
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

Година 20. Нова Црња 03.09.2010 . године Број:

Република Србија -  АПВ 
Општина Нова Црња 
Председник 
Број:1 -  02 -  27/10 
Дана:01.09.2010. год.

132.На основу члана 44. тачка 5. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ број 129/07) и члана 58. 
Статута општине Нова Црња („Службени 
лист општине Нова Црња“ број 9/2008), 
Председник општине Нова Црња, дана
01.09.2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА 
САНАЦИЈУ ШТЕТА ОД ВОДА

Члан 1.
Именује се Комисија за расподелу 

средстава добијених донацијом на име 
накнаде штета од вода, насталих на 
територији општине Нова Црња у следећем 
саставу:

1.Бранислав Дамјанов из Српске 
Црње -  председник

2. Нада Шпириданов из Војводе 
Степе -  члан

3. Татјана Милић из Житишта -
члан

Члан 2.
Укупан износ средстава добијених 

донацијом а који износи 1.500.000,00 
динара Комисија из члана 1. овог решења 
расподелиће на основу Извештаја Комисија 
за процену штете од вода на грађевинским 
објектима.

Члан 3.

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у „Службеном 
листу општине Нова Црња“.

Председник 

Пера Миланков

Република Србија -АПВ 
Општина Нова Црња 
-Скупштина општине- 
Број: II-06-10/10-1 
Дана: 01.09.2010.

133.На основу члана 32. тачка 20. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ број 129/2007) и члана 41. 
тачка 22. Статута општине Нова Црња 
(„Службени лист општине Нова Црња“ број 
9/08), Скупштина општине Нова Црња, на 
седници одржаној дана 01.09. 2010. године, 
доноси

ЗАКЉУЧАК 
O ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА 

РАДАРСКОГ ЦЕНТРА „САМОШ“
О ФУНКЦИОНИСАЊУ СИСТЕМА 

ОДБРАНЕ ОД ГРАДА

Члан 1.
ПРИХВАТА СЕ Извештај Радарског 

центра „Самош“ о функционисању система 
одбране од града за период 15.04.-
15.07.2010.год.

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном 
листу општине Нова Црња“
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Председник СО 
Милорад Васиљевић

Република Србија -АПВ 
Општина Нова Црња 
-Скупштина општине- 
Број: 11-06-10/10-2 
Дана: 01.09.2010.

134.На основу члана 32. став 1. 
тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
( „Сл.гласник РС“ број 129/07), члана 79. 
тачка 10. и члана 92. ставови 2. и 4. Закона 
о буџетском систему ( „Сл.гласник РС“ број 
54/09), и члана 41. тачка 22. Статута 
општине Нова Црња ( „Сл. лист општине 
Нова Црња“ број 9/2008), на предлог 
Општинског већа, Скупштина општине на 
седници одржаној 01.09.2010.године д о н о 
с и

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА 

ИЗВРШЕНЕ 
ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ 

РАЧУНА БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА ЗА 2009.

ГОДИНУ

I

Усваја се Извештај извршене 
екстерне ревизије завршног рачуна буџета 
општине Нова Црња за 2009. годину.

II

Овај закључак као и извештај 
екстерног ревизора биће достављени 
Државној ревизорској институцији и 
Министарству финансија као прилог уз 
Завршни рачун за 2009. годину.

III

Оваj закључак ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Нова Црња“.

Председник СО 
Милорад Васиљевић

Република Србија -АПВ 
Општина Нова Црња 
-Скупштина општине- 
Број: II-06-10/10-3 
Дана: 01.09.2010.

135.На основу члана 100. Закона о 
заштити животне средине („Сл. гласник 
РС“, бр. 135/04 и 36/09), члана 64, 65, 66. и 
67. Закона о буџетском систему 
(„Сл.гласник РС “, бр. 54/09) и члана 41. 
тачка 9. Статута општине Нова Црња 
(„Сл.лист општине Нова Црња“ бр. 9/08) на 
седници одржаној дана 01.09.2010. године, 
Скупштина општине Нова Црња , донела је

ОД Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТСКОМ

ФОНДУ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

Члан 1.
Овом Одлуком мења се члан 4. 

