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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број :I-06-13/20-2 

Дана :09.09.2020.године 

НОВА ЦРЊА                

 

39.На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи ( „ Сл. гласник РС “ бр. 129/07, 83/2014-

др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018 ) и  члана 64. Статута општине Нова Црња ( „ Сл. лист 

општине Нова Црња бр. 09/2008, 16/2012, 16/2015 и 2/19 )ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА 

ЦРЊА, на седници одржаној дана 09.09.2020. године, д о н е л о  ј е 

 

П О С Л О В Н И К  

О  РАДУ  ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА  ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

 

I         ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

 

 Овим пословником уређује се организација, начин рада и одлучивања Општинског већа 

општине Нова Црња ( у даљем тексту: Општинско веће ), права и дужности члана Општинског већа и 

друга питања од значаја за рад Општинског већа. 

 

Члан 2. 

 

            Веће је извршни орган општине Нова Црња ( у даљем тексту: општина), са надлежностима 

утврђеним законом и Статутом општине ( у даљем тексту: Статут). 

                                                         

Члан 3. 

 

           Веће представља председник општине, као председник већа. 

 

Члан 4. 

 

 Општинско веће има печат округлог облика, са грбом Републике Србије у средини и натписом 

ћириличним писмом око њега у ширем кругу по ободу печата:„ Република Србија – општина Нова 

Црња“, а у ужем кругу око грба – „Општинско веће Нова Црња“ и на мађарском језику. 

             Текст печата исписује се у концентричним круговима око грба Републике Србије, у складу са 

законом. 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

Година XXIX Нова Црња 10.09.2020. године Број: 17 
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Члан 5. 

 

              Организационе и административно-техничке послове за потребе Већа обавља Општинска 

управа општине Нова Црња. 

 

Члан 6. 

 

              Председник општине сазива и председава седницама Већа, потписује акте Већа, даје 

члановима Већа посебна задужења, стара се о јавности рада Већа и врши друге послове у складу са 

статутом, општим актима општине и овим пословником. 

 

Члан 7. 

        

        Чланови Већа обављају послове у областима одређеним актом о избору, а уколико актом о 

избору то није учињено, Веће може да одређује области за чије праћење су задужени, полазећи од 

њихове стручности и стеченог искуства. 

 

II         НАДЛЕЖНОСТ ВЕЋА 

 

Члан 8. 

 

Општинско веће: 

 

1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; 

2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине; 

3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе 

буџет пре почетка фискалне године; 

4) оснива општинску службу за инспекцију коришћења буџетских средстава и службу за 

интерну ревизију Општине; 

5) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који 

нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси 

Скупштина општине; 

6) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и 

установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине; 

7) прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на 

основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне елементе плана 

одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности Општине; 

8) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је 

оснивач Општина; 

9) подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег 

извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа; 

10) предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у јавном 

предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина; 

11) одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве; 

12) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, 

односно аутономне покрајине; 

13) поставља и разрешава начелника Општинске управе; 

14) поставља и разрешава општинског правобраниоца; 

15)доноси План одбране Општине који је саставни део Плана одбране Републике Србије, 

усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности Општине са 

одбрамбеним припремама аутономне покрајине и Планом одбране Републике Србије,доноси 

Одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите и јединице опште намене; 
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16) доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и 

План заштите од удеса, доноси одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите 

и јединица опште намене; 

17) образује жалбену комисију; 

18) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 

19)  информише јавност о свом раду; 

20) доноси пословник о раду на предлог председника Општине; 

21) усваја извештаје о извршењу буџета Општине и доставља их Скупштини општине; 

22) оснива тело за координацију (Комисија, савет и сл.) безбедности саобраћаја на путевима; 

23) образује Комисију за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта; 

24) доноси Правилник о расподели средстава за финансирање програма/пројеката удружења. 

25) врши и друге послове,у складу са законом. 

