објекти за 

складиштење осоке), објекти за складиштење сточне хране (сеници, магацини за 

складиштење концентроване сточне хране, бетониране сило јаме и сило тренчеви), 

објекти за складиштење пољопривредних производа (амбари, кошеви) и др. објекти 

намењени пољопривредном газдинству (објекти за машине, возила и алат, пушнице, 

сушнице, стакленици, силоси и сл.). 

Врста: објекте градити као  слободностојеће, двојне или као објекте у (прекинутом  или  

непрекинутом) низу. 

Пословне делатности које се могу дозволити у зони становања су из области: трговине на мало, 

производног и услужног занатства, угоститељства и услужних делатности. Производне 

делатности мањег обима у зони становања се могу дозволити уз обезбеђење услова заштите 

животне средине. У оквиру зоне становања није дозвољена изградња производних и 

складишних објеката већих капацитета (силоса и подних складишта капацитета преко 500 t), 

нити бављење делатношћу која буком, штетним гасовима, зрачењем, повећаним обимом 

саобраћаја или на други начин може угрозити квалитет становања. На већим парцелама 

намењеним становању пољопривредног типа (пољопривредно газдинство) је дозвољен узгој 

до 100 комада живине и до 20 условних грла копитара и папкара (једно условно грло се рачуна 

до 500 kg живе ваге). Изузетно, на парцелама у рубним деловима насеља, које се (у односу на 

планирану намену површина) граниче са пољопривредним земљиштем, тј. атаром, је 

дозвољено држање и узгој већег броја домаћих животиња (у виду фарми), с тим да се за 

држање и узгој до 100 условних грла не захтева израда урбанистичког пројекта, а да се за 

фарме капацитета преко 100 условних грла обавезно изради урбанистички пројекат (којим ће 

се утврдити планирани капацитети, урбанистичко-архитектонско решење комплекса и услови 

прикључења на комуналну инфраструктуру), а у зависности од капацитета, и студија о 

процени утицаја на животну средину.  

 

ЛОКАЦИЈА бр.11. 

Назив планског документа: План генералне регулације насеља Александрово („Сл.лист 

Општине Нова Црња“, бр. 12/19), грађевинско подручје насељеног места Александрово, зона 

централних садржаја. 

Број 

парце

ле 

Површина 

( ha) 

Култура и 

класа 

Облик својине-Корисник Врста земљишта 

180/3 0,0098 

Остало 

вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште 

Јавна-Општина Нова Црња 

 

Грађевинско 

подручје 

180/4 0,0058 

Остало 

вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште 

Јавна-Општина Нова Црња 
Грађевинско 

подручје 
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180/5 0,0108 

Остало 

вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште 

Јавна-Општина Нова Црња 
Грађевинско 

подручје 

180/6 0,0055 

Остало 

вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште 

Јавна-Општина Нова Црња 
Грађевинско 

подручје 

 

Делатности које се могу планирати на површинама централних садржаја су из области: 

пословно-административне делатности, делатности из области образовања, здравства, 

социјалне заштите, културе, трговине на мало, угоститељства и туризма, услужног занатства, 

услужних делатности, затим спорта и рекреације, комуналних услуга, верских садржаја, 

пословно-административне делатности и других садржаја.  

Такође је могућа изградња недостајуће спортске хале у насељу уз комплекс основне школе. 

У зони централних садржаја примењиваће се услови грађења Планом, у зависности од основне 

намене објекта: 

- објекти јавне намене (дато у поглављу I тачка 4. Плана);  

- породични објекат - стамбени, стамбено-пословни, пословно-стамбени објекат (дато у 

поглављу II тачка 4.2.1. и 4.2.2.Плана); 

- вишепородични објекат- стамбени, стамбено-пословни, пословно-стамбени објекат (дато у 

поглављу II тачка 4.2.3.Плана); 

- пословни и помоћни објекат у складу са наменом главног објекта на парцели. 

 

ЛОКАЦИЈА бр.12. 

Назив планског документа: Просторни план Општине Нова Црња („Сл. лист општине Нова 

Црња“ бр. 8/11, 10/14, 12/14 – испр. и 23/17 - испр), грађевинско подручје насељеног места 

Радојево, зона становања. 

 

Број 

парце

ле 

Површина 

( ha) 

Култура и 

класа 

Облик својине-Корисник Врста земљишта 

365 0,0614 

Земљиште уз 

зграду 

земљиште 

Јавна-Општина Нова Црња 

 

Грађевинско 

подручје 

366 0,0402 Њива 1. класе Јавна-Општина Нова Црња 
Грађевинско 

подручје 

369 0,0542 

Земљиште уз 

зграду 

земљиште 

Јавна-Општина Нова Црња 
Грађевинско 

подручје 

370 0,0490 Њива 1. класе Јавна-Општина Нова Црња 
Грађевинско 

подручје 

- У зони становања, као главни објекти, дозвољени су: породични и вишепородични 

стамбени објекти, пословни, производни и верски објекти и у комбинацијама; 

- Изузетно, се на парцели као главни објекти могу наћи складишни, односно 

економски објекти (нпр. подна складишта, силоси, колске ваге и сл.), ако су у 

функцији пословања и под условом да не угрожавају суседе; 

- Као остали објекти на парцели дозвољени су: гараже, оставе, летње кухиње, 

надстрешнице, сточне стаје, живинарници, испусти за стоку, ђубришта, пољски WC, 
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пушнице, сушнице, кошеви, амбари, надстрешнице за машине и возила, складишни 

објекти, магацини хране и објекти намењени исхрани стоке, санитарни пропусници, 

водонепропусне бетонске септичке јаме, бунари, ограде, трафостанице и слично; 

- Пословне делатности које се могу дозволити у зони становања су из области: трговине 

на мало, производног и услужног занатства и мале привреде, угоститељства и услужних 

делатности, као и делатности из области образовања, здравства, социјалне заштите, 

културе, спорта, рекреације и комуналних услуга; 

- Производне делатности мањег обима у зони становања се могу дозволити уз 

обезбеђење услова заштите животне средине; 

- У оквиру зоне становања није дозвољена изградња производних и складишних објеката 

већих капацитета (силоса и подних складишта капацитета преко 500 t), нити бављење 

делатношћу која буком, штетним гасовима, зрачењем, повећаним обимом саобраћаја 

или на други начин може угрозити квалитет становања. 

