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133. На основу чл. 9., 20., 23., 26., 27., 28., 42, 46., 47., 48. и 53. Закона о планском 

систему Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 30/18), члана 32. став 1. тач. 4. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 

47/18), члана 3. Уредбе о обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице 

локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр.107/20) и члана 41. став 1. тачка 4. Статута општине 

Нова Црња („Сл. лист oпштине Нова Црња” бр. 09/2008, 16/2012, 16/2015 и 2/2019), 

Скупштина општине Нова Црња, на седници одржаној дана 05.10.2021. године, доноси 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 

НОВА ЦРЊА ЗА ПЕРИОД ОД 2021. – 2028. ГОДИНЕ 

Члан 1. 

 

 Скупштина општине Нова Црња је на седници одржаној  21.12.2020.године, донела 

Одлуку о приступању изради Плана развоја општине Нова Црња за период од 2021.-

2028.године, број II-06-22/20-7 од 21.12.2020.године, објављеној у „Службеном листу општине 

Нова Црња“ број 22/21. 

 

Члан 2. 

 

 Мења се наслов Одлуке о приступању изради Плана развоја општине Нова Црња за 

период од 2021.-2028.године тако да гласи: 

„ОДЛУКУ  

 О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА ЗА 

ПЕРИОД ОД 2022. – 2030. ГОДИНЕ“ 

Члан 3. 

У свему осталом Одлука о приступању изради Плана развоја општине Нова Црња за 

период од 2021.-2028.године, број II-06-22/20-7 од 21.12.2020.године, објављеној у 

„Службеном листу општине Нова Црња“ број 22/21 остаје неизмењена. 

 

 

Члан 4. 

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

општине Нова Црња“. 

О б р а з л о ж е њ е 

 На основу чл. 9., 20., 23., 26., 27., 28., 42, 46., 47., 48. и 53. Закона о планском систему 

Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 30/18) дефинисана је садржина Плана развоја 

јединице локалне самоуправе, период доношења, поступак доношења, садржину овог 

документа која садржи преглед и анализу постојећег стања, визију односно жељено стање, 

приоритетне циљеве развоја који се желе постићи, као и преглед и кратак опис одговарајућих 

мера које се даље разрађују документима јавних политика и средњорочним планом јединице 

локалне самоуправе, дефинисан је поступак извештавања о спровођењу плана развоја, 

поступак измене и допуне, обавеза усклађивања документа са планским документима донетим 

на републичком и покрајинском нивоу и др. 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

Година XXX Нова Црња  05.10.2021. године Број: 28 
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На основу члана 32. став 1. тач. 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) дефинисано је да Скупштина општине 

доноси програм развоја општине и појединих делатности. 

Уредбом о обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне 

самоуправе („Сл. гласник РС“, бр.107/20) дефинисани су обавезни елементи плана развоја 

(увод, преглед и анализу постојећег стања, визију, приоритетне циљеве развоја, преглед и опис 

мера за остваривање приоритетних циљева развоја, начин спровођења и начин праћења 

спровођења плана развоја) са циљем да се постигне униформност у планирању и изради 

планова развоја, као и у праћењу спровођења и извештавању, што ће имати за резултат 

ефикасније планирање и координацију јавних политика. 

На основу члана 41. став 1. тачка 4. Статута општине Нова Црња („Сл. лист oпштине Нова 

Црња” бр. 09/2008, 16/2012, 16/2015 и 2/2019) Скупштина општине доноси план развоја 

Општине, планске документе јавних политика, средњорочне планове и друге планске 

документе, у складу са законом. 

Скупштина општине Нова Црња је на седници одржаној  21.12.2020.године, донела 

Одлуку о приступању изради Плана развоја општине Нова Црња за период од 2021.-

2028.године, број II-06-22/20-7 од 21.12.2020.године, објављеној у „Службеном листу општине 

Нова Црња“ број 22/21. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о покретању процеса израде 

нацрта Плана развоја Аутономне Покрајине Војводине 2021-2027 коју је Покрајинска влада 

донела на 45.седници одржаној 11.августа 2021.године у мења се период важења Плана развоја 

Аутономне Покрајине Војводине, те је неопходно усаглашавање са донетом Одлуком. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА        

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

Број:II-06-29/21-1 

Дана: 05.10.2021.године 

Н О В А     Ц Р Њ А  

 

Председник СО 

Ана Марија Лекин 

 

134. 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 2021. годину, Скупштина 

општине дана 05.10.2021. 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 Површина Култура и 
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непокретности (ha) 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 1,9069 Пашњак 

1.класе 

Српска Црња 2 1691/4 (део) 1591 0,7778 Њива 1.класе 

Српска Црња 2 1694/5 (део) 1591 0,7578 Њива 1.класе 

Српска Црња 2 1694/6 1591 1,0937 Њива 1.класе 

Српска Црња 2 1685/9 1591 0,3088 Пашњак 

1.класе 

Укупно 2   5,8242  

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 

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 

  
9 1696/1 1591 2,9253 Њива 1.класе 

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

Укупно 9   5,7039  

Српска Црња 10 1768 1591 0,2968 Њива 1.класе 
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Укупно 10   0,2968  