 

Одлуку из тачке 3) овог члана, Општинско веће доноси већином гласова од укупног броја 

чланова Општинског већа.“ 

 

III        КОНСТИТУИСАЊЕ  ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

 

Члан 9. 

 

 Прва конститутивна седница Општинског већа одржава се после избора председника 

општине, који председава Општинским већем, заменика председника oпштине и чланова 

Општинског већа. 

 

IV      OРГАНИЗАЦИЈА  И  НАЧИН  РАДА  ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

 

Члан 10. 

 

 Општинско веће има пет чланова, које бира Скупштина општине на предлог председника 

oпштине, по поступку и на начин утврђен Пословником о раду Скупштине општине. 

 Председник oпштине је председник Општинског већа. 

 Заменик председника општине је по функцији члан Општинског већа. 

 Председник oпштине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице. 

 Председник општине је одговоран за законитост рада Општинског већа. 

 

Члан 11. 

 

 Седницама Општинског већа председава  председник  oпштине, а у случају његове одсутности 

замењује га заменик председника oпштине. 

 

Члан 12. 

 

 Мандат члановима Општинског већа траје четири године, односно док траје мандат 

Скупштине општине која их је изабрала. 

 

Члан 13. 

 

 Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за 

једно или више одређених подручја из надлежности Општине. 

 Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат. 

 

Члан 14. 
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 Разрешењем председника oпштине престаје мандат заменика председника oпштине и 

Општинског већа. 

Члан 15. 

 

 Заменик председника oпштине, односно члан Општинског већа, може бити разрешен пре 

истека времена на које је биран, на предлог председника oпштине или најмање једне трећине 

одборника, на исти начин на који је изабран. 

 Истовремено са предлогом за разрешење заменика председника oпштине или члана 

Општинског већа, председник oпштине је дужан да Скупштини општине поднесе предлог за избор 

новог заменика председника oпштине или члана Општинског већа, која истовремено доноси одлуку 

о разрешењу и о избору. 

 Председник oпштине, заменик председника oпштине или члан Општинског већа, који су 

разрешени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог 

председника oпштине, заменика председника oпштине, или члана Општинског већа. 

 

Члан 16. 

 

 Престанком мандата Скупштине општине престаје мандат председнику oпштине и 

Општинском већу, с тим да они врше текуће послове из своје надлежности до ступања на дужност 

новог председника oпштине и Општинског већа, односно председника и чланова привременог органа 

ако је Скупштини мандат престао због распуштања Скупштине. 

 

Члан 17. 

 

 Општинско веће може образовати  радна тела ( комисије, савете и друго). 

            Чланови радних тела из става 1. овог члана могу добијати накнаду за свој рад што се 

регулише решењем о образовању радног тела, односно именовању члана радног тела.  

            Председник општине може образовати стална и повремена радна тела која пружају стручну 

помоћ Општинском већу у питањима из његове надлежности. 

 Решењем о образовању радног тела утврђује се делокруг послова, права и дужности и друга 

питања од значаја за рад радног тела. 

 

Члан 18. 

 

 Стручне послове за потребе Општинског већа обавља начелник Општинске управе. 

             Послове у вези са сазивањем и одржавањем седница Општинског већа и његових радних тела 

обавља службеник Општинске управе, коме је то у опису послова и радних задатака, у складу са 

Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Нова 

Црња. 

 

V      ПРАВА, ДУЖНОСТИ  И  ОДГОВОРНОСТИ  ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

 

Члан 19. 

 

 Члан Општинског већа има право и дужност да учествује у раду Општинског већа и да 

редовно присуствује седницама овог органа, као и друга права утврђена законом, Статутом Општине 

и овим Пословником. 

Члан 20. 

 

 Члан Општинског већа је одговоран за заступање ставова Општинског већа и за благовремено 

покретање иницијативе за решавање питања из оквира надлежности овог органа. 

