
«Службени лист општине Нова Црња» 

 

ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР 

 

ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У 2015. ГОДИНИ 

 

 

Р.Бр.                П р е д м е т                                                                              Страна  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

1.Решењe о утврђивању престанка дужности в.д директора Народне библиотеке "Ђура 

Јакшић" Српска Црња………….....………………………………………………………..…1 

2.Решења о именовању директора Народне библиотеке "Ђура Јакшић" Српска Црња…1 

3.Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нова Црња за 2015.год.......4 

4. Закључак о усвајању Извештаја о раду Општинског штаба за ванредне ситуације 

Нова Црња за 2014.годину.....................................................................................................46  

5.Закључак о усвајању Плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације Нова 

Црња за 2015.годину...............................................................................................................46  

6.Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине Нова Црња за 

2015.годину..............................................................................................................................46 

7.Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта......................47 

8. Одлука о стављању ван снаге Одлука о образовању Радне групе за финансирање 

пројеката удружења грађана из буџета општине Нова Црња.............................................52 

9. Одлука о условима и начину вршења комуналне делатности обавезних димничарских 

услуга на територији општине Нова Црња...........................................................................52 

10.Одлуке о уређивању,одржавању гробља и сахрањивању..............................................57 

11. Решење о разрешењу члана школског одбора Средње школе "Ђура Јакшић" Српска 

Црња.........................................................................................................................................62 

12. Решење о именовању члана школског одбора Средње школе "Ђура Јакшић" Српска 

Црња......................................................................................................................... ................62 

13. Решење о разрешењу члана школског одбора Основне школе "Бранко Радичевић" 

Александрово..........................................................................................................................62 

14. Решење о именовању члана школског одбора Основне школе "Бранко Радичевић" 

Александрово..........................................................................................................................63 

17.Решење о разрешењу директора дома здравља Српска Црња.......................................94 

18.Решење о именовању в.д. директора дома здравља Српска Црња.…………..….........94 

19.Решење о разрешењу и именовању ликвидационог управника канцеларије за ЛЕР. 95 

20.Закључак о давању сагласности на програм о изменама и допунама програма 

пословања. ЈКП "8.август"Српска Црња за 2015.годину....................................................95 

21.Закључак о давању сагласности на Одлуку о ценама за уређење цветних површина, 

ЈКП-у "8.август"Српска Црња...............................................................................................95 

22.Закључак о давању сагласности на Одлуку о ценама за вршење услуга зоохигијене, 

ЈКП-у "8.август"Српска Црња...............................................................................................96 

23.Закључак о давању сагласности на Одлуку о ценама димничарских услуга , ЈКП-у 

"8.август"Српска Црња..........................................................................................................96 

24.Закључак о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга превоза погребне службе 

, ЈКП-у "8.август"Српска Црња.............................................................................................96 



25.Закључак о усвајању Извештаја о утрошеним средствима Буџетског фонда за 

заштиту и унапређење животне средине општине Нова Црња за 2014.годину................97 

26.Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне 

средине општине Нова Црња.................................................................................................97 

27.Решење о разрешењу и постављењу члана Општинског штаба за ванредне ситуације 

општине Нова Црња................................................................................................................99 

28.Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна 

буџета општине Нова Црња за 2014.годину.........................................................................99 

29.Одлука о поступку отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини 

општине Нова Црња,к.п.2906/10 к.о. Нова Црња..............................................................100 

30.Одлука о поступку отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини 

општине Нова Црња,к.п.1267/40 к.о. Војвода Степа….....................................................101 

31.Годишњи програма заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 

територији општине Нова Црња за 2015.годину...............................................................103 

34. Закључак о усвајању Извештаја о раду Дома здравља Српска Црња за 

2014.годину...........................................................................................................................161 

35. Закључак о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем Центра за 

социјални рад "Нова Црња" Нова Црња за 2014.годину...................................................161 

36.Закључак о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем Црвеног крста 

Нова Црња за 2014.годину........………................................……………………………....161 

37.Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању Н Б "Ђура 

Јакшић" Срп. Црња за 

2014.год…………...………………………………………………………………………..162 

38. Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању СКТЦ "Ђура 

Јакшић"Срп.Црња за 2014.год……………..……………………………………………..162 

39. Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању Историјског 

архива Зрењанин за 2014.год……………………………………………………………..162 

40. Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијским извештајем Месне зај.днице 

Тоба за 2014.годину..............................................................................................................163 

41. Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијским извештајем Месне заједнице 