УКУПНО КО 

СРПСКА 

ЦРЊА 

    

98,4416 

 

Нова Црња 11 2906/1 1484 0,7869 Њива 2.класе 

Нова Црња 11 2906/7 1484 0,0482 Њива 2.класе 

 

Нова Црња 11 2906/2 1484 0,9543 Њива 2.класе 

Нова Црња 11 2906/4 1484 1,0583 Пашњак 

1.класе 

Нова Црња 11 2906/4 1484 1,0582 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   4,5606  

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

Укупно 12 
  

3,5876 
 

УКУПНО КО 

НОВА ЦРЊА 

    

8,1482 

 

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 16 446  0,2858 Њива 3. класе 

Александрово 16 447  0,1893 Њива 3. класе 

Укупно 16   0,4751 

 

 

УКУПНО КО 

АЛЕКСАНДР

ОВО 

   0,4751 

 

 

 

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 2021. годину и овом Одлуком. 
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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. 

  

Члан 5. 

 

 Почетна цена закупа неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине 

Нова Црња ради обављања пољопривредне-ратарске производње, износи 45.000,00 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-06-29/21-3 

Дана: 05.10.2021.године 

Н О В А   Ц Р Њ А 

 

     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

         

               Ана Марија Лекин 
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135. 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 и 9/20), 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 

наседницикоја је одржана дана 05.10.2021.године доноси: 

 

Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у 

јавној својини на територији општине Нова Црња за 

2021.годину 

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

територији општине Нова Црњаза 2021. 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 и 9/20) 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. 



Број  28  05.10.2021.   „Службени лист општине Нова Црња                                  Страна 603 

 

 
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 

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 ко Српска Црња („Службени лист 

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



Број  28  05.10.2021.   „Службени лист општине Нова Црња                                  Страна 604 

 

 
 

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 

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:  
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- 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.  

 

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 

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

Црња 

Грађевинско 

подручје 
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7741/1 

 

1,4901 Њива 1.класе Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

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) и Измена и допуна Просторног 

плана општине Нова Црња („Сл. лист општине Нова Црња“ бр. 10/14), План генералне 

регулације насеља Српска Црња („Сл. лист општине Нова Црња“ бр.8/13) и Измене и 

допуне Плана генералне регулације насеља Српска Црња(„Сл. лист општине Нова 

Црња“ бр. 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 Измене и допуне Плана 

генералне регулације насеља Српска Црња(„Сл. лист општине Нова Црња“ бр. 10/14)– 

радна зона, к.о. Српска Црња. 

-  

Број 

парцеле 

Површина 

( ha) 

Култура и 

класа 

Облик својине-

Корисник 

Врста земљишта 
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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 

3.класе 

Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

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.  
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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.  

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 Измене и допуне Плана 

генералне регулације насеља Српска Црња(„Сл. лист општине Нова Црња“ бр. 10/14) – 

зона централних садржаја, к.о. Српска Црња 

 

Број 

парцеле 

Површина 

( ha) 

Култура и 

класа 

Облик својине-

Корисник 

Врста земљишта 

2788/1 0.0396 њива 1.класе 
Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

 

Врста и намена објеката  

 

Главни објекти: објекти намењени образовању, здравству, заштити деце и старих, култури, 

спорту и рекреацији, затим, пословни објекти, верски објекат (храм), породични и 

вишепородични стамбени објекти и у комбинацијама.  

Други објекти на парцели: гараже, оставе, летње кухиње, надстрешнице и вртна сенила, 

дворишни камини, базени, водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно решење до 

прикључења на несељску канализациону мрежу), бунари, ограде, трафо станице и сл.  

Пословне делатности које се могу дозволити у зони централних садржаја су из области: 

трговине на мало, угоститељства и услужних делатности, затим делатности из области 

образовања, здравства, социјалне заштите и бриге о деци и старим особама, културе, спорта, 

рекреације и комуналних услуга, као и производног и услужног занатства, ако су обезбеђени 
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услови заштите животне средине. Трговине на велико, производне и складишне делатности 

(млинови и силоси, било ког капацитета) у оквиру ове зоне нису дозвољени.  

Врста објеката: објекти могу бити слободностојећи, двојни, објекти у прекинутом низу или 

објекти у непрекинутом низу. 

 

Највећи дозвољени индекс заузетости или индекс изграђености парцеле  

 

У зони централних садржаја испоштовати максимални индекс заузетости парцеле или 

максимални индекс изграђености парцеле, који износе:  

- Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле нестамбене (јавне, пословне и 

др.) намене је 80%, док је за парцеле намењене (и) становању 50%.  

- Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле нестамбене намене је 4,0, а за 

парцеле намењене (и) становању је 2,5 за вишепородично становање, односно 1,5 за породично 

становање.  

 

Највећа дозвољена спратност или висина објеката 

 

У зони централних садржаја испоштовати максималну дозвољену спратност или максималну 

висину објеката, које за одређену намену објеката износе:  

- вишепородични стамбени и стамбено-пословни објекат, пословни објекат и објекат јавне 

намене макс. П+3+Пк, а укупна висина објекта не може прећи 18,0 m;  

- породични стамбени и стамбено-пословни објекат макс. П+1+Пк, а укупна висина објекта не 

може прећи 12,0 m;  

- помоћни објекат макс. П (приземље), а укупна висина објекта не може прећи 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 нулте коте,  

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

планиране коте уличног тротоара,  

- за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатности) кота 

приземља може бити максимално 0,2 m виша од коте тротоара (денивелација до 1,2 m 

савладава се унутар објекта).  

 

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

поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. 

 

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 Измене и 

допуне Плана генералне регулације насеља Српска Црња(„Сл. лист општине Нова 

Црња“ бр. 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 
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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 Српска Црња („Сл. лист општине Нова Црња“ бр.8/13) и Измене и допуне Плана 

генералне регулације насеља Српска Црња(„Сл. лист општине Нова Црња“ бр. 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 
 

 

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) и План генералне регулације 

насеља Српска Црња („Сл. лист општине Нова Црња“ бр.8/13) и Измене и допуне Плана 

генералне регулације насеља Српска Црња(„Сл. лист општине Нова Црња“ бр. 10/14) – 

зона становања, к.о. Српска Црња 
 

 

Број 

парцеле 

Површина 

( ha) 

Култура и 

класа 

Облик својине Врста земљишта 

1457/1 0.1385  Њива 1.класе Јавна-Општина Нова 

Црња 

Грађевинско 

подручје 

 

 

На локацију 6, 7 и 8 примењују се следећа правила грађења: 

 

Врста и намена објеката 

 

 Главни објекти: породични стамбени објекти15, 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 (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 
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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, 
- високо приземље подразумева део објекта над сутереном, кота пода је макс. 2,2 mод 

планиране коте уличног тротоара, 
 
ЛОКАЦИЈА бр. 9. 

 

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 Измене и допуне Плана 

генералне регулације насеља Српска Црња(„Сл. лист општине Нова Црња“ бр. 10/14) – 

пољопривредно земљиште у обухвату плана, к.о. Српска Црња 

 

Број 

парцеле 

Површина 

( ha) 

Култура и 

класа 

Облик својине Врста земљишта 

837/1 2.8107 Дубока 

бара 

Јавна-Општина 

Нова Црња 

Пољопривредноземљиште 

у обухвату плана 
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На површинама постојећих ретензија (Ђурина јама у блоку бр. 11 и две 

ретензије 
источно од насеља) планирана је изградња рибњака. 

 

Рибњаци 

 
Избор локације за изградњу рибњака вршити након претходних анализа расположивих 
количина и квалитета воде, која ће се користити за пуњење рибњака. Границе 
рибњака морају бити обележене видљивим обележјима. Приликом изградње одвојити 
окна по категоријама у складу са технологијом производње: младичњаке, товилишта и 
зимовнике. У саставу рибњака морају да постоје уливно-изливни објекти, уставе, 
аератори, хранидбене платформе и насипи који спречавају продор спољних вода у 
комплекс рибњака. У оквиру техничког дела неопходно је обезбедити посебну 
просторију за ветеринарске прегледе и дневно праћење здравственог стања и прираста 
популације. Минимална удаљеност објеката од суседних парцела је 3,0m, а 
максимална спратност је П+Пк. 

У комплексу рибњака могу се градити трафостанице 20/0,4kV, стубне, зидане или 
монтажно- бетонске (МБТС), уз мин. удаљеност 3,0 m од осталих објеката. 

 

ЛОКАЦИЈА бр. 10. 

 

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

Нова Црња“, бр. 8/2011) и Измена и допуна Просторног плана општине Нова Црња („Сл. 

лист општине Нова Црња“ бр. 10/14) 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. 

 



Број  28  05.10.2021.   „Службени лист општине Нова Црња                                  Страна 613 

 

 
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 

- 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.11.  

 

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

Нова Црња“, бр. 8/2011) и Измена и допуна Просторног плана општине Нова Црња („Сл. 

лист општине Нова Црња“ бр. 10/14)–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  

Измене и допунa Планa генералне регулације насеља Нова Црња („Сл.лист Општине 

Нова Црња“, бр. 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 0,9543 Њива 2.класе Јавна-Општина Нова Црња 

Грађевинско земљиште 

изван грађ.подручја 

насеља 

2906/4 1,0583 
Пашњак 

1.класе 
Јавна-Општина Нова Црња 

Грађевинско земљиште 

изван грађ.подручја 

насеља 

2906/4 1,0582 
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 
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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 %. 