 

Члан 21. 
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 Ако је члан Општинског већа спречен да присуствује седници или из одређених разлога треба 

да напусти седницу дужан је да о томе обавести председника општине. 

 

VI       СЕДНИЦЕ  ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

 

Члан 22. 

 

 Општинско веће ради и одлучује на седницама. 

 Седнице Општинског већа одржавају се по потреби, а најмање једном месечно. 

 Седнице Општинског већа сазива председник општине, по сопственој иницијативи или на 

предлог једне трећине чланова Општинског већа. 

 Председник општине дужан је да седницу сазове кад то затражи Скупштина општине. 

 

Члан 23. 

 

 Председник општине стара се о припремању седнице уз помоћ начелника Општинске управе. 

 

Члан 24. 

 

 Седнице Општинског већа сазивају се писменим путем. 

 Позив за седницу доставља се члановима Општинског већа најкасније три дана, пре дана 

одређеног за одржавање седнице. 

 Када постоје оправдани разлози, који се морају образложити, овај рок може бити и краћи. 

 Позив за седницу Општинског већа са предложеним дневним редом и материјалом доставља 

се председнику општине, заменику председника општине, помоћнику председника општине, 

члановима Општинског већа, председнику Скупштине, заменику председника скупштине, секретару 

Скупштине општине и нечелнику Општинске управе. 

 На седницу Општинског већа могу се позвати Јавни правобранилац општине, директори 

јавних предузећа, установа и других органа и организација за одређена питања. 

 Лицима из става 5. овог члана достављају се материјали само за тачке из предложеног дневног 

реда за које су позвани. 

Члан 25. 

 

 Када за доношење појединих аката постоји неодложна потреба или ако би недоношење таквог 

акта у одређеном року имало или могло имати штетне последице по интересе грађана, предузећа или 

других органа и организација на територији општине, може се сазвати ванредна седница Општинског 

већа. 

 Ванредна седница Општинског већа може се сазвати и пре завршетка седнице, која је сазвана 

по редовном поступку. 

Члан 26. 

 

 Дневни ред седнице предлаже председник општине. 

 Сваки члан Општинског већа има право да предложи измене и допуне дневног реда у писаној 

форми, најкасније 24 сата пре одржавања седнице. 

 

Члан 27. 

 

 Пошто отвори седницу, пре утврђивања дневног реда председавајући, на основу службене 

евиденције о присутности чланова, утврђује да ли седници присуствује довољан број чланова за 

пуноважно одлучивање. 

 За пуноважно одлучивање и рад на седници потребно је присуство већине чланова. 

 Ако се утврди да већина не постоји, председавајући одлаже седницу за одговарајући дан или 

сат. О одлагању седнице чланови који су одсутни обавештавају се писмено или телефонским путем. 
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Седница ће се прекинути и одложити и у случају када се у току њеног трајања утврди да није 

присутна већина чланова. 

Члан 28. 

 

 Пре преласка на дневни ред  усваја се извод из записника  са претходне седнице. О 

примедбама на записник, Општинско веће одлучује без расправе. 

 Уколико Општинско веће усвоји примедбе на записник, врши се званична исправка записника 

у тексту како је утврдило Општинско веће. 

 

Члан 29. 

 

 Кад председавајући утврди да је присутан потребан број чланова Општинског већа, приступа 

се утврђивању дневног реда. 

 Сваки члан Општинског већа може захтевати да се у дневни ред, поред предложених, унесу и 

друга питања и предлози за које он сматра да су хитни. 

 Члан Општинског већа је дужан да хитност разматрања образложи. 

 О предлозима чланова Општинског већа за измене и допуне предложеног дневног реда не 

води се расправа. 

 Чланови Општинског већа се посебно изјашњавају, прво, о сваком предлогу за измену и 

допуну предложеног дневног реда, а затим о предложеном дневном реду у целини. 

 Дневни ред се утврђује већином гласова присутних чланова Општинског већа. 