Одлуке о буџетском фонду за заштиту 
животне средине ( „Сл.лист општине Нова 
Црња“ бр. 05/10) и исти гласи :

„Члан 4..
Средства Фонда обезбеђују се из:
1. апропријација обезбеђених у 

оквиру буџета општине Нова Црња за
текућу годину;

2. средстава од накнада из члана 85. 
и 85.а Закона о заштити животне 
средине;

3. наменских средстава остварених од 
накнаде за заштиту и унапређење животне 
средине из члана 87. Закона о заштити 
животне средине;

4.прихода остварених на основу 
међународне, регионалне и локалне 
сарадње и сарадње са републичким 
органима на програмима, пројектима и 
другим активностима у области заштите 
животне средине;

5. прилога, донација, поклона и 
помоћи;

6. средстава остварених на
конкурсима за програме и пројекте, и
7. других средстава у складу са



законом области управљања комуналним ,односно
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана по објављивању у „Службеном листу 
општине Нова Црња“.

Председник СО Нова Црња
Милорад Васиљевић

Република Србија -АПВ 
Општина Нова Црња 
-Скупштина општине- 
Број: II-06-10/10-4 
Дана: 01.09.2010.

136.На основу члана 20. Закона о 
управљању отпадом ( „ Сл. гласник РС“ бр. 
36/2009), члана 20 став 1. тачка 11. и члана 
32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/07) , Скупштина општине Нова Црња, 
на седници одржаној дана 01.09.2010 год., 
доноси

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНА, 

СЛУЖБИ И ПРЕДУЗЕЋА 
КОЈИ ЋЕ ОБАВЉАТИ ПОВЕРЕНЕ 

ПОСЛОВЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ЗАКОНОМ 
О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ

Члан 1.
Овом одлуком одређује се органи, 

службе и предузећа надлежна за обављање 
поверених послова у складу са Законом о 
управљању отпадом.

Члан 2.
Јединица локалне самоуправе на основу 

Закона обавља следеће послове:
1. доноси локални план управљања 

отпадом, обезбеђује услове и стара се о 
његовом спровођењу

2. уређује, обезбеђује,организује и 
спроводи управљање комуналним,односно 
инертним и неопасним отпадом на својој 
територији, у складу са законом,

3. уређује поступак наплате услуге у

4. издаје дозволе,одобрења и друге 
акте у складу са законом,води евиденцију и 
податке доставља министарству,

5. на захтев министарства или 
надлежног органа аутономне покрајине

даје мишљење у поступку издавања дозвола 
у складу са законом.

6. врши надзор и контролу мера 
поступања са отпадом у складу са законом

7. врши и друге послове у складу са 
законом,

Члан 3.
Послове из члана 2 ове одлуке обављају 
: Скупштина општине Нова Црња, 
Председник општине Нова Црња, 
Предузеће или предузетник којем су 
поверени послови сакупљања, 
транспорта ,одлагања и наплате 
комуналног отпада на подручју 
општине Нова Црња и Општинска 
управа општине Нова Црња .

Члан 4.
Скупштина општине Нова Црња у 

складу са законом:
- доноси локални план управљања 

отпадом,
- доноси одлуке из области 

управљања отпадом,

Члан 5.
Председник општине Нова Црња:
- даје сагласност на цене услуга у 
области управљања комуналним, 
односно инертним и неопасним 
отпадом .

Члан 6.
Предузеће или предузетник којем су 

поверени послови управљања отпадом, у 
складу са законом:

- врши организовано сакупљање , 
транспорт, одлагање и наплату

комуналног отпада на подручју 
општине Нова Црња.
- Подноси председнику општине



Нова Црња захтев за утврђивање цене 
услуга у области управљања 
комуналним , односно инертним и 
неопасним отпадом._________________

управљања комуналним , односно 
интерним и неопасним отпадом и предаје га 
на сагласност председнику општине.
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Члан 7.
Општинска управа општине Нова Црња 

, Одељење за привреду :

- У сарадњи са другим органима 
надлежним за послове привреде 
,финансија, урбанизма , као и са 
представницима привредних друштава 
,односно предузећа,удружења, стручних 
институција , невладиних и других 
организација које се баве заштитом 
животне средине, укључујући и 
организације потрошача, припрема локални 
план управљања отпадом и одлуке из 
области управљања отпадом у складу са 
законом.

- Уређује ,обезбеђује,организује и 
спроводи управљање комуналним, односно 
инертним и неопасним отпадон на 
територији општин Нова Црња у складу са 
законом и локалним планом управљања 
отпадом,

- Организује уклањање дивљих 
депонија на подручју општине,

- Издаје дозволе , одобрења и друге 
акте у складу са законом ,води евиденције и 
податке доставља министарству,

- На захтев министарства или 
надлежног органа аутономне покрајине 

даје мишљење у поступку издавања дозвола 
у складу са законом.