 

 

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.12.  

 

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

Општине Нова Црња“, бр. 16/13) иИзмене и допунa Планa генералне регулације насеља 

Нова Црња („Сл.лист Општине Нова Црња“, бр. 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 

 

 

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.  
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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,  

• фарме и газдинства - објекти за узгој животиња,  

• објекти за примарну прераду и складиштење пољопривредних производа,  

• машински паркови – објекти за смештај пољопривредне механизације.  

 

 

 

ЛОКАЦИЈА бр.13.  

 

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 

446 0.28580 Њива 3. класе Јавна-Општина Нова Црња Грађевинско подручје 

447 0.18930 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 
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➢ 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: 

➢ 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 
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процени утицаја на животну средину.  

 

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). 

 

 

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 2021.годину, вршиће се по истом 

поступку као за његово доношење. 

Доношењем овог Програма престаје да важи Програм отуђења и давања у закуп грађевинског 

земљишта у јавној својини на територији општине Нова Црња за 2021.годину („Службени лист 

општине Нова Црња“ бр. 4/21). 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Нова Црња 

Скупштина општине 

Број: II-06-29/21-2 

Дана: 05.10.2021.године 

Н О В А  Ц Р Њ А 

 

 

Председник Скупштине општине 

 

Ана Марија Лекин 

 
136. На основу чл. 34. став 1. 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. 21. 

став 2. Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини 

општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, бр. 9/21) и члана 41. Статута 

општине Нова Црња („Сл. лист oпштине Нова Црња” бр. 09/2008, 16/2012, 16/2015 и 2/2019), 

Скупштина општине Нова Црња, на седници одржаној дана 05.10.2021. године, доноси 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, СТАНОВА, ПОСЛОВНИХ 

ПРОСТОРИЈА, ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА И ГАРАЖА У ЈАВНОЈ 
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СВОЈИНИ 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се висина закупнине за стамбене зграде, станове, пословне 

просторије, пословне објекте и гараже у јавној својини општине Нова Црња (у даљем 

тексту: непокретности у јавној својини) зоне у којима се непокретности налазе,  начин 

наплате закупнине, олакшице, ослобађања од плаћања закупнине и друга питања. 

 

Члан 2. 

Закупнина за напокретности у јавној својини општине Нова Црња утврђује се по 

зонама и врстама објекта у следећим  месечним износима: 

 

Породичне стамбене зграде: 
- у првој зони закупнина износи 70 дин/m2 , 
- у другој зони закупнина износи 60 дин/m2 . 

 

 

 станови: 
- у првој зони закупнина износи 100 дин/m2 , 
- у другој зони закупнина износи 90 дин/m2 . 

 

пословне просторије и пословни објекти: 
- у првој зони закупнина износи 135 дин/m2 , 
- у другој зони закупнина износи 100 дин/m2 . 

 
 гараже: 

- у првој зони закупнина износи 50 дин/m2 , 
- у другој зони закупнина износи 40 дин/m2 . 

                                                               Члан 3. 

Прва зона обухвата:  

 

Подручје насељеног места Нова Црња: 

-улицу Кошут Лајоша од улице Маршала Тита до улице Петефи Шандора 

-улицу ЈНА од улице 1.мај до улице Крива 

 

Подручје насељеног места Српска Црња: 

-улицу Краља Александра од улице Кнез Михајлова до улице Петра Кочића 

-улицу Партизанска од улице Кнез Михајлова до улице Петра Кочића 

-улицу 5.октобар од улице Кнез Михајлова до улице Петра Кочића 

-улицу Петра Кочића од улице Партизанска до улице Краља Александра 

-улицу Саве Ковачевића од улице Партизанска до улице Краља Александра 

-улицу Патријарха Арсенија Чарнојевића од улице Партизанска до улице Краља 

Александра 

 

Подручје насељеног места Радојево: 

-улицу Карађорђева од улице Војводе Путника до улице Војводе Мишића 

 

Подручје насељеног места Александрово: 

-улицу Николе Тесле од улице Ђуре Јакшића до улице 4.октобар 

-улицу Михајла Пупина од улице Војводе Мишића до улице Бранка Радичевића 

 

Подручје насељеног места Војвода Степа: 

-улицу ЈНА од улице Николе Тесле до улице Змај Јовина. 
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Друга зона обухвата: 
 
Обухвата насеље Тоба и у насељима Нова Црња, Српска Црња, Радојево, 

Александрово и Војвода Степа и свим катастарским општинама које нису обухваћене у 
Првој зони.  

 

 Зоне и границе зона одређене су у списку зона који чине саставни део Одлуке о 

одређивању зона и најопремљеније зоне на територији Општине Нова Црња („Сл. лист 

oпштине Нова Црња” бр.13/15) . 