 

Дозвољена спратност стамбеног и пословног објекта је макс. П+1+Пк; спратност 

производног објекта је максимално П+1; економског и помоћног објекта је макс. П, а 

дозвољена је изградња подрумске етаже ако постоје услови за то; 

 

Дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је макс. 40%, а индекс 

изграђености је макс. 1,0; 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА  

 

Грађевинско земљиште, које је предмет овог Програма, обухваћено је границама грађевинских 

реона утврђених Просторним планом Општине Нова Црња, плановима генералне регулације 

насеља Војвода Степа, Српска Црња, Нова Црња, планом детаљне регулације туристички-

спортско-рекреативног комплекса у к.о. Српска Црња и планом детаљне регулације комплекса 

радне зоне у Српској Црњи.  

Грађевинско земљиште ће се отуђивати и давати у закуп у складу са важећим законским 

прописима, планском документацијом и овим Програмом.  

Изузетно се може отуђити и дати у закуп и земљиште које није обухваћено овим Програмом, 

под условом да се не ремети извршење овог Програма, у том случају би крајњи корисник 

сносио и додатне трошкове.  

Евентуалне измене и допуне Програма отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у 

јавној својини на територији Општине Нова Црња за 2022.годину, вршиће се по истом 

поступку као за његово доношење. 

 

Ступањем на снагу овог Програма престаје да важи Програм отуђења и давања у закуп 

грађевинског земљишта у јавној својини на територији општине Нова Црња за 2022.годину 

(„Службени лист општине Нова Црња“ бр. 5/22). 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Нова Црња 

Скупштина општине 

БРОЈ: II-06-26/22-3 

ДАНА: 30.08.2022.године 

Н О В А  Ц Р Њ А 

 

 

Председник Скупштине општине 

Ана Марија Лекин 
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66. На основу члана 10. и 17. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини Општине 

Нова Црња („Службени лист Општине Нова Црња“ број 06/19), члана 3. Закона о 

пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", број 62/06, 65/08, 41/09, 112/15, 80/17 и 

95/2018-др.закон) и члана 58. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова 

Црња“ број 9/08, 16/12, 16/15 и 2/2019), Програма отуђења и давања у закуп грађевинског 

земљишта у јавној својини на територији општине Нова Црња за 2022. годину, Скупштина 

општине дана 30.08.2022. године доноси: 

О Д Л У К У  

О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 

ДАВАЊА У ЗАКУП 

неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Нова Црња ради 

обављања пољопривредне-ратарске производње 

Члан 1. 

 Приступа се поступку давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној 

својини Општине Нова Црња ради обављања пољопривредне-ратарске производње, јавним 

надметањем путем јавног оглашавања у следећим катастарским општинама: 

 

КО ЈН Број парцеле Лист 

непокретности 

Површина 

(ha) 

Култура и 

класа 

Српска Црња 1 7213/1 (део) 1591 0,2027 Њива 1.класе 

Српска Црња 1 7211  1591 0,7570 Воћњак 

1.класе 

Српска Црња 1 7210 1591 1,4147 Виноград 

1.класе 

Српска Црња 1 7208  1591 0,6904 Њива 1.класе 

Српска Црња 1 7214 (део) 1591 0,0924 Ливада 1. 

класе 

 

Укупно 

 

1 

   

3,1572 

 

Српска Црња 2 1685/7 (део) 1591 0,9792 Пашњак 

1.класе 

Српска Црња 2 1685/8 (део) 1591 1,8949 Пашњак 

1.класе 

Српска Црња 2 1691/4 (део) 1591 0,7750 Њива 1.класе 

Српска Црња 2 1694/5 (део) 1591 0,8604 Њива 1.класе 

Српска Црња 2 1685/9 1591 0,2887 Пашњак 

1.класе 

Српска Црња 2 1691/5 (део) 1591 0,2028 Њива 1. класе 

Српска Црња 2 1685/5 (део) 1591 0,1346 Пашњак 1. 

Класе 

Укупно 2   5,1356  

Српска Црња 3 1685/1 1591 1,4419 Пашњак 

1.класе 

Српска Црња 3 1685/3 1591 5,7023 Пашњак 

1.класе 

Српска Црња 3 1685/4 (део) 1591 0,7849 Пашњак 

1.класе 

Српска Црња 3 1689/1 1591 2,6334 Њива 1.класе 
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Српска Црња 3 1691/1 1591 0,4426 Њива 1.класе 

Српска Црња 3 1691/3 1591 0,1765 Њива 1.класе 

Српска Црња 3 1685/6 1591 0,2349 Пашњак 

1.класе 

Укупно 3   11,4165  

Српска Црња 4 7739/2 (део) 1591 10,4553 Њива 1.класе 

Српска Црња 4 7741/1 (део) 1591 1,4073 Њива 1.класе 

Укупно 4   11,8626  

Српска Црња 5 7739/2 (део) 1591 10,5117 Њива 1.класе 

Укупно 5   10,5117  

Српска Црња 6 7747 1591 19,1212 Њива 1.класе 

Укупно 6   19,1212  

Српска Црња 7 7749/1 1591 10,4221 Њива 1.класе 

Укупно 7   10,4221  

Српска Црња 8 7758/1 1591 20,1254 Њива 1.класе 

Укупно 8   20,1254  

Српска Црња 9 1696/3 1591 1,7509 Њива 1.класе 

 

Српска Црња 9 1696/1 1591 2,9253 Њива 1.класе 

Српска Црња 9 1694/1 (део) 1591 1,0277 Њива 1.класе 

Српска Црња 9 1697 (део) 1591 0,2191 Ров(обрадиво) 

Српска Црња 9 1768 1591 0,2968 Њива 1. Класе 

Укупно 9   6,2198  

УКУПНО КО 

СРПСКА 

ЦРЊА 

    

97,9721 

 

Радојево 10 366 1512 0,0402 Њива 1. класе 

Радојево 10 365 1512 0,0614 Земљиште уз 

зграду 

Радојево 10 370 1512 0,0490 Њива 1. класе 

Радојево 10 369 1512 0,0542 Земљиште уз 

зграду 

УКУПНО КО 

РАДОЈЕВО 

   0,2048  

Нова Црња 11 2906/2 1484 0,8038 Њива 2.класе 

Нова Црња 11 2906/4 1484 0,2845 

 

