
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(„Службени гласник Р. Србије“ 43/03, 61/05 и 71/09) не сматра се јавним гласилом, те се 

сходно наведеној одредби не налази се у Регистру јавних гласила. 

 

„Службени лист општине Нова Црња” издаје орган управе општине Нова Црња, 

23218 Нова Црња,ЈНА број 110. 

 

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

Жиро рачун број: 840-494845-81 

 

 

Нова Црња, 03.11.2022. године  

 

    Година XXXI            Број: 18 
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93. На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. Закон,  47/2018 

и 111/2021), члана  61. Статута општине Нова Црња (“Службени лист општине Нова Црња“, 

број 9/08, 16/12, 16/15 и 2/19) и тачке 7. Плана развоја општине Нова Црња за период од 

2022.-2030.године, (“Службени лист општине Нова Црња“, број 9/2022), Општинско веће 

општине Нова Црња дана 03.11.2022. године доноси следеће: 

 

 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ ТИМА 

ЗА ПОТРЕБЕ СПРОВОЂЕЊА И ПРАЋЕЊА СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА РАЗВОЈА 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА ЗА ПЕРИОД ОД 2022. – 2030.ГОДИНЕ 

 

 

 

 

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Координациони тим за потребе спровођења и праћења спровођења 

Плана развоја општине Нова Црња за период од 2022.-2030.године ( у даљем тексту: 

Координациони тим ) у следећем саставу: 

 

 

 

1. Горан Лакић  - координатор, самостални саветник за послове привреде и локално 

економског развоја; 

2. Ружица Богдановић Адамовић - заменик координатора, Руководилац Одељења за 

привреду и локално економски развој; 

3. Вања Равић - члан, Начелник општинске управе Нова Црња 

4. Невенка Миланков - Члан , Саветник за нормативне и имовинско правне послоеве; 

5. Клара Салма – Члан, Руководилац одељења за финансије и буџет 

6. Тијана Путић – члан, службеник за послове анализе и буџетског планирања, контроле 

и коришћења буџетских средстава. 

 

 

. 

II Задатак Координационог тима је: 

 

Координациони тим за спровођење и праћење спровођења Плана развоја ће перманентно 

водити бригу о спровођењу Плана развоја и пратити његово спровођење, нарочито на нивоу 

постављених индикатора. У складу са овим, припремаће годишње предлоге извештаја о 

учинцима спровођења Плана развоја, у којима ће између осталог и давати конкретне предлоге 

за остваривање постављених циљева у Плану развоја општине. 
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Оквирни план спровођења овог Плана развоја  приказан  је по годинама, за период од 

2022. до 2030. године, и дат је посредством следеће табеле. 

 

Година Активност(и) Одговорност 

2022. 

• Реалилзација мера  

• Годишњи извештај о спровођењу 

Плана развоја 

• Одговорни субјекат 

• Координациони тим, 

Општинско веће 

2023. 

• Реалилзација мера  

• Годишњи извештај о спровођењу 

Плана развоја  

• Одговорни субјекат 

• Координациони тим, 

Општинско веће 

2024. 

• Реалилзација мера  

• Годишњи извештај о спровођењу 

Плана развоја  

• Одговорни субјекат 

• Координациони тим, 

Општинско веће 

2025. 

• Реалилзација мера  

• Утврђен Предлог извештаја о 

учинцима спровођења Плана развоја 

• Ажурирање индикатора (опционо) 

• Доношење одлуке о ревизији Плана 

развоја (опционо) 

• Одговорни субјекат 

• Координациони тим, 

Општинско веће 

• Општинско веће 

• Скупштина општине 

2026. 

• Ревизија плана развоја (опционо) 

• Реалилзација мера  

• Годишњи извештај о спровођењу 

Плана развоја 

• Координациони тим, 

• Одговорни субјекат 

• Координациони тим, 

Општинско веће 

2027. 

• Реалилзација мера  

• Годишњи извештај о спровођењу 

Плана развоја 

• Одговорни субјекат 

• Координациони тим, 

Општинско веће  

2028. 

• Реалилзација мера  

• Утврђен Предлог извештаја о 

учинцима спровођења Плана развоја 

• Ажурирање индикатора (опционо) 

• Доношење одлуке о ревизији Плана 

развоја (опционо) 

• Одговорни субјекат 

• Координациони тим, 

Општинско веће 

• Општинско веће 

• Скупштина општине 

2029 

• Ревизија плана развоја (опционо) 

• Реалилзација мера  

• Годишњи извештај о спровођењу 

Плана развоја 

• Координациони тим, 

Одговорни субјекат 

• Координациони тим, 

Општинско веће 

2030. 

• Реалилзација мера  

• Усвојен финални извештај о 

спроведеном Плану развоја 

• Покретање поступка за израду новог 

развојног плана 

• Одговорни субјекат 

• Скупштина општине 

• Скупштина општине 

 

III За обављање задатака из тачке  II овог Решења, Чланови координационог тима имају 

право на накнаду у складу са посебним решењем Општинског већа. 

 

IV Решење ступа на снагу даном доношења и исто ће се објавити у „Службеном листу 

општине Нова Црња“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог решења налази се у тачци 7. Плана развоја општине 

Нова Црња за период од 2022.-2030.године, (“Службени лист општине Нова Црња“, број 

9/2022), којим је прописано да Општинско за спровођење и праћење спровођења Плана развоја 

именује координациони тим, из реда запослених у Општини са задатком наведеним у тачци II 

овог решења. 