 

Члан 30. 

 

 После усвајања дневног реда прелази се на претрес о појединим питањима по утврђеном 

редоследу. 

 Општинско веће може, у току седнице, без расправе извршити измене у редоследу разматрања 

појединих тачака дневног реда. 

 

Члан 31. 

 

 Пријава за реч подноси се председавајућем чим претрес почне и може се подносити све до 

њеног закључења. 

 Председавајући даје говорницима реч по реду пријаве. 

 Председавајући може и преко реда дати реч известиоцу материјала. 

 Кад председавајући оцени да ће расправа о појединим питањима дуже трајати или кад је 

пријављен већи број говорника, може предложити да се ограничи трајање говора сваког учесника у 

претресу ( сем говора известиоца ) и да сваки учесник у претресу о истом питању говори само један 

пут. 

 Ограничење говора може предложити и сваки члан Општинског већа. 

 Кад је трајање говора ограничено, председавајући ће у случају прекорачења одређеног 

времана опоменути говорника да је време протекло, а ако овај у току наредног минута не заврши 

говор, одузима му реч. 

Члан 32. 

 

Говорник може да добије реч по други пут тек пошто се исцрпи листа говорника који говоре 

први пут и само ако питање које је на дневном реду, по оцени председавајућег, није довољно 

расправљено. 

Члан 33. 

 

Члану Општинског већа  који затражи да говори о повреди  Пословника  или утврђеног 

дневног реда, председавајући даје реч чим је затражи,  а по завршеном излагању претходног 

говорника. Члан Општинског већа је дужан да наведе која је одредба Пословника, односно утврђеног 
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дневног реда повређена, да је цитира и образложи у чему се састоји повреда и његов говор не може 

трајати дуже од 3 минута. 

Председавајући је дужан да након тога да објашњење. 

Ако после објашњења председавајућег члан Општинског већа остане при тврдњи да је 

Пословник, односно утврђени дневни ред повређен Општинско веће ће без претреса одлучити о том 

питању гласањем. 

Члан 34. 

 

Говорник може говорити само о питању које је на дневном реду. 

Ако се говорник удаљи од дневног реда, председавајући ће га опоменути и позвати да се држи 

дневног реда или ће му одузети реч. 

Говорнике може прекинути или опоменути само председавајући. 

Председавајући је дужан да се брине да говорник не буде ометан у свом излагању. 

 

Члан 35. 

 

Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових 

чланова. 

Општинско веће одлучује већином гласова свих присутних чланова ако законом или овим 

пословником за поједина питања није предвиђена друга већина. 

 

Члан 36. 

 

Гласање на седници Општинског већа је јавно. 

Чланови Општинског већа гласају изјашњавањем за предлог или против предлога или се 

уздржавају од гласања. 

Гласање се врши дизањем руке или поименично. 

Када се гласа дизањем руке, председавајући прво позива да се изјасне чланови који гласају „ 

ЗА “, затим они који гласају „ПРОТИВ“ и најзад чланови који су „ УЗДРЖАНИ “. 

Након пребројавања гласова морају се објавити резултати гласања, и то колико је чланова 

гласало „ ЗА “, колико „ ПРОТИВ “, колико је било „ УЗДРЖАНИХ “, што се мора унети у записник. 

 

Члан 37. 

 

О реду на седници Општинског већа стара се председавајући. 

Председавајући у току седнице може одредити паузу ради одмора или консултације. 

За повреду реда на седници, председавајући Општинског већа може да опомене лице које се 

не придржава реда, да му одузме реч и ако оцени да је потребно може да изрекне меру удаљења са 

седнице, како би Општинско веће могло да ради. 

 

Члан 38. 

 

Мера опомене изриче се члану Општинског већа за упадање у реч говорнику или нарушавање 

реда на седници противно одредбама овог Пословника. 