Пашњак 

1.класе 

Нова Црња 11 2906/4 1484 0,2844 Пашњак 

2.класе 

   Нова Црња 11 2906/12 1484 0,3274 Пашњак 

1.класе 

Нова Црња 
 

11 2906/12 1484 0,3273 Пашњак 

2.класе 

Укупно 11   2,0274  
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Нова Црња 12 2906/10 1484 3,5876 Њива 2.класе 

 

Укупно 12   3,5876  

УКУПНО КО 

НОВА ЦРЊА 

    

5,6150 

 

Војвода Степа 13 1267/1 (део) 509 19,9973 Њива 3.класе 

Укупно 13   19,9973  

Војвода Степа 14 1267/1 (део) 509 18,9248 Њива 3.класе 

Укупно 14   18,9248  

Војвода Степа 15 1264/3 509 16,7429 Њива 4.класе 

Војвода Степа 15 1264/6 509 1,2879 Њива 4.класе 

Укупно 15   18,0308  

УКУПНО КО 

ВОЈВОДА 

СТЕПА 

   56,9529  

 

Александрово 16 444 1999 0,2524 Њива 3. класе 

Александрово 16 446 1999 0,2858 Њива 3. класе 

Александрово 16 447 1999 0,1893 Њива 3. класе 

Укупно 16   0,7275 

 

 

УКУПНО КО 

АЛЕКСАНДР

ОВО 

   0,7275 

 

 

УКУПНО    161,4723  

 

Члан 2. 

 Одређује се Председник општине Нова Црња као орган надлежан за доношење Одлуке 

о расписивању јавног огласа за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној 

својини Општине Нова Црња ради обављања пољопривредне-ратарске производње у складу 

са Одлуком о грађевинском земљишту у јавној својини Општине Нова Црња, Програмом 

отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији општине 

Нова Црња за 2022. годину и овом Одлуком. 

 

Члан 3. 
 

 Председник општине Нова Црња, као надлежан орган, на основу предлога Комисије за 

спровођење поступака давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Нова 

Црња доноси Одлуку о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини 

Општине Нова Црња ради обављања пољопривредне-ратарске производње и закључује 

Уговоре о закупу. 
 

Члан 4. 

 

 Земљиште из члана 1. ове Одлуке даје се у закуп на период од 1 (једне) године, уз право 

закуподавца да раскине уговор о закупу у случају потребе привођења намени грађевинског 

земљишта пре истека уговореног периода закупа. 
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Члан 5. 

 

 Почетна цена закупа неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине 

Нова Црња ради обављања пољопривредне-ратарске производње, износи 50.000,00 динара за 

све културе и класе, имајући у виду да су према стању на терену све обрадиве површине по 

култури њиве. 

Члан 6. 
 

 Средства остварена од закупа користиће се за прибављање, уређење грађевинског 

земљишта, према Програму уређивања грађевинског земљишта. 

 

Члан 7. 

 

 Oвa Oдлукa ступa осмог дана од дана oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу општине Нова 

Црња". 
 

Република Србија         

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

Скупштина општине 

БРОЈ: II-06-26/22-4 

ДАНА: 30.08.2022.године 
Н О В А   Ц Р Њ А 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Ана Марија Лекин 
 

 

 

 

67. На основу члана 76. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС“, број 54/09, 

73/10, 101/10, 101/11,93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 

31/19, 72/19, 149/20 и 118/2), Одељење за финансије и буџет општине Нова Црња, доставља 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ 

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА ЗА 

ПЕРИОД ЈАНУАР- ЈУН 2022. ГОДИНЕ 

 

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Нова 

Црња за период  јануар – јун 2022. године, је садржан у члану 76. Закона о буџетском систему 

(''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 

142/14, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21) и члану 8. Уредбе о 

буџетском рачуноводству (''Службени гласник РС'', број 125/03, 12/06 и 27/2020). 

Планирање, припрема, доношење и извршавање буџета, буџетско рачуноводство и 

извештавање, контрола и ревизија и друга питања од значаја за функционисање буџетског 

система уређена су Законом о буџетском систему. Вођење пословних књига, састављање, 

приказивање, достављање, објављивање финансијских извештаја ближе је уређено Уредбом о 

буџетском рачуноводству. 
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Сходно члану 29. Закона о буџетском систему буџет се припрема и извршава на основу 

јединствене буџетске класификације која обухвата економску класификацију прихода и 

примања, економску класификацију расхода и издатака, организациону класификацију, 

функционалну класификацију, програмску класификацију и класификацију према изворима 

финансирања. 

Члан 2. став 1. тачка 41. Закона о буџетском систему дефинисан је консолидовани рачун 

трезора локалне власти као обједињени рачун средстава припадајућих корисника средстава 

буџета локалне власти и других корисника јавних средстава који су укључени у 

консолидовани рачун трезора локалне власти а који се отвара локалној власти и води у Управи 

за трезор. 

 

На основу члана 5., 61. и 69. Закона о буџетском систему у периоду јануар – јун 2022. 

године вршене су промене апропријација по основа: 

 

-распореда средстава буџетске резерве на директног корисника буџетских средстава, а 

по основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве донетих од стране 

Председника Општине 

-вршене су промене апропријација на основу решења о додели средстава по основу 

уговора закљученим са органима Републике и АП Војводине – Покрајинским секретаријатом 

-одлукама о измени и допуни буџета. 

 

Одлука о буџету Општине Нова Црња за 2022. годину донета је на седници Скупштине 

општине Нова Црња дана 20.12.2021. године. Објављена је 20.12.2021. године (''Службени 

лист општине Нова Црња'', број 39/21), а ступила на снагу од 01. јанура 2022. године. На 

званичном сајту општине Нова Црња је објављен и грађански водич кроз Одлуку о буџету за 

2022. годину. 

Одлука о ребалансу буџета Општине Нова Црња за 2022. годину донета је на седници 

Скупштине општине Нова Црња дана 19.04.2022. године (1. ребаланс буџета). Објављена је 

19.04.2022. године (''Службени лист општине Нова Црња'', број 9/22). 

 

 

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

 

Укупно планирани приходи и примања планирани су у износу од 676.692 хиљаде динара.  

 

Текући приходи и примања из буџета (класа 7) у износу од 675.959 хиљаде динара се 

састоји из: 

1. Прихода и примања из буџета у износу од 477.252 хиљада динара и 

2. Прихода и примања из осталих извора финансирања у износу од 218.789 хиљада 

динара.  