Члан 4. 

           За магацине утврђује се олакшица од 50% од висине закупнине утврђене чланом 2. ове 

одлуке.  

Члан 5. 

Цену издавања сала у службеним зградама и отворених и затворених спортских терена 

утврђује Општинско веће.  

 

Члан 6. 

Трошкови текућег одржавања непокретности у јавној својини падају на терет закупца, 

односно корисника непокретности у јавној својини.  

 

Члан 7. 

У цену закупа непокретности у јавној својини урачунат је порез на додату вредност.  

 

Члан 8. 

Закупнина за непокретности у јавној својини плаћа се месечно унапред, најкасније до 

15. (петнаестог) у месецу.  

Закупнина за непокретности у јавној својини уплаћује се на рачун буџета општине Нова 

Црња.  

 

Члан 9. 

Висина закупнине утврђена у члану 2. ове одлуке је почетна цена код утврђивања 

висине закупнине путем прикупљања писмених понуда и јавним надметањем.  

Члан 10. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објављује се у „Службеном 

листу општине Нова Црња“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА        

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

Број: II-06-29/21-4 

Дана: 05.10.2021.године 

Н О В А     Ц Р Њ А 

 

Председник СО 

Ана Марија Лекин 
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 137. На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 

РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-

одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21), члана 

9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину  средину  („Службени 

гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), члана 41. став 1. тачка 5. Статута Општине Нова Црња 

(„Службени лист Општине Нова Црња“, бр. 9/2008,16/2012, 16/2015 и 2/2019), Скупштина 

општине Нова Црња, након прибављеног мишљења Комисије за планове општине Нова Црња, 

на седници одржаној дана 05.10.2021. године, доноси: 

 

 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА  

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СРПСКА ЦРЊА 

  

 

 

Члан 1. 

 

Приступа се изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Српска Црња 

(„Службени лист општине Нова Црња“, број 8/13 и 10/14, у даљем тексту: Измене и допуне 

Плана). 

 

 

Члан 2. 

 

Овом одлуком утврђује се граница обухвата Измена и допуна Плана.  

 

Изменама и допунама Плана обухваћене су следеће целе катастарске парцеле: 7330/1, 7331/1, 

7332/1, 7333/1, 7333/3, 7334/1, 7334/2, 7335/1, 7335/2, 7336/1, 7336/2, 7337/1, 7337/2, 1699/1, 

1699/3, 1699/4, 7341, 7339/1, 1700/3, 7214, 7213/3, 7212/3, 1700/7, 1696/1, 1696/2, 1698, 1697 и 

1696/3 као и делови катастарских парцела: 7215, 1699/2, 10227 и 1694/1. 

 

Предметна локација налази се у катастарској општини Српска Црња. 

 

Укупна површина подручја обухваћеног границом обухвата Измена и допуна Плана износи 

око  16,9 hа. 

 

Графички приказ оквирне границе обухвата планског подручја је саставни део ове Одлуке. 

 

 

Члан 3. 

 

Услови и смернице од значаја за израду Измена и допуна Плана датe су планским документом 

вишег реда: Просторним планом општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, 

бр. 8/11, 10/14 и 12/14-исправка и 23/17). 

 

За израду Измена и допуна Плана потребне су одговарајуће геодетске подлоге у складу са 

Законом и подзаконским актима, за обухват Измена и допуна Плана.  

 

 

Члан 4. 

 

Планирање, коришћење, уређење и заштита простора у обухвату Измена и допуна Плана 
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засниваће се на принципима одрживог просторног развоја, целокупног сагледавања подручја 

обухвата Измена и допуна Плана као целине, заштите природних и створених вредности, 

заштите животне средине, као и усклађеног развоја са суседним подручјима и просторно-

функционалне интегрисаности и повезивања са окружењем.  

  

Члан 5. 

 

Измене и допуне Плана су циљане измене и допуне и обухватају зону посебне намене 

(гранични прелаз) и део радне зоне и уличних коридора који се налазе на удаљености од 300 

m од државне границе, а односе се на преиспитивање и редефинисање намене, дефинисање 

јавних и осталих површина, као и правила уређења и грађења на овом простору, као и 

усклађивање са законским прописима који уређују заштиту државне границе. 

 

Изменама и допунама Плана ће се извршити преиспитивање правила уређења и грађења и по 

потреби изменити или допунити у текстуалном делу, уколико не мењају планска решења и 

немају значајније утицаје на животну средину.  

 

Члан 6. 

 

Концепција планирања, коришћења, уређења и заштите подручја обухвата Измена и допуна 

Плана подразумева оптимално коришћење постојећих потенцијала подручја, у складу са 

новим захтевима и потребама корисника простора. 