Мера одузимања речи изриче се члану Општинског већа који својим говором нарушава ред на 

седници или повређује одредбе овог Пословника, а већ је опоменут да се придржава реда и одредаба 

Пословника. 

 Мера удаљења са седнице Општинског већа изриче се члану Општинског већа који и после 

опомене, односно одузимања речи омета или спречава рад или вређа и употребљава изразе који нису 

у складу са достојанством Општинског већа. 

 

Члан 39. 
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Члан Општинског већа може бити удаљен само са седнице Општинског већа на којој је 

повредио ред. 

Члан Општинског већа коме је изречена мера удаљења са седнице дужан је да се одмах удаљи 

из просторије у којој се одржава седница Општинског већа. 

Ако председавајући редовним мерама не може да одржи ред на седници одредиће прекид 

седнице. 

Члан 40. 

 

Одредбе о одржавању реда на седници Општинског већа, примењују се на све друге учеснике 

у раду седнице Општинског већа. 

Члан 41. 

 

О раду на седници води се записник. 

О вођењу записника стара се  начелник Општинске управе. 

У записник се обавезно уноси : време и место одржавања седнице, имена председавајућег и 

записничара, имена оправдано и неоправдано одсутних чланова Општинског већа, имена лица која 

су присуствовала седници по позиву, кратак ток седнице са назнаком питања о којима се 

расправљало и одлучивало и имена говорника, предлози изнети на седници, резултат гласања о 

појединим питањима, назив свих аката донетих на седници. 

На захтев члана Општинског већа који је на седници издвојио мишљење, битни делови његове 

изјаве уносе се у записник. 

Председавајући може формулисати поједине закључке који се уносе у записник. Исто то 

право има и члан Општинског већа у погледу формулације својих предлога и мишљења. 

Оригинали записника чувају се у документацији Општинског већа, а препис записника 

доставља се члановима уз позив за наредну седницу. 

 

VII        ПОСТАВЉАЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ  

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ   УПРАВЕ 

 

Члан 42. 

 

Веће поставља начелника Општинске управе на основу јавног огласа, на пет година. 

Начелник ступа на положај даном доношења решења о постављању на положај. 

Начелник може после протека времена на које је постављен, бити поново постављен на исти 

положај без јавног конкурса. 

Општинско веће може разрешити начелника Општинске управе на његов лични захтев или на 

предлог председника општине ако су за то испуњени законом прописани услови. 

Веће је дужно да одлучи о захтеву, односно предлогу за разрешење у року од 15 дана од дана 

достављања захтева, односно предлога  Већу. 

 

VIII    АКТИ  КОЈЕ  ДОНОСИ  ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ 

 

Члан 43. 

 

Општинско веће доноси решења, закључке, мишљења, препоруке, програме, план, Пословник, 

упутства и даје аутентично тумачење аката које доноси. 

 

Члан 44. 

 

Акте донете на седници Општинског већа потписује председавајући. 

 

Члан 45. 
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Изворник акта који је потписао председавајући, оверен печатом Општинског већа, чува се у 

документацији Општинског већа. 

Под изворником акта подразумева се текст акта који је усвојен на седници Општинског већа. 

О изради изворника акта и његових отправака, о чувању изворника аката и њиховој 

евиденцији, објављивању аката и њиховом достављању органима и организацијама, на које се ти 

акти односе, стара се Општинскa управa општине Нова Црња. 

Изузетно, изворник акта може се ставити на увид, односно његов препис може се доставити и 

државним органима и организацијама, на њихов захтев, када то одобри начелник Општинске управе. 

 

Члан 46. 

 

Решења, други прописи и општи акти објављују се у „Службеном листу општине Нова Црња“, 

а остали акти када то одлучи Општинско веће. 

О објављивању аката које је донело Општинско веће и о аутентичности тумачења стара се 

начелник Општинске управе. 

Начелник Општинске управе на основу изворног текста одлуке, другог преписа и општег акта 

или аутентичног тумачења даје исправке грешака у објављеним текстовима ових аката. 