Члан 8.
Општинска управа општине Нова 

Црња , Одељење за привреду врши:

- Надзор и контролу мера поступања 
са отпадом у оквиру својих надлежности 
врше у складу са законом и општинским 
одлукама инспекција за заштиту животне 
средине и комунална инспекција.

Члан 9.
Општинска управа општине Нова Црња , 
Одељење за буџет и финансије обрађује 
захтев за утврђивање цене услуга у области

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављевања у „ Службеном листу општине 
Нова Црња“

Председник СО Нова Црња 
Васиљевић Милорад

Република Србија -АПВ 
Општина Нова Црња 
-Скупштина општине- 
Број: II-06-10/10-5 
Дана: 01.09.2010.

137.На основу члана 20. став 1. 
тачка 1. и 39. и члана 32. став 1. тачка 6. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ број 129/09), члана 15. став 1. 
тачке 41. Статута општине Нова Црња 
(„Службени лист општине Нова Црња“ број 
9/09), Скупштина општине Нова Црња, на 
седници одржаној дана 01.09.2010. године, 
доноси следећу

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ 

АКЦИОНОГ ПЛАНА 
ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

2010-2014 ГОДИНЕ

Члан 1.
Усваја се Локални акциони план за 

младе општине Нова Црња 2010-2014. 
године , у тексту који је саставни део ове 
Одлуке.

Члан 2.
Ова Одлука са њеним саставним 

делом биће објављена у „Службеном листу 
општине Нова Црња“ и ступа на снагу 
даном објављивања.

Председник СО 
Милорад Васиљевић

Република Србија -АПВ 
Општина Нова Црња



-Скупштина општине-
Број: II-06-10/10-6 
Дана: 01.09.2010.

Члан 7.
У случају расипања или испадања отпада 

приликом транспорта , превозник отпада је 
одговоран за чишћење и отклањање._____
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138.На основу члана 20 Закона о 
управљању отпадом ( „ Сл. гласник РС“ 
бр.36/2009) и члана 15 став 1 тачка 12 
Статута општине Нова Црња („ Сл.лист 
општине Нова Црња“ бр.9/08 ) Скупштина 
општине Нова Црња на седници одржаној 
дана 01.09. 2010 год., доноси

О Д Л У К У
О ЛОКАЦИЈИ ДЕПОНИЈЕ ЗА 

ИНЕРТНИ И НЕОПАСНИ ОТПАД НА 
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

Члан 1.
Овом одлуком одређује се локација за 

одлагање интерног отпада на катастарској 
парцели бр. 9360 површине 1 ха 88 а 82 м2 
КО Српска Црња, у власништву општине 
Нова Црња.

Члан 2.
Одређује се „Обнова“ АД из Српске 

Црње да изврши уређење локације и 
приведе намени у складу са минималним 
техничким и другим условима .

Члан 3.
Одређује се „Обнова“АД из Српске Црње 

да управља депонијом.

Члан 4.
Депонија је привременог карактера , до 

испуњавања исте.

Члан 5.
После престанка рада депоније управљач 

је дужан да изврши санацију и 
реконструкцију према пројектима.

Члан 6.
Отпад се транспортује у затвореном 

возилу , контејнеру или на други 
одговарајући начин како би се спречило 
расипање или испадање отпада приликом 
транспорта , утовара или истовара, и како 
би се спречило загађење ваздуха,воде 
,земљишта и животне средине.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „ Сл. листу општине 
Нова Црња.“

Председник СО 
Милорад Васиљевић

Република Србија -АПВ 
Општина Нова Црња 
-Скупштина општине- 
Број: II-06-10/10-7 
Дана: 01.09.2010.

139.На основу члана 19. Закона о 
средствима у својини Републике Србије 
( „ Службени гласник РС“, број 53/95, 3/96 - 
испр., 54/96, 32/97 и 101/2005 - др. закон) и 
члана 15. став 1. тачка 25. и члана 41. став 
1. тачка 7. и члана 58. став 1. тачка 9. 
Статута општине Нова Црња („Сл.лист 
општине Нова Црња“ бр. 9/08) на седници 
одржаној дана 01.09.2010..године, 
Скупштина општине Нова Црња , донела је

О Д Л У К У 
О РАСПОЛАГАЊУ 

НЕПОКРЕТНОСТИМА У ДРЖАВНОЈ 
СВОЈИНИ

Члан 1.
Овом Одлуком, у складу са Законом 

о средствима у својини Републике Србије, 
уређује се располагање непокретностима у 
државној својини које се налазе на 
територији општине Нова Црња.