 

Структуру основних намена простора и коришћења земљишта у обухвату Измена и допуна 

Плана чиниће: садржаји јавне намене (улични коридори и зона посебне намене - гранични 

прелаз) и садржаји остале намене (радна зона – прозводни, складишни и пословни садржаји). 

 

Члан 7. 

 

Ефективан рок за израду Нацрта Измена и допуна Плана је 3 (три) месеца од доношења Одлуке 

о изради Измена и допуна Плана, достављања Обрађивачу дефинисаног програмског задатка 

и одговарајућих геодетских подлога, као и прибављања услова од надлежних органа и 

организација. 

 

Члан 8. 

 

Средства за израду Измена и допуна Плана се обезбеђују из буџета општине Нова Црња. 

 

Члан 9. 

 

Носилац израде Измена и допуна Плана је Одељење за привреду и локално економски развој 

Општинске управе Општине Нова Црња. 

 

Обрађивач Измена и допуна Плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање 

и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка број 6/III. 

 

Члан 10. 

 

Измене и допуне Плана спроводиће се по скраћеном поступку којим се подразумева да се не 

спроводи поступак раног јавног увида, на начин да се израђује нацрт измена и допуна планског 

документа, као и да се спроводи поступак јавног увида у трајању од најмање 15 дана. 

 

Излагање Измена и допуна Плана на јавни увид оглашава се у дневном и локалном листу и 

траје 15 дана од дана оглашавања, када ће се објавити подаци о времену излагања Измена и 
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допуна Плана на јавни увид, о начину на који заинтересована правна и физичка лица могу 

доставити примедбе на Измене и допуне Плана, као и друге информације које су од значаја за 

јавни увид. 

 

Излагање Измена и допуна Плана на јавни увид обавиће се у згради општине Нова Црња, у 

Новој Црњи, Улица ЈНА бр. 110. 

 

Члан 11. 
 

Саставни део ове Одлуке је Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Измена 

и допуна Плана генералне регулације насеља Српска Црња на животну средину, које је донело 

Одељење за привреду и локално економски развој, Општинскe управе општине Нова Црња, 

под бројем III-02-350-55/21, од дана 03.09.2021. године. 

 

 

Члан 12. 

 

Измене и допине Плана биће сачињене у: 4 (четири) примерка у аналогном и 4 (четири) 

примерка у дигиталном облику, од чега ће по један примерак потписаних Измена и допуна 

Плана у аналогном облику и по један примерак Измена и допуна Плана у дигиталном облику, 

чувати у својој архиви Обрађивач, а преостали примерци ће се чувати у надлежним службама 

Општине. 

 

 

Члан 13. 

 

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 Нова Црња                                                                

БРОЈ: II-06-29/21-5                                                                                                           

ДАНА:05.10.2021.године                                                                               Председник СО 

                                                                                                                        Ана Марија Лекин
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 138. На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 

РС“,  

бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. Закон, 9/20 и 52/21) члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној 

самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. Закон и 

47/2018) и члана 41. став 1. тачка 5. Статута Општине Нова Црња ( Службени лист Општине 

Нова Црња, бр. 9/2008,16/2012, 16/2015 и 2/2019), Скупштина општине Нова Црња, на седници 

одржаној 05.10.2021. године доноси: 

 

О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

КОРИДОРА ДВА ЈЕДНОСИСТЕМСКА 110 kV ДАЛЕКОВОДА ОД ПРП ВЕТРОПАРКА 

„БАШАИД“ ДО 110 kV ДАЛЕКОВОДА  

БРОЈ 1143/2 ТС НОВА ЦРЊА – ТС КИКИНДА 2 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком доноси се План детаљне регулације коридора два једносистемска 110 kV 

далековода од ПРП Ветропарка „Башаид“ до 110 kV далековода број 1143/2 ТС Нова Црња – 

ТС Кикинда 2 (у даљем тексту: План) а у складу са  Законом о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-

УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. Закон, 9/20 и 52/21) и Одлуком о 

приступању изради Плана детаљне регулације коридора два једносистемска 110 kV 

далековода од ПРП Ветропарка „Башаид“ до 110 kV далековода број 1143/2 ТС Нова Црња – 

ТС Кикинда 2 ( део за територију Општине Нова Црња) („Службени лист Општине Нова 

Црња“, бр. 22/2020), који је израдио UNTERMOLO doo, Новосадског Сајма 3, Нови Сад, а који 

је саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 2. 

 

План се састоји из текстуалног дела и графичког дела.  

 

Текстуални део Плана се објављује у „Службеном листу општине Нова Црња“, уз ову Одлуку. 

 

Графички део Плана садржи: 

 

Редни 

број 

Назив графичког приказа Размера 

1 Просторни план општине Кикинда-извод намена простора 1:50000 

2 Просторни план општине Нова Црња-извод намена 

простора 

1:50000 

3 Постојећа намена површина и границе обухвата Плана 1:2500 

4 Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским 

елементима за обележавање и карактеристичним 

профилима саобраћајница 

 

1:2500 

5 План мреже и објеката инфраструктуре  

1:2500 

6 План грађевинских парцела јавне намене са смерницама за 

спровођење 

1:2500 

 

 

Текстуални и графички део Плана заједно чине целину. 
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Члан 3. 