 

IX       СКРАЋЕНИ  ПОСТУПАК 

 

Члан 47. 

 

По скраћеном поступку могу се разматрати питања за која, по редовној процедури, не може 

бити припремљен материјал, а чије би одлагање одлучивања проузроковало материјалну штету или 

поремећај у раду Скупштине, њених радних тела и других органа општине. 

Хитност разматрања питања о којима се одлучује у скраћеном поступку образлаже 

председник или овлашћен предлагач. 

 

X       ЈАВНОСТ  РАДА  ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

 

Члан 48. 

 

Рад Општинског већа доступан је јавности. 

Представници средстава јавног информисања имају право да присуствују седницама 

Општинског већа  ради обавештавања јавности о његовом раду. 

 

Члан 49. 

 

Представницима средстава јавног информисања стављају се на располагање предлози аката, 

као и информативни и документациони материјал о питањима из рада Општинског већа. 

 

Члан 50. 

 

Општинско веће може да изда службено саопштење за средства јавног информисања. 

Текст службеног обавештења саставља начелник Општинске управе, а одобрава председник 

општине. 

Конференцију за штампу у вези са питањима која разматра Општинско веће може да одржи 

председник или заменик председника Општинског већа. 

 

XI       РАТНО  СТАЊЕ 

 

Члан 51. 
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Председник општине, у случајевима непосредне ратне опасности, ратног стања или ванредног 

стања, ако прописима није другачије одређено, одређује време и место одржавања седнице 

Општинског већа; може, по потреби, одредити посебан начин вођења, издавања и чувања бележака 

из записника седнице Општинског већа, може одредити да се предлози одређених аката не стављају 

на располагање средствима јавног информисања док о томе не одлучи Општинско веће. 

 

Члан 52. 

 

У случајевима наведеним у претходном члану Општинско веће даје мишљење о одређеним 

питањима или актима на самој седници Општинског већа. 

Програм рада Општинског већа доноси се за период за који се, у оваквим случајевима, доноси 

Програм рада Општине. 

 

XII       ПОДНОШЕЊЕ  ИЗВЕШТАЈА  СКУПШТИНИ  ОПШТИНЕ 

 

Члан 53. 

 

Председник општине и Општинско веће дужни су да редовно извештавају Скупштину 

општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, а најмање једном годишње, о извршавању 

одлука и других аката Скупштине општине. 

 

XIII     ПРЕЛАЗНЕ  И  ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ 

 

Члан 54. 

 

На све што није регулисано овим Пословником примењују се одредбе Закона о локланој 

самоуправи, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локлане самоуправе, 

Статута општине Нова Црња и других прописа којима је уређен рад органа локалне самоуправе. 

 

Пословник о раду Општинског већа општине Нова Црња ступа на снагу даном доношења и 

биће објављен  у „ Службеном листу општине Нова Црња“. 

Ступањем на снагу овог пословника, престаје да важи Пословник о раду Општинског већа 

општине Нова Црња број  I-06-15/19-2 од 21.06.2020. године.  

    

 

                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК: 

Владимир Бракус 

                                               

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Општинско веће- 

Број: I-06-13/20-8 

Дана:   09.09.2020.године            
 

40.На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 

83/14-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - 

др. закон и 9/2016 - одлука УС, 24/2018,41/2018-др.закон, 87/2018 и 23/2019) и члана 61. Статута 

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

Општинско веће општине Нова Црња, на седници одржаној дана   09.09. 2020. године доноси: 
 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 
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Члан 1. 