 Чланом 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. Закон, 47/2018 и 

111/2021) и  чланом  61. став 1. тачка 2. Статута општине Нова Црња (“Службени лист општине 

Нова Црња“, број 9/08, 16/12, 16/15 и 2/19), прописано је да општинско веће непосредно 

извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине . 

 Имајући у виду напред наведене одредбе, Општинско веће општине Нова Црња донело 

је одлуку као у диспозитиву овог решења. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: I-06-33/22-4 

Дана: 03.11.2022. 

 

 Председник општинског већа 

           Владимир Бракус 

 

 

 

94. На основу члана 97. став 2. Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС”, 

бр. 35/2019, 88/2019,11/2021 – аутентично тумачење и 94/2021), члана 8. став 1. и 2. Упутства 

за израду и спровођење Плана интегритета („Службени гласник РС”, бр. 145/20, 43/21 и 48/21) 

и члана 62. став 1. Статута општине Нова Црња („Сл.лист Општине Нова 

Црња“бр.9/08,18/12,16/15 и 2/19), Општинско веће општине Нова Црња на седници одржаној 

дана 03.11.2022. године, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

 

 

Именује се Вања Равић, распоређена на радном месту Начелник општинске управе, за 

лице које ће обављати послове координације у вези са доношењем, спровођењем и 

извештавањем о спровођењу Плана интегритета. Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Одредбом члана 97. став 2. Закона о спречавању корупције прописано је да је обвезник 

доношења Плана интегритета дужан да одреди лице које ће обављати послове координације у 

вези са доношењем, спровођењем и извештавањем о спровођењу Плана интегритета.  

Одредбама члана 8. став 1. и 2. Упутства за израду и спровођење Плана интегритета 

прописано је да у фази  припреме руководилац институције доноси одлуку којом ће одредити 

лице које ће обављати послове координације у вези са доношењем, спровођењем и 

извештавањем о спровођењу Плана интегритета. Као и да одлуку о одређивању координатора 

институција поставља у електронску апликацију на начин описан у Приручнику за израду и 

спровођење Плана интегритета и тај дан се сматра даном достављања одлуке Агенцији.  
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Обавезе координатора наведене су у Упутству, Техничком упутству и Приручнику за 

израду испровођење Плана интегритета.  

На основу наведеног донета је одлука као у диспозитиву. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: I-06-33/22-5 

Дана: 03.11.2022. 

 

 Председник општинског већа 

           Владимир Бракус 

 

 

95. На основу члана 95. Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 

35/2019, 88/2019, 11/2021– аутентично тумачење и 94/2021), члана 8. став 1. и 2. Упутства за 

израду и спровођење Плана интегритета („Службени гласник РС”, бр. 145/20, 43/21 и 48/21) и 

члана 62. став 1. Статута општине Нова Црња („Сл.лист Општине Нова 

Црња“бр.9/08,18/12,16/15 и 2/19)  Општинско веће општине Нова Црња нa седници одржаној 

дана 03.11.2022. године, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

 

 

Именује се Радна група за израду Плана интегритета у трећем циклусу, у складу са 

Упутством за израду и спровођење Плана интегритета, у следећем саставу: 

- чланица радне групе: Ружица Богдановић Адамовић 

- чланица радне групе: Невенка Поповић 

- чланица радне групе: Клара Салма 

- чланица радне групе: Невенка Миланков 

- чланица радне групе: Горан Лакић 

 

  Радна група врши процену постојећег стања изложености институције ризицима од 

корупције и других неправилности, односно анализира постојеће мере за управљање ризицима 

од корупције; врши процену интензитета ризика од корупције; предлаже рокове и одговорна 

лица за спровођење мера унапређења којима се смањује ризик од корупције, предлаже мере за 

унапређење интегритета. Радна група у израду Плана интегритета може укључити и друге 

запослене у институцији. 

Радна група завршава израду Плана интегритета најкасније до 31.12.2022. године 

године. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

На основу члана 95. Закона о спречавању корупције, прописана је обавеза да План 

интегритета доносе и спроводе органи Републике Србије, аутономне покрајине, јединице 

локалне самоуправе, градске општине, организације којима је поверено вршење јавних 

овлашћења, установе и јавна предузећа и друга правна лица чији је оснивач или члан 

Република Србија, аутономна покрајина,  јединица локалне самоуправе или градска  општина, 

који имају више од 30 запослених.  

Одредбом члана 8. став 1, 3. и 4. Упутства за израду и спровођење Плана интегритета 

прописано је да у фази припреме руководилац институције доноси одлуку о именовању радне 
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групе за израду Плана интегритета. Да се радна група састоји од три до седам чланова у 

зависности од сложености организационе структуре институције и броја запослених; да се у 

радну групу именују запослени из различитих области функционисања и институције, као и 

да радна група о сваком одржаном састанку води записник. Радна група израђује План 

интегритета институције на основу нацрта (модела) Плана интегритета који је сачинила 

Агенција за спречавање корупције.  

На основу наведеног донета је одлука као у диспозитиву. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: I-06-33/22-6 

Дана: 03.11.2022. 

 

 Председник општинског већа 

           Владимир Бракус 

 

 