Структура планираних прихода и примања у износу од 696.041 хиљаде динара према 

економској класификацији је следећа: 

-   пренета неутрошена средства за посебне намене (3213) у износу од 17.201 хиљада 

динара; 

-  пренета неутрошена средства за посебне намене (311712) у износу од 9.105 хиљада 

динара; 

-  текући приходи (класа 7) у укупном  износу од 669.001 хиљада динара; 

-  приходи од продаје нефинансијске имовине (класа 8) у износу од 733 хиљада динара и 

Примања од задуживања од пословних банака (класа 9) буџетом није планирано. 
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ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

 

Укупно остварени приходи и примања буџета општине Нова Црња у периоду јануар 

– јун 2022. године износе 199.080 хиљада  динара или 29,42 % у односу на годишњи план. 

Прихода и примања буџета у износу од 199.080 хиљада динара чине: 

 

- порези (категорија 71) у износу од 114.382 хиљада динара; 

-  донације и трансфери (категорија 73) у износу од 74.666 хиљада динара; 

- други приходи (категорија 74) у износу од 9.299 динара; 

- приходи од продаје нефинансијске имовине (класа 8) у износу од 733 хиљада динара. 

 

 

 

 

 

                           Иницијални          Текући                   Остварење             % 

                                 Буџет               Буџет                                           остварења 

 
Ukupno 488.342.964,00 702.079.138,00 199.080.000,

00 
28,36% 

311 9.105.000,00 9.105.000,00 0,00 0,00% 

321 16.105.500,00 17.201.002,00 0,00 0,00% 

711 149.960.000,00 156.960.000,00 62.587.000,0
0 

39,87% 

713 128.987.294,00 135.749.792,00 47.404.000,0
0 

34,92% 

714 5.504.000,00 5.504.000,00 2.622.000,00 47,64% 

716 3.500.000,00 4.500.000,00 1.769.000,00 39,31% 

733 116.055.170,00 313.583.344,00 74.666.000,0
0 

23,81% 

741 38.206.000,00 38.256.000,00 5.254.000,00 13,73% 

742 15.270.000,00 15.270.000,00 1.386.000,00 9,08% 

743 4.317.000,00 4.317.000,00 2.241.000,00 51,91% 

745 400.000,00 700.000,00 418.000,00 59,71% 

772 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% 

841 733.000,00 733.000,00 733.000,00 100,00% 

 

 

 

 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

 

 

Приказ укупних планираних и извршених расхода у периоду јануар – јун 2022. године је 

приказан у табели: 
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68. На основу члана 8. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), чл. 70. и чл. 100. 

Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010- 

одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 

132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), Одлуке о грађевинском 

земљишту у јавној својини општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“ бр. 

6/19) и члана 41. Статута општине Нова Црња („Сл.лист Општине Нова Црња“, бр. 9/08, 

16/2012, 16/2015 и 2/2019), Скупштина општине Нова Црња, на седници одржаној дана  

30.08.2022. године, доноси: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ 

-катастарске парцеле бр.180/3, 180/4, 180/5 и 180/6 

 к.о. Александрово - 

 

Члан 1.  

 

 Приступа се поступку отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Нова 

Црња путем непосредне погодбе и то следећих катастарских парцела, уписаних у листу 

непокретности 1999 К.О. Александрово:  

 

180/3, земљиште у грађевинском подручју, остало вештачки створено неплодно 

земљиште, површине 98м2 

180/4, земљиште у грађевинском подручју,остало вештачки створено неплодно 

земљиште, површине 58м2 

180/5, земљиште у грађевинском подручју,остало вештачки створено неплодно 

земљиште, површине 108м2 

180/6, земљиште у грађевинском подручју,остало вештачки створено неплодно 

земљиште, површине 55м2. 

 

Предметне непокретности се отуђује у поступку непосредне погодбе, ради регулисања 

имовинско правних односа у вези поступака озакоњења постојећих објеката на парцелама, 

према Плану генералне регулације насеља Александрово („Сл.лист Општине Нова Црња“, бр. 

12/19). 

 

Члан 2. 

 

Обавеза будућих власника је да непокретности из члана 1. ове Одлуке користе у складу 

са наменом према Плану генералне регулације насеља Александрово („Сл.лист Општине Нова 

Црња“, бр. 12/19). 

 

Члан 3. 

 

Предметне непокретности се према поменутом плану, налазе у зони централних 

садржаја у којој је предвиђено следеће:  
 

„Делатности које се могу планирати на површинама централних садржаја су из области: 

пословно-административне делатности, делатности из области образовања, здравства, 

социјалне заштите, културе, трговине на мало, угоститељства и туризма, услужног занатства, 

услужних делатности, затим спорта и рекреације, комуналних услуга, верских садржаја, 

пословно-административне делатности и других садржаја.  
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Такође је могућа изградња недостајуће спортске хале у насељу уз комплекс основне школе. 

 

У зони централних садржаја примењиваће се услови грађења Планом, у зависности од основне 

намене објекта: 

- објекти јавне намене (дато у поглављу I тачка 4. Плана);  

- породични објекат - стамбени, стамбено-пословни, пословно-стамбени објекат (дато у 

поглављу II тачка 4.2.1. и 4.2.2.Плана); 

- вишепородични објекат- стамбени, стамбено-пословни, пословно-стамбени објекат (дато у 

поглављу II тачка 4.2.3.Плана); 

- пословни и помоћни објекат у складу са наменом главног објекта на парцели.“ 

 
Члан 4. 

 

Почетна цена непокретности из члана 1. ове Одлуке отуђују се из јавне својине путем 

непосредне погодбе на основу акта о процени пореског или другог надлежног органа или 

лиценцираног проценитеља, али не испод процењене тржишне вредности непокретности, коју 

прибавља Комисија непосредно пре упућивања Позива за доставу понуде. 

Члан 5. 

 

 Председник општине ће посебним актом образовати Комисију за спровођење поступка 

отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Нова Црња путем непосредне 

погодбе, у складу са чл. 18. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Нова 

Црња („Службени лист општине Нова Црња“ бр. 6/19). 

 

Комисија спроводи поступак у складу са одредабама чл. 100. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010- одлука УС, 

24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 

145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020) и Одлуке о грађевинском земљишту у 

јавној својини општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“ бр. 6/19). 

Члан 6. 

 

По спроведеном поступку, Председник општине ће донети Одлуку о отуђењу 

непокретности путем непосредне погодбе из члана 1. ове Одлуке на основу које ће закључити 

уговор о отуђењу непокретности из јавне својине.  