Радојево за 2014.годину…………………………………………………………………....163 

42. Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијским извештајем Месне заједнице 

Српска Црња за 2014.год…………................……………………………………………..163 

43. Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијским извештајем Месне заједнице 

Нова Црња за 2014.год..........................................................................................................164 

44. Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијским извештајем Месне заједнице 

Александрово за 2014.год………...…………………………………………...…………..164 

45. Закључак о усвајању Извештаја о раду и финансијским извештајем Месне заједнице 

Војвода Степа за 2014.год…………………………………………………………..……..164 

46. Закључак о усвајању Извештаја о пословању ЈКП "8.август" Српска Црња за 

2014.годину............................................................................................................................165 

47.Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нова Црња за 

2015.годину............................................................................................................................165 

48.Одлука о одређивању надлежног органа за обављање послова правне заштите 

имовинских права и интереса општине Нова Црња..........................................................167 

49.Решење о разрешењу члан Општинског штаба за ванредне ситуације на територији 

општине Нова Црња..............................................................................................................167 

50.Решење о постављењу члан Општинског штаба за ванредне ситуације на територији 

општине Нова Црња..............................................................................................................167 



51.Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја општине Нова Црња................................................................................................168 

52.Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Нова Црња за 2015.год..188 

57.Одлука о завршном рачуну буџета општине за 2014.годину......................................359 

58.Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Нова Црња за 2015.год..372 

59.Одлука о равноправности полова/ принципу родне равноправности/ у органима 

локалне самоуправе и у органима месних самоуправа у општини Нова Црња..............418                                                   

60.Закључак о усвајању Годишњег ликвидационог  извештаја Канцеларије за локални 

економски развој Општине Нова Црња у ликвидацији.....................................................420  

65.Одлука о измени одлуке о општинској управи.............................................................428 

66.Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Нова Црња за 2015.го....429                                       

67.Закључак о усвајању Годишњег ликвидационог  извештаја Канцеларије за локални 

економски развој Општине Нова Црња у ликвидацији ....................................................475 

68.Закључак о давању сагласности на измену програма рада ЈКП "8.август"Српска 

Црња за 2015.годину.............................................................................................................476  

69.Решење о разрешењу секретара Скупштине општине Нова Црња.............................476 

70.Решење о постављењу секретара Скупштине општине Нова Црња...........................477 

71. Закључак о давању сагласност на Статут Дома здравља Српска Црња.................................536 

72. Решење о разрешењу главног и одговорног уредника «Службеног листа општине 

Нова Црња»............................................................................................................................536 

73. Решење о именовању  главног и одговорног уредника «Службеног листа општине 

Нова Црња»............................................................................................................................536 

74. Решење о разрешењу Саветника за заштиту права пацијената.....................................537                                  

75. Решење о именовању Саветника за заштиту права пацијената.....................................537                                  

76. Одлука о платама,додацима на плате,накнадама и осталим примањима изабраних и 

постављених лица у општини Нова Црња..........................................................................538 

77. Решење о разрешењу члана Општинског већа општине Нова Црња......................................542 

78. Решење о избору члана Општинског већа општине Нова Црња.................................542 

79. Одлука  о регресирању превоза ученика и студената у међумесном путничком 

саобраћају............................................................................................................. ..................542 

80. Одлука  о регресирању превоза ученика који похађају средњу школу на територији 

општине Нова Црња у међумесном путничком саобраћају..............................................543 

81. Одлука  о регресирању превоза ученика основних школа и Основне и средње школе 

"9.мај"Зрењанин у међумесном путничком саобраћају........................ .............................544 

82. Одлука  о поверавању послова превоза ђака и студената за школску 2015/16. год..545  

 86.Закључак о усвајању  Извештаја извршене екстерне ревизије завршног рачуна 

буџета општине Нова Црња за 2014.годину.......................................................................562 

87.Решење о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока 

смрти за лица умрла ван здравствене установе и издавање потврде о смрти................562  

88.Решење о продужењу мандата в.д. директора Дома здравља Српска Црња..............563   

89.Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома здравља Српска Црња.............564   

90.Решења о именовању члана Управног одбора Дома здравља Српска Црња.............564   

91.Решење о разрешењу члана школског одбора ОШ "Ђура Јакшић" Српска Црња....565   

92.Решење о именовању члана школског одбора ОШ "Ђура Јакшић" Српска Црња…565  

93.Решење о разрешењу члана школског одбора ОШ "Станко Крстин" Радојево.........565    

94.Решење о именовању члана школског одбора ОШ "Станко Крстин" Радојево........566                               