 

Аналитичко документациона основа са прилозима и условима надлежних органа и 

организација на којој се заснива План чува се у Општинској управи Нова Црња – Одељење за 

привреду и локални економски развој. 

 

Члан 4. 

 

За израду Плана детаљне регулације коридора два једносистемска 110 kV далековода од ПРП 

Ветропарка „Башаид“ до 110 kV далековода број 1143/2 ТС Нова Црња – ТС Кикинда 2 била 

je потребна израда стратешке процене утицаја планског документа на животну средину и 

Одељење за привреду и локално економски развој је пре приступања израде плана донело 

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину, број III-

02-501-9/20-1, од дана 18.09.2020. године. На Извештај о стратешкој процени утицаја Плана 

на животну средину дата је сагласност број број III-02-501-9/20-2 од 04.08.2021.године.  

 

Члан 5. 

 

План се потписује, оверава и архивира у складу са Законом о планирању и изградњи. 

 

План је израђен у 4 (четири) примерка у аналогном и 6 (шест) примерака у дигиталном облику, 

од којих ће по један аналогни и дигитални примерак Плана чувати у својој архиви Инвеститор 

и Обрађивач, а по један примерак аналогног и по два примерка дигиталног Плана чуваће 

надлежне службе општине Нова Црња и града Кикинде. 

 

Члан 6. 

 

Право на непосредан увид у графичке прилоге из члана 2 имају сва правна и физичка лица. 

Прилози се налазе у Општинској управи Нова Црња – Одељење за привреду и локални 

економски развој. 

 

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 Нова Црња 

Број: II-06-29/21-6 

Дана: 05.10.2021.године 

                      Председник Скупштине општине 

 

                                                            Ана Марија Лекин 

 

 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

КОРИДОРА ДВА ЈЕДНОСИСТЕМСКА 110 kV ДАЛЕКОВОДА ОД ПРП ВЕТРОПАРКА 

„БАШАИД“ ДО 110 kV ДАЛЕКОВОДА 

БРОЈ 1143/2 ТС НОВА ЦРЊА – ТС КИКИНДА 2 
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 139. 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       

05.10.2021.године,доноси 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ 

ШКОЛЕ „Ђура јакшић“ СРПСКА ЦРЊА 

I 

Разрешавају се због истека мандата  следећи  чланови  школског одбора  Средње школе 

„Ђура Јакшић“ Српска Црња  из реда запослених и то: 

1.Деретић Гордана 

2.Јурјевић  Зоран 

3.Шуковић Марјановић Душица 

ИМЕНУЈУ  СЕ следећи чланови школског одбора из реда запослених и то: 

1.ЈОВИШЕВИЋ МИЛИВОЈ,из Српске Црње ,Партизанска 55 

2.ЛУЧИЋ ЈЕЛЕНА,из Војвода Степе ул.ЈНА 23 

3.ШКУЛЕТИЋ БУКВИЋ ВОЈИСЛАВА из Војвода Степе ,Николе Тесле 22 

 

 
II 

 

Разрешавају се због истека мандата  следећи  чланови  школског одбора  Средње школе 

„Ђура Јакшић“ Српска Црња  из реда родитеља и то: 

1.Пролић Ивана 

2.Стан Зорица 

3.Варадинац Бранкица 

 

ИМЕНУЈУ  СЕ следећи чланови школског одбора из реда родитеља  и то: 

1.СТАН ЗОРИЦА,из Српске Црње 

2.ПЕТРОВИЋ ЉИЉАНА,из Српске Црње 

3.АДАМОВИЋ ГОЈКО,из Српске Црње 

 

III 

 

Ово решење биће објављено у „Службеном листу“ општине Нова Црња. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ:II-   06-29/21 -7        

ДАНА:  05.10. 2021 

Н   О  В  А   Ц  Р  Њ  А 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СО 

Ана Марија Лекин 

 

 

 

 

 



Број  28  05.10.2021.   „Службени лист општине Нова Црња                                  Страна 700 

 

 
 

 

 140. На основу члана 18. став 5. и 6. Закона о јавној својини („Службени гласник 

Републике Србије“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 

и 95/2018), члана 31. Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у 

јавној својини општине Нова Црња („Сл. лист Општине Нова Црња“ бр. 9/21) и члана 41. 

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

Скупштина , на седници одржаној 05.10.2021. године, донела је  

О Д Л У К У 

 О ОДУЗИМАЊУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ СРПСКА ЦРЊА И 

УСТАНОВЉАВАЊУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА У КОРИСТ ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

НА ОБЈЕКТУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

Члан 1. 