 

Члан 7. 

 

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

општине Нова Црња“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

Број: II-06-26/22-6 

Данa: 30.08.2022.год. 

Н О В А  Ц Р Њ А 

 

 

Председник СО 

Ана Марија Лекин 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

ПРАВНИ ОСНОВ за доношење предлога Одлуке садржан је у члану 8. Закона о јавној 

својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 

113/2017, 95/2018 и 153/2020), којим је прописано да се правни режим грађевинског земљишта, 

пољопривредног земљишта, водног земљишта, шума и шумског земљишта у јавној својини 

уређује посебним законом.  

Чл. 70. и чл. 100. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 

81/2009-испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 

98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), 

дефинисан је поступак непосредне погодбе ради регулисања имовинско правних односа у вези 

поступака озакоњења постојећих објеката на парцелама. 

Чл. 48. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Нова Црња 

(„Службени лист општине Нова Црња“ бр. 6/19) дефинисано је да се грађевинско земљиште 

може се отуђити односно дати у закуп непосредном погодбом у случајевима предвиђеним 

Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 

64/2010- одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука 

УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020). Чл. 49. Одлуке, 

дефинисано је да се поступак отуђења, односно давања у закуп грађевинског земљишта 

непосредном погодбом спроводи у складу са Законом, по захтеву заинтересованог лица. 

Дана 14.06.2022.године путем овлашћеног пуномоћника адвоката Милошевић Милице, 

Општини Нова Црња достављен је захтев за куповину парцела у јавној својини Општине Нова 

Црња путем непосредне погодбе и то:  

 

180/3, земљиште у грађевинском подручју, остало вештачки створено неплодно 

земљиште, површине 98м2 у корист: АНАНИЋ /Боривој/ ДРАГАНА из Александрова 

ул.Железничка улица бр.31; 

 

180/4, земљиште у грађевинском подручју,остало вештачки створено неплодно 

земљиште, површине 58м2 у корист: АНАНИЋ /Драган/ МИЛАНА из Александрова 

ул.Карађорђева бр.010; 

180/5, земљиште у грађевинском подручју,остало вештачки створено неплодно 

земљиште, површине 108м2 у корист: ТОМИЋ /Радован/ ТАЊЕ из Александрова ул.Жарка 

Зрењанина бр.22; 

180/6, земљиште у грађевинском подручју,остало вештачки створено неплодно 

земљиште, површине 55м2 у корист: ЛОЛИЋ /Момчило/ ДАНЕТА из Александрова 

ул.Војводе Мишића бр.016. 

 

Уз захтев приложена су акта Општинских органа и Савета МЗ Александрово којима су 

заинтересованим лицима омогућена права у вези са коришћењем земљишта и изградњом 

објеката на предметним парцелама.  

Будући да планским документима на предметим парцелама није планирана изградња 

јавних објеката и објеката од општег интереса, а да предметне парцеле  одговарају потребама 

заинетерсованих лица, то цео поступак отуђења непосредном погодбом чини оправданим и 

целисходним са аспекта остварења интереса Општине Нова Црња и заинтересованих лица. 

Чл.50. Одлуке дефинисано је да се на поступак доношења Одлуке о отуђењу, односно 

давању у закуп грађевинског земљишта путем непосредне погодбе, као и на закључивање 

Уговора о отуђењу, односно давању у закуп грађевинског земљишта сходно примењују 

одредбе ове одлуке, које се односе на поступак јавног надметања, односно прикупљања 

писмених понуда јавним огласом. 
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69. На основу члана 99. став 19. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 

Републике Србије“, бр.72/2009, 81/09, 24/2011, 121/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 

31/2019, 37/19, 9/20 и 52/21), члана  27. став 10., члана 29. став 3.,  члана 39 а у вези са чланом 

37. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – 

др закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 20. став 1. тачка 13. и члана 32. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 83/2014 - др. закон, 

101/2016 - др. закон и 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 41. став 1.  тачка 37. Статута 

општине Нова Црња („Сл.лист Општине Нова Црња“, бр. 9/08, 16//12, 16/15, 2/19) и изјаве 

стечајног управника Љубомира Суботић из Сивца, ул. Милована Јелића 127 у име власника 

стечајног дужника 1. октобар АД, Сомбор, ул. Трг Цара Лазара 6 , Скупштина општине Нова 

Црња, на седници оржаној дана 30.08.2022. године, доноси: 

О Д Л У К У 

о прибављању непокретности  

у јавну својину Општине Нова Црња 

бестеретним правним послом 

 

Члан 1. 

ПРИБАВЉАЈУ СЕ у јавну својину Општине Нова Црња, бестеретним правним 

послом, непокретности  у власништву стечајног дужника 1. октобар АД, Сомбор, ул. Трг Цара 

Лазара 6, уписане у лист непокретности број 422, и то: 

 

Катастарска парцела бр.1316, к.о. Радојево, улица Иве Лоле Рибара, њива 1. класе, 

површине 18 а 38 m² и 

Катастарска парцела 1317, к.о. Радојево, улица Иве Лоле Рибара, ров, површине 12 m². 

 

Члан 2. 

Непокретности из члана 1. ове Одлуке прибављају се у јавну својину без накнаде. 

 

Члан 3. 

 Порез на поклон, као и све трошкове који настану услед солемнизације уговора о 

преносу права својине на непокретностима из члана 1. ове одлуке сноси стечајни дужник 1. 

Октобар АД, Сомбор. 

 

Члан 4. 

Овлашћује се Председник општине да у име општине Нова Црња са поклонодавцем, 

стечајним дужником 1. октобар АД, Сомбор, ул. Трг Цара Лазара 6 закључи Уговор о 

прибављању непокретности из члана 1. ове Одлуке у јавну својину општине Нова Црња, без 

накнаде. 
 

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

Нова Црња “. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                     

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

Скупштина општине 

Број: II-06-26/22-7 

Данa: 30.08.2022. 

Н О В А  Ц Р Њ А 

Председник Скупштине општине 

Ана Марија Лекин  
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70. На основу члана 31. и 37. Одлуке о јавном превозу путника на територији општине 

Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња” број 4/09), члана 32. став 1.  тачка 6. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник РС” број 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон 

и 47/2018), члана 41. став 1. тачка 6. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине 

Нова Црња” број 9/08, 16/12 и 16/15 и 2/19), Скупштина општине Нова Црња, на седници 

одржаној дана  30.08.2022.  године,  доноси следећу 

 

ОДЛУКУ О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ПРЕВОЗА 

ЂАКА И СТУДЕНАТА 

ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком поверавају се послови превоза ђака за потребе основних школа са 

територије општине Нова Црња, Јавном комуналном предузећу „8. август” Српска Црња ( у 

даљем тексту: ЈКП „8.Август”). 