95.Решење о разрешењу  чланова школског одбора ОШ "4.октобар" Војвода Степа...566   

96.Решење о именовању чланова школског одбора ОШ "4.октобар" Војвода Степа....567  

97.Решење о разрешењу  члана школског одбора ОШ "Петефи Шандор" Нова Црња.567   

98.Решење о именовању члана школског одбора ОШ "Петефи Шандор" Нова Црња..568   



99.Закључак о давању сагласности на ценовник ЈКП-а....................................................568          

100.Одлука о разрешењу и именовању Ликвидационог управника КЛЕР-а..................569                                                                                                                            

101. Одлука о радном времену Дома здравља Српска Црња...........................................570 

103.Решење о именовању чланова Савета за међунационалне односе……..........…….585 

104.Одлука о приступању изменама и допунама Статута општине Нова  Црња…..….586 

105.Одлука о висини стопе пореза на имовину општине Нова Црња. ……………...…586 

106.Одлука о коефицијентима за непокретности у зонама општине Нова Црња......…587 

107.Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину…......…..588 

108.Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Нова 

Црња.......................................................................................................................................588 

109.Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих 

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016.годину на територији општине 

Нова Црња..........................................................................................................................................590 

111.Решење о именовању директора Дома здравља Српска Црња..................................594 

112.Решење о разрешењу вд директора Дома здравља Српска Црња.............................594 

113.Одлука о изјашњавању грађана путем референдума на подручју месне заједнице 

Радојево..................................................................................................................................595 

114.Решење о образовању Комисије за спровођење референдума за увођење 

самодоприноса месне заједнице Радојево..........................................................................595 

115.Одлука о изјашњавању грађана путем референдума на подручју месне заједнице 

Српска Црња.........................................................................................................................596 

116.Решење о образовању Комисије за спровођење референдума за увођење 

самодоприноса месне заједнице Српска Црња..................................................................597 

117.Одлука о изјашњавању грађана путем референдума на подручју месне заједнице 

Нова Црња..............................................................................................................................597 

118.Решење о образовању Комисије за спровођење референдума за увођење 

.самодоприноса месне заједнице Нова Црња.....................................................................598 

119.Одлук о изјашњавању грађана путем референдума на подручју месне заједнице 

Тоба........................................................................................................................................599 

120.Решење о образовању Комисије за спровођење референдума за увођење 

самодоприноса месне заједнице Тоба.................................................................................600 

121.Закључак о усвајању Програма рада ЈКП " 8.август" Српска Црња са предлогом 

финансијског плана за 2016.годину....................................................................................600 

122. Одлука о буџету општине Нова Црња за 2016.годину………....……………….…..604  

123.Решење о утврђивању престанка функције заменика председника Скупштине 

општине Нова Црња/Бачик Атила/……….......................................…………..………….649  

124.Решење о утврђивању престанка функције заменика председника Скупштине 

општине Нова Црња/Ханђа Златинка/……………………………....……………….……649    

125.Закључк о давању сагласности на  Програм рада и финансијски план  Дома здравља 

Српска Црња за 2016.годину ……………...………………………………………………649   

126.Закључак о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом 

Центра за социјални рад "Нова Црња" Нова Црња за 2016.годину……........……….….649   

127.Закључак о давању сагласности на  План рада са финансијским планом  Црвеног 

крста Нова Црња за 2016.годину…….............………………………………………….….650  

128.Закључак о давању сагласности на План рада са финансијским планом  

Општинског штаба за ванредне ситуације Нова Црња за 2016.годину………......….…650   

129.Одлука о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину општине Нова 

Црња…........................................................................................................…………….……650  

130.Решење о разрешењу секретара Скупштине општине Нова Црња……....…….……651 

131.Одлука о измени Одлуке о буџету општине Нова Црња за 2015.годину.................665 



132.Решењe о постављењу секретара Скупштине.............................................................710 

133.Решењe о именовању главног и одговорног уредника „Службеног листа општине 

Нова Црња“............................................................................................................................710 

134.Одлукa о изменама и допунама Статута општине Нова Црња..................................710 

135.Закључак о давању сагласности на измену и допуну Програма пословања ЈКП 

„8.август“ Српска Црња за 2016.годину.............................................................................712 

136.Закључк о усвајању Извештаја о ревизији Одазивног извештаја .............................713 

137.Закључак о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом 

Спортско културно-туристичког центра „Ђура Јакшић „ Српска Црња за 2016.год.....713 

138.Закључак о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Народне 

библиотеке „Ђура Јакшић“ Српска Црња за 2016.годину ...............................................713 