Располагање непокретностима у 
државној својини у смислу ове Одлуке јесте 
њихово отуђење из државне својине, 
прибављање у државну својину, давање на 
коришћење, давање у закуп и стављање 
хипотеке на непокретностима у државној 
својини.

Члан 2.
Непокретности у смислу ове Одлуке 

су: зграде, станови, пословне просторије,



други грађевински објекти и шумско, 
пољопривредно и грађевинско земљиште.

Располагање грађевинским 
земљиштем уређује се Законом о 
планирању и изградњи Републике Србије

ове Одлуке, одлучује надлежни орган 
управљања тог правног лица.

Члан 8.
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као и посебном Одлуком о грађевинском 
земљишту.

Посебним законима уређује се 
располагање пољопривредног и шумског 
земљишта.

Члан 3.
Ова Одлука односи се на 

непокретности у државној својини на 
којима је носилац права коришћења 
Општина Нова Црња и друга правна лица 
(јавна предузећа, установе и друге 
организације), чији је оснивач општина 
Нова Црња.

Члан 4.
О покретању поступка отуђења 

непокретности у државној својини на 
којима је носилац права коришћења 
Општина Нова Црња, одлучује Скупштина 
општине, на предлог председника Општине.

Члан 5.
О покретању поступка отуђења 

непокретности у државној својини на 
којима су носиоци права коришћења друга 
правна лица из члана 3. ове Одлуке, Одлуку 
доноси њихов орган управљања.

Члан 6.
О отуђењу непокретности у 

државној својини одлучује Влада 
Републике Србије.

У име Републике Србије, уговор 
потписује директор Дирекције за имовину 
Републике Србије.

Члан 7.
О прибављању непокретности и 

давању на коришћење, када је странка 
Општина Нова Црња, одлучује Скупштина 
општине по предлогу председника 
Општине, уз сагласност републичке 
Дирекције за имовину Републике Србије.

О прибављању непокретнсти и 
давању на коришћење када је носилац права 
коришћења друго правно лице из члана 3.

Давање на коришћење 
непокретности у државној својини јесте 
пренос права коришћења са једног на 
другог корисника непокретности у 
државној својини правним послом, без 
накнаде, или уз накнаду.

Давање на коришћење у смислу ове 
Одлуке сматра се пренос права коришћења 
између носилаца права означених у члану 1. 
Закона о средствима у својини Републике 
Србије.

Члан 9.
Давање непокретности на 

коришћење у ужем смислу подразумева 
давање на коришћење на одређено време, 
односно док траје уговор.

У овом случају корисник 
непокретности у јавним књигама остаје 
непромењен.

Одлуку о давању непокретности на 
коришћење из става 1. овог члана доноси 
председник Општине и закључује уговор у 
име општине.

Члан 10.
Прибављање непокретности у 

државну својину у смислу Закона о 
средствима у својини Републике Србије је и 
изградња објеката.

Члан 11.
Непокретности у државној својини 

на којима право коришћења има Општина 
Нова Црња или други субјекти из члана 3. 
ове Одлуке могу се отуђивати по 
тржишним условима и у складу са Законом 
о промету непокретности.

Члан 12.
Непокретности на које се односи ова 

Одлука могу се давати у закуп на одређено 
време уз накнаду или без накнаде.

Закупац непокретности у државној 
својини не може давати исту у подзакуп.

У закуп без накнаде непокретности 
се могу давати државним органима,



научним, спортским хуманитарним, 
верским организацијама, удружењима 
јавним предузећима и установама.

Члан 13.

Код осталих правних лица из члана
3. ове Одлуке, Одлуку о закупу доноси 
орган управљања, а Уговор о закупу 
закључује директор, овлашћено лице 
правног лица._________________________
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Непокретности у државној својини 
се дају у закуп на основу јавног огласа 
објављеног на огласној табли општине, 
месним канцеларијама општине,
Службеном листу, као и на сајту 
Општинске управе.