Члан 2. 

 

 Овом Одлуком поверавају се послови превоза ђака за потребе средње школе „Ђура 

Јакшић” у Српској Црњи,  ЈКП „8.Август” Српска Црња. 

 

Члан 3. 

 

 Овом Одлуком поверавају се послови превоза ученика и студената који се школују, тј. 

привремено су смештени у Кањижи, Новом Кнежевцу, Суботици, Чоки, Ади и Сенти, ЈКП 

„8.Август” Српска Црња. 

Члан 4. 

 

 Овом Одлуком поверавају се послови превоза  ученика и студената за потребе средњих 

школа и факултета у Кикинди и Зрењанину и ученика који су привремено смештени у 

интернатски смештај у Кикинди и Зрењанину,  ЈКП „8.Август” Српска Црња. 

 

Члан 5. 

 

О спровођењу ове одлуке стараће се Одељење за финансије и буџет општине Нова 

Црња. 

Члан 6 

. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и важи за школску 2022/2023 годину. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                     

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

Скупштина општине 

Број: II-06-26/22-8 

Данa: 30.08.2022. 

Н О В А  Ц Р Њ А 

Председник Скупштине општине 

Ана Марија Лекин 
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71 На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС” број 129/07, 83/2014- др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 41. став 1. тачка 

6. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња” број 9/08, 16/12,16/15 

и 2/19), Скупштина општине Нова Црња, на седници одржаној дана 30.08.2022. године,  доноси 

следећу 

 

 

ОДЛУКУ О РЕГРЕСИРАЊУ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА КОЈИ ПОХАЂАЈУ СРЕДЊУ 

ШКОЛУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА У МЕЂУМЕСНОМ 

ПУТНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ 

 

Члан 1. 

 Ова одлука се односи на ученике који похађају Средњу школу на територији општине 

Нова Црња, а имају пребивалиште на територији следећих општина: Нова Црња и Житиште и 

градова Кикинда и Зрењанин. 

Члан 2. 

 Ученицима са територије општине Нова Црња који похађају наставу у Средњој школи 

„Ђура Јакшић” Српска Црња, пун износ цене месечне карте финансираће општина Нова Црња, 

односно за ученике је месечна карта бесплатна. 

 

Члан 3. 

 Ученицима са територије општине Житиште који похађају наставу у Средњој школи 

„Ђура Јакшић” Српска Црња, пун износ цене месечне карте финансираће општина Нова Црња, 

односно за ученике је месечна карта бесплатна. 

 

Члан 4. 

 Ученицима са територије града Кикинда и града Зрењанин, који похађају наставу у 

Средњој школи „Ђура Јакшић” Српска Црња, пун износ цене месечне карте финансираће 

општина Нова Црња, односно за ученике је месечна карта бесплатна. 

 

Члан 5. 

 О спровођењеу ове одлуке стараће се Одељење за финансије и буџет општине Нова 

Црња. 

Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења и важи за школску 2022/2023 годину. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                     

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

Скупштина општине 

Број: II-06-26/22-9 

Данa: 30.08.2022. 

Н О В А  Ц Р Њ А 

Председник Скупштине општине 

Ана Марија Лекин 
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72. На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („ Службени 

гласник РС“, број 129/07 , 83/14 др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018),  члана 41. став 1. тачка 

6. Статута ( „Службени лист општине Нова Црња“, број 9/08,16/12,16/15 и 2/19) Скупштина 

општине Нова Црња на седници одржаној дана 30.08.2022. године донела је: 

 

 ОДЛУКУ О РЕГРЕСИРАЊУ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА 

У МЕЂУМЕСНОМ ПУТНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ 

 

Члан 1. 

 

Ученицима средњих школа и студентима са територије општине Нова Црња, који се 

школују у Зрењанину, цена месечне карте са субвенцијом, износиће 10.000 динара. 

Члан 2. 

 

Ученицима средњих школа и студентима са територије општине Нова Црња, који се 

школују у Кикинди, цена месечне карте са субвенцијом, износиће 7.000,00 динара, 

 

Члан 3. 

 

Цене месечних карата за ученике средњих школа и студенте са територије општине 

Нова Црња, који се школују у Суботици износиће  6.000,00 динара, у Кањижи 4.500,00 динара, 

у Сенти 4.000,00 динара. 

 

Члан 4. 

 

Цене месечних карата за ученике средњих школа и студенте са територије општине 

Нова Црња, који су привремено смештени у интернатски смештај и путују периодично ( цена 

важи за 4 одласка и 4 доласка) у Кикинди   износи  1.400,00 динара, у  Зрењанину 2.000,00 

динара. 

 

Члан 5. 

 

О спровођењу ове одлуке стараће се Одељење за финансије и буџет општине Нова 

Црња. 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и важи за школску 2022/2023 годину. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                     

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

Скупштина општине 

Број: II-06-26/22-10 

Данa: 30.08.2022. 

Н О В А  Ц Р Њ А 

Председник Скупштине општине 

Ана Марија Лекин 
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73. На основу члана 189. став 1. тачка 5. Закона о основама система образовања и 

васпитања („ Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018- др. закони,10/19, 6/20 i 

129/21),  члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник РС“, број 

129/07, 83/14-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 41. став 1. тачка 6. Статута 

(„Службени лист општине Нова Црња“, број 9/08, 16/12 ,16/15 и 2/19), Скупштина општине 

Нова Црња на седници одржаној дана 30.08.2022. године  донела је: 

 

 

ОДЛУКУ О РЕГРЕСИРАЊУ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА 

 И ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „9.МАЈ” ЗРЕЊАНИН 

У МЕЂУМЕСНОМ ПУТНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ 

 

 

Члан 1. 

 

 Ученицима основних школа  са територије општине Нова Црња, који похађају наставу 

ван свог насељеног места, пун износ цене месечне карте финансираће општина Нова Црња, 

односно ученицима је бесплатна месечна карта. 

 

Члан 2. 

