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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ:II-06-25/17-1 

ДАНА: 06 .09.2017 године 

Н   О  В  А   Ц  Р  Њ  А 

 

     97.На основу чл. 28. став 4 Закона о 

пољопривредном земљишту (Службени 

гласник РС“ бр. 62/06, 65/08-др. Закон, 

41/09, 112/15 и 80/2017), члана 4. Закона 

о прекршајима (Службени гласник РС“ 

бр.65/13, 13/16 и 98/16-одлука УС), члана 

15.  став 1. тачка 20. и члан 41. Статута 

општине Нова Црња (Службени лист 

општине Нова Црња“ бр. 09/08, 16/12 и 

16/15),  Скупштина општине Нова Црња, 

на седници одржаној дана 06.09.2017. 

године, донела је 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 

ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ 

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ИМАЊА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ  

НОВА ЦРЊА                                                                 

Члан 1. 

 

               У Одлуци о заштити 

пољопривредних имања на територији 

општине Нова Црња (Службени лист  

 

 

 

 

 

 

 

 

општине Нова Црња“ бр. 11/09, 9/12 и 

16/14) мења се  

-члан 14. став 1. тако  што се 

бришу речи: „ради подношења захтева за 

покретање прекршајног поступка или 

предузимања других радњи и мера.“ 

             -у истом члану, мења се став 3. 

који сада гласи:„Комунални инспектор и 

инспектор за  заштиту животне средине 

овлашћен је да за учињени прекршај из 

чл. 15, 15 а, 18, 20, 21 и 22. ове Одлуке 

изда прекршајни налог у складу са 

Законом.“ 

Члан 2. 

 

 Члан 36. мења се, тако да сада гласи: 

„За учињене прекршаје из чл. 15, 15а, 18, 

20, 21 и 22. ове Одлуке казниће се: 

-правно лице новчаном казном у износу 

од 150.000,00 динара; 

-одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном у износу од 10.000,00 

динара 

-предузетник новчаном казном у износу 

од 75.000,00 динара 

-физичко лице новчаном казном у износу 

од 10.000,00 динара. 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

 

Година XXVI Нова Црња 06.09.2017. године Број: 17 
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Члан 3. 

 

              У свему осталом одлука остаје 

неизмењена. 

Члан 4. 

 

             Ова одлука ступа на снагу 8 

(осмог) дана од дана објављивања у 

„Службеном листу општине Нова Црња“. 

                                     Председник СО 

                Даница Стричевић 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

            Правни основ за доношење 

Одлуке о изменама Одлуке о заштити 

пољопривредних имања на територији 

општине Нова Црња (Службени лист 

општине Нова Црња“ бр. 11/09, 9/12 и 

16/14) је члан 28. став 4. Закона о 

пољопривредном земљишту(Службени 

гласник РС“ бр. 62/06, 65/08-др. Закон, 

41/09, 112/15 и 80/2017), којим је 

утврђено да јединице локалне самоуправе 

прописују мере за заштиту од пољске 

штет и мере за заштиту од спаљивања 

органских остатака на пољопривредном 

земљишту. 

            Чланом 4. Закона о прекршајима 

(Службени гласник РС“ бр.65/13, 13/16 и 

98/16-одлука УС) утврђено је да се 

прекршаји могу прописивати законом 

или уредбом, односно одлуком 

скупштине аутономне покрајине, 

скупштине општине, скупштине града и 

скупштине града Београда. 

            Чланом 15. став 1. тачка 20. и 

чланом 41. Статута општине Нова Црња 

(Службени лист општине Нова Црња“ бр. 

09/08, 16/12 и 16/15) утврђене су 

надлежности Општине, односно 

надлежности скупштине општине да 

доноси основе заштите, коришћења и 

уређења пољопривредног земљишта, да 

се стара о њиховом спровођењу, одређује 

ерозивна подручја, стара се о коришћењу 

пашњака и одлучује о привођењу 

пашњака другој култури. 

             Доношењу Одлуке о измени 

Одлуке о заштити пољопривредних 

имања на територији општине Нова Црња 

приступило се из потребе усаглашавања 

казнених одредби Одлуке са чл. 39. став 

3. Закона о прекршајима, којим је 

утврђено да се одлукама скупштине 

општине могу прописати новчане казне 

само у фиксном износу, и то од 

минималног до половине највишег 

фиксног износ прописаног одредбама 

наведеног Закона, док је ранијим 

одредбама Закона било предвиђено да се 

одлукама скупштине општине могу 

прописати новчане казне како у фиксном 

износу тако и у новчаном распону који је 

одређен Законом, те након одређеног 

фиксног износа новчаних казни 

овлашћење комуналног инспектора и 

инспектора за заштиту животне средине 

да за учињене прекршаје изда 

прекршајни налог, у складу са Законом. 

             Прекршајни налог, у складу са 

Законом о прекршајима, издаје се када је 

за прекршај законом или другим 

прописаом од прекршајних санкција 

предвиђена само новчана казна у 

фиксном износу. 

               На основу изнетог, предлаже се 

Скупштини општине да донесе Одлуку о 

изменама Одлуке о заштити 

пољопривредних имања на територији 

општине Нова Црња.                               
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ:II-06-25/17-2 

ДАНА: 06.09.2017.године 

Н О В А  Ц Р Њ А  

 

98.На основу члана.36. Закона о 

локалној самоуправи(«Сл.гласник РС»бр 

129/07 и 83/14  ) и члана  42 Приврменог 

пословника СО Нова Црња ( "Службени 

лист општине Нова Црња" број 8/16 и 

16/16 ) , Скупштина општине Нова Црња, 

на седници одржаној дана  06.09.2017. 

године, доноси  

 

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ  

ЧЛАНА САВЕТА ЗА МЛАДЕ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

 

I 

Разрешава се члан Савета за 

младе: 

 

1. Козић Милан,из Војвода Степе. 

   

II 

Бира се за члана Савета за младе: 

 

1. Ћаћић Марија, из Војвода 

Степе. 

 

III 

 Ово Решење објавиће се у “ 

Службеном листу општине Нова Црња“. 

 

 

Председник СO                                                                                                        

Даница Стричевић 
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Службени лист општине Нова Црња” 

издаје и штампа орган управе општине Нова Црња, 

23218 Нова Црња,ЈНА број 110. 

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

Жиро рачун број ; 840-494845-81 

/евидентни рачун органа управе општине Нова Црња/. 

“Службени лист општине Нова Црња” излази по потреби
 

 