У јавном огласу се оглашава 
непокретност која се даје у закуп, трајање 
закупа, површина непокретности, висина 
закупнине, рок за пријаву и други потребни 
елементи.

На јавни оглас се могу пријавити 
сва физичка и правна лица, а уговор о 
закупу ће се закључити са кандидатом који 
понуди најбољу понуду (највишу цену).

Члан 14.
Поступак јавног надметања односно 

прикупљање писмених понуда спроводи 
Комисија образована од стране председника 
општине из редова запослених радника у 
Општинској управи.

Комисија се састоји од 3 члана и 
одлучује већином гласова.

Члан 15.
Непокретности на које се примењује 

ова Одлука могу се дати у закуп 
непосредном погодбом: државним 
органима и организацијама, јавним 
предузећима и установама, научним, 
спортским, културним, верским, 
хуманитарним организацијама и 
удружењима, друштвима, закупцу коме је 
истекао рок за закуп, а који је уредно 
извршавао своје уговорне обавезе и поднео 
захтев за продужење закупа и када после 
два јавна надметања односно прикупљања 
писмених понуда због недовољног броја 
учесника (минимум два) непокретност није 
дата у закуп.

Члан 16.
Одлуку о закупу доноси и Уговор о 

закупу у име општине закључује 
председник Општине.

Члан 17.
Уговор о закупу садржи: назначење 

уговорних страна, висина закупнине, време 
на које Уговор закључује, одредбе о отказу 
уговора као и о отказним роковима, 
међусобна права и обавезе уговорних 
страна.

Члан 18.
Уговор о закупу непокретности се 

закључује уз сагласност републичке 
Дирекције за имовину Републике Србије.

Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у «Службеном 
листу општине Нова Црња».

Председник СО 
Милорад Васиљевић

Република Србија -АПВ 
Општина Нова Црња 
-Скупштина општине- 
Број: II-06-10/10-8 
Дана: 01.09.2010.

140.На основу члана 20. став 1. 
тачка 16., члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи ( „Сл. Гласник РС“, 
број 129/07) и члана 41. тачка 7. Статута 
општине Нова Црња („Службени лист 
општине Нова Црња“, број 9/08), 
Скупштина општине Нова Црња на седници 
одржаној дана 01.09 .2010. године, 
д о н о с и

ОДЛУКУ 
О РЕГРЕСИРАЊУ ПРЕВОЗА 
УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА 

У МЕЂУМЕСНОМ ПУТНИЧКОМ 
САОБРАЋАЈУ

I



Ученицима средњих школа са 
територије општине Нова Црња, који 
похађају наставу у Зрењанину и Кикинди 
одобрава се плаћен превоз (регрес) у износу 
од 30% од стране општине Нова Црња.

седници одржаноЈ 
доноси следеће

дана 01.09.2010. год..

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТЕФИ
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Цена карте на коју Општина 
одобрава овај попуст (регрес) је умањен за 
проценат који одобрава превозник -  „ Net 
bus co“ Зрењанин.

II
Студентима са територије општине 

Нова Црња, који похађају наставу у 
Зрењанину и Кикинди одобрава се плаћен 
превоз (регрес) у износу од 30% од стране 
општине Нова Црња.

Цена карте на коју Општина 
одобрава овај попуст (регрес) је умањен за 
проценат који одобрава превозник -  „ Net 
bus co“ Зрењанин.

III
Ова одлука важи до краја школске 

2010./2011. године.

IV
О спровођењу ове Одлуке стараће се 

Општинска управа општине Нова Црња - 
Одељење за финансије и буџет.

V
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
листу општине Нова Црња“.

Председник СО 
Милорад Васиљевић

Република Србија -АПВ 
Општина Нова Црња 
-Скупштина општине- 
Број: II-06-10/10-9 
Дана: 01.09.2010.

141.На основу члана 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“ број 72/2009), 
Скупштина општине Нова Црња, на

Члан 1.
ВАЈДА ТИБОР, представник 

локалне самоуправе, разрешава се функције 
члана Школског одбора „Петефи Шандор“ 
Нова Црња.

Члан 2.
КОРМАЊОШ ЕРЖЕБЕТ, 

представник локалне самоуправе, именује 
се на функцију - члан Школског одбора 
„Петефи Шандор“ Нова Црња.

Члан 3.
Мандат новоименованог члана 

органа управљања траје до истека мандата 
органа управљања.

Председник СО 
Милорад Васиљевић
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