 

 Ученицима са територије општине Нова Црња, који се школују у Основној и средњој 

школи „9.мај” или наставу похађају по индвидуалном образовном плану у другој средњој 

школи у Зрењанину, Кикинди или Суботици, пун износ цене месечне карте финансираће 

општина Нова Црња, односно за ученике је месечна карта бесплатна. 

 

Члан 3. 

 

О спровођењеу ове одлуке стараће се Одељење за  финансије и буџет општине Нова 

Црња. 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и важи за школску 2022/2023 годину. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                     

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

Скупштина општине 

Број: II-06-26/22-11 

Данa: 30.08.2022. 

Н О В А  Ц Р Њ А 

Председник Скупштине општине 

Ана Марија Лекин 
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74. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

Усвојен на седници дана  30.08.2022. године 
 

 

 

 

 

 

Редни  

број 

актив

ности 

 

 

 

 

 

 

 

Програмска 

активност 

Сагласнос

т 

министарс

тва 

заштите 

животне 

средине на 

предлог 

програма  

 

 

 

 

 

 

 

Детаљан опис 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

Циљ активности 

 

 

 

 

 

 

Надлежни за 

спровођење  

Програмске 

активности 

 

 

 

Финансијска 

средства 

потребна за 

реализацију 

предвиђене 

активности 

 

 

 

 

Извор средстава 

финансирања 

 

Износ 

одобрених 

средстава за 

ову 

активност у 

претходној 

години  

I Управљање отпадом 
1 

Уклањање дивљих 

депонија 

 Уклањање дивљих 

депонија на територији 

општине Нова Црња 

Смањење броја 

дивљих депонија 

-Општина Нова Црња 

-ЈКП „8.Август“ 

-Предузећа по уговору 
-Остали нивои власти 

2.000.000,00 Општина 

Покрајински 

секретаријат 

2.000.000,00 

2 

Управљање 

сметилиштима 

 Редовна санација и 

одржавање постојећих 
сметилишта на 

територији општине 

Спровођење 

редовних мера 
управљања отпадом 

-Општина Нова Црња 

-ЈКП „8.Август“ 
-Предузећа по уговору 

Остали нивои власти 

7.000.000,00 Општина 

Покрајински 
секретаријат 

4.000.000,00 

3 Набавка контејнера и 

канти за одлагање 

отпада 

 Набавка контејнера и 
канти за одлагање 

отпада на јавним 

местима 

Спровођење 
редовних мера 

управљања отпадом 

-Општина Нова Црња 
-ЈКП „8.Август“ 

400.000,00  400.000,00 

II Контрола и управљање отпадним водама 

         

III Контрола и заштита површинских и подземних вода 

         

IV Контрола и заштита природе, биодиверзитета, јавне зелене површине 

1  Уништавање 

амброзије 

 Машинско и ручно 

кошење амброзије у 
свим насељеним 

местима 

Смањење броја 

оболелих од 
алергије 

-Општина Нова Црња 

-ЈКП „8.Август“ 
-Предузећа по уговору 

1.500.000,00 Општина 900.000,00 

2 Пролећна и јесења 

садња 

 Обезбеђење садница и 
садња истих за допуну 

зелених површина у 

парковима и другим 
јавним површинама 

Повећање броја 
посађених стабала 

-Општина Нова Црња 
-ЈКП „8.Август“ 

-Предузећа по уговору 

600.000,00 Општина 300.000,00 

V Мере адаптације на климатске промене 

         

VI Контрола и заштита земљишта 

         

VII Контрола и заштита од буке 

1 Контрола нивоа буке  Спровођење мерења и 

контроле буке 

Смањен ниво буке -Општина Нова Црња 
-Завод за јавно здравље 
ЗР 

 

41.500,00 Општина  

VIII Контрола и заштита од нејонизујућег зрачења 
         

IX Информисање, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине 
1 Предавање о заштит 

животне средине 

 Организовање 

предавања у школама о 

стању животне средине 
и како је заштити од 

штетних утицаја  

Едукација ђака о 

заштити животне 

средине 

-Општина Нова Црња 

-Невладине 

организације 

100.000,00 Општина 100.000,00 

2 Суфинансирање 

куповине нових 

бицикала за грађане  

 Суфинансирање 
куповине нових 

бицикала за грађане 

путем конкурса у 
износу од по 10.000 дин 

Смањење 
коришћења 

аутомобила, самим 

тим и загађења 
ваздуха 

-Општина Нова Црња 200.000,00 Општина  

X Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергената 

1 Контрола квалитета 

ваздуха 

 Анализа и контрола 
загађености ваздуха 

SO2, NO2 и чађи у 

амбијенталном ваздуху 

Смањење загађења -Општина Нова Црња 
- Завод за јавно здравље 

ЗР 

 

301.160,00 Општина  

Укупно:    
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Средства за Програмску активност Управљање отпадом у износу од 9.000.000,00 динара, 

Одлуком о буџету за 2022. годину планирана су у оквиру Програмa 0401- Заштита животне 

средине – Програмска активност 0006 – Управљање осталим врстама отпада. 

Приходи од Накнаде за заштиту и унапређење животне средине у износу од 1.800.000,00 

динара, планирани Одлуком о буџету за 2022. годину,  распоређена су на програмску 

активност IV Контрола и заштита природе, биодиверзитета, јавне зелене површине и IX 

Информисање, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине, у 

оквиру Програма 0401- Заштита животне средине, Програмска активност 0001 – Управљање 

заштитом животне средине.  

Средства за активности Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих 

алергената и Контрола и заштита од буке обезбеђена су из сопствених извора Општине. 

Укупно планирана средства Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне 

средине општине Нова Црња за 2022. годину износе 12.142.660,00 динара, од тога приходи 

од Накнаде за заштиту и унапређење животне средине износе од 1.800.000,00 динара, а 

простали износ средстава од 10.342.660,00 динара обезбеђена су из сопствених извора 

Општине. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                     

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

Скупштина општине 

Број: II-06-26/22-12 

Данa: 30.08.2022. 