  

Мења се члан 2. Решења о образовању и именовању Савета за безбедност саобраћаја и путевима 

општине Нова Црња број I-06-6/19-1 од 29.03.2019.године, тако да гласи:  

 

„  У Савет се именују: 

 

1. Владимир Бракус, Председник општине Нова Црња, председник Савета; 

2. Драган Томин, Руководилац одељења за привреду и локално економски развој у Општинској 

управи Нова Црња, заменик председника Савета, члан; 

3. Миле Пејић, Командир полицијске станице у Новој Црњи, члан; 

4. Мирослав Периз, Судија за прекршаје, члан; 

5. др. Даница Вучуревић Ђукин, в.д. директор Дома здравља Српска Црња, члан; 

6. Најдан Стојичић, Директор средње школе „Ђура Јакшић“ у Српској Црњи, члан; 

7. Шћепан Мићић, Мастер инжењер саобраћаја, члан и 

8. Нино Жувела, в.д. директорa ЈКП „8.август“, Српска Црња, члан.“ 
 

Члан 2. 

 

 У свему осталом Решење о образовању и именовању Савета за безбедност саобраћаја и 

путевима општине Нова Црња број I-06-6/19-1 од 29.03.2019.године остаје непромењено.  

 

Члан 3. 

 

Ово Решење објавиту у „Службеном листу општине Нова Црња“. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Владимир Бракус 

  

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:  I-01-06-13/20-9 

Дана: 09.09.2020.године 

   41.На основу чл. 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе ( „Службени гласник РС“, број 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17-др. закон), Уредбе о 

критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „Службени гласник РС“ број 88/16), 

Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места 

намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „Службени гласник 

РС“ број 88/16), као и члана 61. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова 

Црња“ бр. 09/2008, 16/2012,  16/2015 и 2/2019)  Општинско веће, на предлог Начелника општинске 

управе Нова Црња, на седници одржаној дана 09.09.2020 . године, усвојило је 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ОПШТИНСКОЈ   УПРАВИ  ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 
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Члан 1. 

                У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у општинској управи 

општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“ бр. 2/2020) у члану 23. Посебне 

организационе јединице-Кабинет председника општине бришу се рaдна места под редним бројем 2. 

Помоћник председника општине за спорт и културу и радно место под редним бројем 3. Помоћник 

председника општине за питања младих, док се код радног места под редним бројем 1. Помоћник 

председника општине за локално-економски развој мењају услови радног места, који сада гласе: 

„стечено средње образовање друштвеног, економског, природног, технолошког или техничког смера 

у четверогодишњем трајању, најмање годину дана искуства и познавање рада на рачунару (MS office 

пакет и интернет). 

Члан 2. 

              У свему осталом Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској 

управи општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“ бр. 2/2020)  остаје неизмењен. 

Члан 3. 

             Овај правилник ступа на снагу  8 (осмог) дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Нова Црња“. 

О б р а з л о ж е њ е 

             Правни основ за доношење Правилника о изменама и допунама правилника о организацији и 

систематизацији радних места у општинској управи општине  Нова Црња је члан 58. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „Службени гласник РС“, 

број 21/16), којим је одређено да у јединици локалне самоуправе, Правилник усваја Веће, затим 

Уредба о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника 

у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „Службени гласник РС“ број 88/16) и 

Уредба о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места 

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

број 88/16), којима су  одређени критеријуми за разврставање радних места и мерила за опис радних 

места службеника и намештеника, а такође и члан 61. Статута општине Нова Црња, којим је 

одређена надлежност већа. 

             Изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у 

општинској управи општине Нова Црња приступило се из разлога што је Законом о локалној 

самоуправи ( ( „ Сл. гласник РС “ бр. 129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018 ) 

прописано да у општинама до 15.000 становника може бити постављен један помоћник председника 

општине, а такође и због промене услова код радног места Помоћник председника  у Кабинету 

председника општине, као посебној организационој јединици.   

             Овај правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном листу општине Нова 

Црња. 

             На основу наведеног, предлаже се Општинском већу општине Нова Црња да усвоји 

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у 

општинској управи општине Нова Црња. 

                                                                                   

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                 ВЛАДИМИР БРАКУС 
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