139.Закључак о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом  

Историјског архива Зрењанин за 2016.годину ..................................................................714 

140.Закључак о давању сагласности на План пословања са финансијским планом  

Месне заједнице Радојево за 2016.годину .........................................................................714 

141.Закључак о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом  Месне 

заједнице Српска Црња за 2016.годину..............................................................................714  

142.Закључак о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом  Месне 

заједнице Војвода Степа за 2016.годину ...........................................................................715 

143.Закључак о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом  Месне 

заједнице Александрово за 2016.годину ............................................................................715 

144.Закључак о давању сагласности на План рада са финансијским планом  Месне 

заједнице Нова Црња за 2016.годину..................................................................................715 

145.Закључак о давању сагласности на План и  програм рада са финансијским планом  

Месне заједнице Тоба за 2016.годину ................................................................................715 

146.Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса Месне заједнице Српска 

Црња ......................................................................................................................................716 

147.Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса Месне заједнице 

Радојево..................................................................................................................................716 

148.Одлук о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса Месне заједнице Нова 

Црња.......................................................................................................................................716   

149.Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса Месне заједнице 

Тоба........................................................................................................................................717  

150.Одлука о максимално дозвољеној спратности објеката који су предмет 

озакоњења..............................................................................................................................717 

151.Одлука о усвајању „Стратегије одрживог развоја општине Нова Црња за период од 

2015.-2020.године“................................................................................................................718 

152.Одлука о усвајању „Програма развоја спорта у општини Нова Црња 2016.-2018. 

године“...................................................................................................................................718 

 

Одбор за административно- мандатна питања 
 

61.Одлука о укидању одлуке о платама ,додацима на плате,накнадама и осталим 

примањима изабраних и постављених лица у општини Нова Црња...............................423 

62. Одлука о укидању  одлуке о изменама и допунама одлуке о платама , додацима на 

плате, накнадама и осталим примањима изабраних и постављених лица у општини 

Нова Црња.............................................................................................................................423 

63. Одлука о укидању одлуке о изменама и допунама одлуке о платама , додацима на 

плате,накнадама и осталим примањима изабраних и постављених лица у општини Нова 

Црња.......................................................................................................................................424 



 

-Председник Скупштине општине-- 

 

64.Одлука о расписивању избора за чланове Савета месне заједнице Војвода 

Степа.......................................................................................................................................426 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

15.Правилник о начину,критеријумима и мерилима за избор Програма у култури који 

се финансирају и суфинансирају из буџета општине Нова Црња .....................................91 

32.Правилник о расподели средстава за финансирање односно суфинансирање 

програма/пројеката удружења и других организација цивилног друштва.....................152 

33.Програм коришћења средстава за финансирање средстава унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима територије општине Нова Црња за 2015.годину.......................156 

53. Одлука о приступању давања у закуп непокретности у јавној својини општине Нова 

Црња.......................................................................................................................................346 

54.Решење о образовању стручне Комисије за израду Годишњег програма 

заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта............................................348 

55.Решење о образовању и именовању Комисије за спровођење поступка јавног 

надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији општине Нова Црња за 2015. год.....................................................................351 

83.Решење о разрешењу председника и чланова Савета за миграције Општине Нова 

Црња.......................................................................................................................................545 

84.Решење о образовању и именовању Савета за миграције Општине Нова 

Црња.......................................................................................................................................546 

85.Одлука о приступању прибављања непокретности непосредном погодбом у јавну 

својину Општине Нова Црња...............................................................................................559 

110. Одлука о приступању прибављања непокретности непосредном погодбом у јавну 

својину Општине Нова Црња-к.п.444 и 445. КО Александрово....................……………….591 

 

ПРЕДСЕДНИК   ОПШТИНЕ 

 

56. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини у општини Нова Црња /са Огласом за јавну лицитацију за закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини/..............................................................353 

 

 Прилози: 
 

- Сагласности Градске народне библиотеке "Жарко Зрењанин" из Зрењанина.................2 

- Локални акционог плана запошљавања општине Нова Црња за 2015.годину...............64 

- Извештај о утрошеним средствима Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне 

средине општине Нова Црња за 2014.годину.....................................................................138 

- Програм о изменама и допунама програма пословања. ЈКП "8.август"Српска Црња за 

2015.годину............................................................................................................................143 

- Предлог ценовника радова на уређењу цветних површина, ЈКП-у "8.август"С.Црња145 

-Ценовник услуга зоохигијене , ЈКП-у "8.август"Српска Црња.......................................146 