Н О В А  Ц Р Њ А 

Председник Скупштине општине 

Ана Марија Лекин 

 

 

75. На основу члана 156. Пословника о раду Скупштине  Општине Нова Црња, („сл.лист 

оштине Нова Црња“ бр.9/019)Скупштина Општине Нова Црња  на седници одржаној дана 

30.08.2022. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕ Ш Е Њ А  О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА 

СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ВАН 

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ 

 

I 

У Решењу  о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока 

смрти за лица умрла ван здравствене установе и издавање потврде о смрти бр.II-06-20/22-1-11 

од 30.06.2022(„Сл.лист оопштине Нова Црња“ бр.13/22.) у чл.I ,после тачке 11.додаје се тачка 

12 која гласи: 

 

-др.Драгана Јовановић,ЈМБГ 31101988725023 ,ЛБО 27501966181,тел.062 8823051 

mail:1988draganajovanovic@gmail.com ,Дом здравља Српска Црња ул.Патријарха 

А.Чарнојевића бр.15 

 

II 

 У осталом делу решење остаје непромењено 
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III 

Ова решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу општине Нова 

Црња“ 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                     

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

Скупштина општине 

Број: II-06-26/22-13 

Данa: 30.08.2022. 

Н О В А  Ц Р Њ А 

Председник Скупштине општине 

Ана Марија Лекин 

 

 

76. На основу  члана 41.Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова 

Црња“бр.9/08 2/019) Скупштина општине Нова Црња на седници одржаној дана 

30.08.2022.године, доноси 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

О УПОЗНАВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ   ИЗВЕШТАЈЕМ  ЗА  2021.ГОДИНУ 

JКП“8.АВГУСТ“ 

СРПСКА ЦРЊА 

 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Нова Црња је упозната са финансијским    извештајем   зa 2021. годину  

ЈКП“8.Август“ Српска Црња и сагласна је са истим. 

 

Члан 2. 

 Извештај   чини саставни део овог Закључка. 

 

Члан 3. 

Овај Закључак биће објављен у „Службеном листу општине Нова Црња.“ 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                     

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

Скупштина општине 

Број: II-06-26/22-14 

Данa: 30.08.2022. 

Н О В А  Ц Р Њ А 

 

Председник Скупштине општине 

Ана Марија Лекин 

  



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 745 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 746 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 747 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 748 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 749 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 750 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 751 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 752 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 753 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 754 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 755 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 756 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 757 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 758 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 759 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 760 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 761 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 762 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 763 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 764 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 765 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 766 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 767 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 768 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 769 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 770 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 771 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 772 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 773 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 774 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 775 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 776 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 777 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 778 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 779 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 780 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 781 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 782 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 783 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 784 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 785 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 786 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 787 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 788 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 789 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 790 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 791 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 792 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 793 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 794 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 795 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 796 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 797 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 798 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 799 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 800 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 801 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 802 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 803 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 804 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 805 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 806 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 807 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 808 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 809 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 810 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 811 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 812 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 813 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 814 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 815 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 816 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 817 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 818 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 819 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 820 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 821 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 822 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 823 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 824 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 825 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 826 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 827 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 828 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 829 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 830 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 831 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 832 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 833 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 834 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 835 
 
 



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 836 
 
 

 
  



Број 14 30.08.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 837 
 
 

77. На основу члана 61. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова 

Црња“, бр. 9/08,16/12,16/15 и 2/19) 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 2022. годину („Службени лист општине Нова Црња“, бр. 

14/22), а у вези чл. 61., 64., 64а и 64б  Закона о пољопривредном земљишту („Службени 

гласник РС“ бр. 62/06 и 65/08- др. Закон, 41/09, 112/15, 80/2017 и 95/2018-др.закон), 

Општинско веће општине Нова Црња, на седници одржаној дана 30.08.2022.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 2022. ГОДИНУ 

 

I-Образује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нова Црња за 2022. 

годину(у даљем тексту:Комисија). 

 

III-   У Комисију се именују: 

за председника: 

Клара Салма  

 

за чланове: 

 

1. Стана Срдић,члан; 

2. Ана Бабић, члан; 

3. Светлана Стојков, члан; 

4. Јован Тица, члан; 

5. Ана Граховац, члан 

 

IV-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. 

 

V-Председник и чланови Комисије за обављање задатака из тачке III овог решења имају право 

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

 

VI-Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу општине Нова 

Црња“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Општинско веће- 

Број: I-06-28/22-1 

Датум: 30.08.2022.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 Владимир Бракус 
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78. На основу члана 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, 

број 62/06, 65/08, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/2018-др.закон), члана 58. Статута Општине Нова 

Црња („Службени лист Општине Нова Црња“, бр. 9/2008, 16/2012, 16/15 и 2/19), Програма 

отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији општине 

Нова Црња за 2022.годину („Службени лист Општине Нова Црња“, бр. 14/2022), члана 10. и 

18. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини Општине Нова Црња („Службени лист 

Општине Нова Црња“, бр. 6/19) и Одлукe о приступању поступку давања у закуп 

неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Нова Црња ради обављања 

пољопривредне-ратарске производње („Службени лист општине Нова Црња“, бр. 14/2022), 

Председник општине Нова Црња дана 30.08.2022. године доноси:  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ  

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

I - Образује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 

неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Нова Црња ради обављања 

пољопривредне-ратарске производње (у даљем тексту:Комисија). 

II - У Комисију се именују: 

1. Клара Салма, председник Комисије; 

2. Ана Бабић, заменик председника Комисије; 

3. Светлана Стојков, члан. 

4. Стана Срдић, члан; 

5. Јован Тица, члан и 

6. Бојан  Томин, члан. 

III - Задатак Комисије је спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 

неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Нова Црња ради обављања 

пољопривредне-ратарске производње и давање предлога Председнику општине за доношење 

Одлуке о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине 

Нова Црња ради обављања пољопривредне-ратарске производње. 

IV - Комисија ће поступак давања у закуп спровести у складу са Одлуком о 

грађевинском земљишту у јавној својини Општине Нова Црња („Службени лист Општине 

Нова Црња“, бр. 6/19), Програмом отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној 

својини на територији општине Нова Црња за 2022. годину („Службени лист Општине Нова 

Црња“, бр. 14/2022) и Одлуком о приступању поступку давања у закуп неизграђеног 

грађевинског земљишта у јавној својини Општине Нова Црња ради обављања 

пољопривредне-ратарске производње („Службени лист општине Нова Црња“, бр.14/2022). 

 

V - Председник, заменик Председника и чланови за обављање задатака из тачке III 

овог Решења имају право на надокнаду у висини коју утврђује Председник општине 

посебним Решењем. 

 

VI - Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Општине 

Нова Црња“.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

Председник општине 

Број: I-02-29/22 

Дана: 30.08.2022. године 

Н о в а   Ц р њ а 

Председник општине 

Владимир Бракус 

 