Месној заједници Српска Црња, ул. Краља Александра 60, Српска Црња, одузима се 

право коришћења на непокретности уписаној у лист непокретности број 1591 КО Српска 

Црња, на катастарској парцели број 396/1, број објекта 2-зграда пословних услуга-пословни 

простор у ул. Краља Александра, у површини од 364м2, у јавној својини Општине Нова Црња, 

ул. Јна 110, установљено у корист Месне заједнице Српска Црња, ул. Краља Александра 60, 

Српска Црња, у уделу 1/1. 

Право коришћења на непокретности из става 1. овог члана одузима се с обзиром на то, 

да уписано право садашњег носиоца права коришћења-Месне заједнице Српска Црња није у 

функцији остваривања надлежности Месне заједнице, односно Месна заједница Српска Црња 

већ дужи временски период наведену непокретност не користи за своју делатност. 

Члан 2. 

Установљава се право коришћења у корист Туристичке организације Општине Нова 

Црња са седиштем у Српској Црњи, улица Краља Александра број 65, ПИБ: 1061200991, 

МБ:08904332 (у даљем тексту:Корисник), у уделу 1/1, на непокретности уписаној у лист 

непокретности број: 1591 КО Српска Црња, на катастарској парцели број 396/1, број објекта 

2-зграда пословних услуга-пословни простор у ул. Краља Александра, у површини од 364м2, 

у јавној својини Општине Нова Црња, ул. Јна 110, у уделу 1/1, ради коришћења објекта за своје 

делатности. 

Члан 3. 

Општина Нова Црња установљава право коришћења на непокретности из члана 2. ове 

одлуке у корист Корисника без накнаде, на неодређено време, у складу са природом и наменом 

ствари и да њоме управља уз поштовање свих права, обавеза и ограничења из Закона о јавној 

својини. 

Члан 4. 

Корисник може да даје у закуп непокретност из члана 1. ове Одлуке уз сагласност 

Скупштине општине, уз обавезу плаћања трошкова одржавања и трошкова насталих 

коришћењем ствари. 

Припадност средстава остварених давањем у закуп ствари из претходног става одређује 

се са законом са којим се уређује буџетски систем. 

Члан 5. 

Право коришћења на непокретностима наведеним у члану 2. ове одлуке престају у 

случају отуђења предметне непокретности из јавне својине Општине Нова Црња на основу 

одлуке надлежног органа, независно од воље носиоца права коришћења на тим 

непокретностима, као и у другим случајевима утврђеним Закона о јавној својини.  

Члан 6. 

Пренос права коришћења непокретности из члана  1. ове Одлуке може се уписати у 

јавну књигу о непокретностима и правима на њима. 

Члан 7. 

Овлашћује се Председник Општине да са Корисником непокретности закључи уговор 

о преносу права  коришћења непокретности из члана 2. ове Одлуке. 
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Члан 8. 

Одлука ступа у року од 8 (осам) дана од дана објављивања у „Службеном листу 

Општине Нова Црња “. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина Општине- 

Број: II-06-29/21-8 

Дана: 05.10.2021. године 

Н О В А  Ц Р Њ А 

Председник СО 

 

Ана Марија Лекин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Број  28  05.10.2021.   „Службени лист општине Нова Црња                                  Страна 702 

 

 
 

 

Садржај 

 

- СКУПШТИНА ОПШТИНЕ - 

 

 

 

 

 

133. Одлука о измени Одлуке о приступању изради плана развоја општине 

         Нова Црња за период од 2021-2028.године ........................................................................ 597 

134.  Одлука о приступању поступка давања у закуп неизграђеног 

         грађевинског земљишта у јавној својини Општине Нова Црња ради обављања 

         пољопривредне-ратарске производње  ............................................................................... 598 

135. Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној 

        својини на територији општине Нова Црња за 2021.годину  ............................................. 602 

136. Одлука о утврђивању закупнине за коришћење стамбенихзграда,станова,пословних 

просторија,пословних објеката и гаража у јавној својини  .............................................. 617 

137 Одлука о изради измена и допуна плана генералне регулације насеља Српска Црња са 

мишљењем комисије за планове и одлуком о неприступању изради стратешке процене 

утицаја измена и допуна плана генералне регулације насеља Српска Црња на животну 

средину ................................................................................................................................... 620 

138 Одлука о доношењу плана детаљне регулације коридора два једносистемска 110 kV 

далековода број 1143/2 ТС Нова Црња-ТС кикинда 2 ...................................................... 624 

139. Решење о разрешењу и именовању чланова школског одбора средње школе „Ђура 

Јакшић“ Српска Црња .......................................................................................................... 699 

140 Одлука о одузимању права коришћења МЗ Српска Црња и установљавању права 

коришћења у корист ТООНЦ на објекту у јавној својини општине Нова Црња ........... 700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 