- Ценовник димничарских услуга, ЈКП-у "8.август"Српска Црња...................................148 

- Ценовник услуга превоза погребне службе , ЈКП-у "8.август"Српска Црња………...149 



-Сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине на Годишњи 

програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији 

општине Нова Црња за 2015.годину...................................................................................150 

- Сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине на Програм 

коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине 

општине Нова Црња..............................................................................................................151 

- Извештај о раду Дома здравља Српска Црња за 2014.годину........................................273 

- Извештај о раду са финансијским извештајем Центра за социјални рад "Нова Црња" 

Нова Црња за 2014.год..........................................................................................................276 

- Извештај о раду са финансијским извештајем Црвеног крста Нова Црња за 

2014.годину............................289 

- Извештај о раду и финансијском пословању Народне библиотеке "Ђура Јакшић" 

Српска Црња за 2014.годину................................................................................................298 

- Извештај о раду и финансијском пословању СКТЦ "Ђура Јакшић" Српска Црња за 

2014.годину............................................................................................................................303 

- Извештај о раду и финансијском пословању Историјског архива Зрењанин за 

2014.годину............................................................................................................................318 

- Извештај о раду и финансијским извештајем Месне заједнице Тоба за 

2014.годину............................................................................................................................325 

- Извештај о раду и финансијским извештајем Месне заједнице Радојево за 

2014.годину............................................................................................................................327 

- Извештај о раду и финансијским извештајем Месне заједнице Српска Црња за 

2014.годину............................................................................................................................329 

- Извештај о раду и финансијским извештајем Месне заједнице Нова Црња за 

2014.годину............................................................................................................................334 

- Извештај о раду и финансијским извештајем Месне заједнице Александрово за 

2014.годину............................................................................................................................336 

- Извештај о раду и финансијским извештајем Месне заједнице Војвода Степа за 

2014.годину............................................................................................................................338 

- Извештај о пословању ЈКП "8.август" Српска Црња за 2014.годину............................340 

-Годишњи ликвидациони  извештај Канцеларије за локални економски развој Општине 

Нова Црња у ликвидацији....................................................................................................421 

-Измена и допуна програма пословања ЈКП "8.август" Српска Црња за 2015.годину..477 

-Одлука Надзорног одбора ЈКП "8.август" Српска Црња.................................................534 

-Статут Дома здравља Српска Црња ..................................................................................547 

-Одлука Управног  одбора Дома здравља Српска Црња...................................................557 

-Извештај независног ревозор.............................................................................................574 

-Захтев Дома здравља Српска Црња за доношење решења..............................................576 

-Обавештење Дома здравља Српска Црња о истеку мандата...........................................577 

-Допис ОШ "Ђура Јакшић"Српска Црња у вези чланова школског одбора...................578 

-Допис ОШ "Станко Крстин"Радојево у вези чланова школског одбора........................579 

-Допис ОШ "4.октпбар"Војвода Степа у вези чланова школског одбора.......................580 

-Ценовници ЈКП "8.август" Српска Црња..........................................................................581 

-Одлука Надзорног одбора ЈКП " 8.август" Српска Црња о усвајању Програма рада ЈКП 

" 8.август" Српска Црња са предлогом финансијског плана за 2016.годину..................602 

- Програм рада Дома здравља Српска Црња за 2016.годину .....................……………..652 

- План и програм рада Центра за социјални рад "Нова Црња" Нова Црња за 

2016.годину…..............................................................................................…….………….654 

- План рада Црвеног крста Нова Црња за 2016.годину…………………….……………658 

- План рада Општинског штаба за ванредне ситуације Нова Црња за 2016.годину…..662 



-Одлука у увођењу самодоприноса у Месној заједници Српска Црња...........................719 

-Одлука о у увођењу самодоприноса у Месној заједници Радојево................................722 

-Одлука у увођењу самодоприноса у Месној заједници Нова Црња...............................725 

-Одлука у увођењу самодоприноса у Месној заједници Тоба..........................................726 

-Програм рада МЗ Српска Црња за 2016.годину...............................................................727 

-План пословања МЗ Радојево за 2016.годину...................................................................734 

-План рада МЗ Војвода Степа за 2016.годину....................................................................737 

-План рада МЗ Нова Црња за 2016.годину.........................................................................739 

-Програм рада МЗ Александрово за 2016.годину..............................................................741 

-План и програм рада МЗ Тоба за 2016.годину..................................................................746 

-Програм рада Историјског архива Зрењанин за 2016.годину.........................................750 

 


