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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

 

Година XXVI Нова Црња 20.09.2017. године Број: 20 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ:II-06-26/17-1 

ДАНА: 20.09.2017 године 

Н   О  В  А   Ц  Р  Њ  А 

            

103.На основу члана  члана 

32.т.19 Закона о локалној самоуправи 

("Сл. гласник РС" , бр.129/07 и 83/14) и 

члана 41. став 1. тачка 26.  Статута 

општине Нова Црња („Службени лист 

општине Нова Црња “ број  9/08,16/12 и 

16/15 ), Скупштина општине Нова Црња 

на седници одржаној дана 20.09.2017. 

године, донела  је 
 

ЗАКЉУЧАК 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
 

Члан 1. 

Даје се сагласност за коришћење 

назива јединице локалне самоуправе 

Нова Црња у називу „Спортски савез 

општине Нова Црња“. 

 

Члан 2. 

           Овај Закључак објавити у 

„Службеном листу општине Нова 

Црња“. 
                                                                                                                                         

Председник СО                                                                                                                 

Даница Стричевић 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ:II-06-26/17-2 

ДАНА: 20.09.2017 године 

Н   О  В  А   Ц  Р  Њ  А 

 

 104.На основу члана 54. Закона о 

основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“ 

број 72/09 и 52/11),  члана 32. тачка 20. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број 129/07 и 

83/14) и члана 41. тачка 32. Статута 

општине Нова Црња („Службени лист 

општине Нова Црња“ 9/08, 16/12 и 

16/15) Скупштина општине Нова Црња 

на седници одржаној дана  20.09.2017. 

године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „4.ОКТОБАР“ 

ВОЈВОДА СТЕПА 

 

Члан 1. 

 

Разрешавају се: 

- представник запослених  

Иванић Слађана из Војвода Степе,због 

породиљског одсуства. 

- представник родитеља 
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 Матијевић Татјана из Војвода 

Степе,због због престанка основа по 

коме је именована. 

 

Члан 2. 

 

Именују се : 

кao представник запослених  

Вујовић Христина из Војвода Степе. 

као представник родитеља 

Васић Слободанка из Војвода Степа. 

 

Члан 3. 

Ово решење објавити у 

„Службеном листу општине Нова 

Црња“. 

 

Председник СО 

Стричевић Даница 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ:II-06-26/17-3 

ДАНА: 20.09.2017 године 

Н   О  В  А   Ц  Р  Њ  А 

 

           105.На основу чл. 6 Закона о 

начину одређивања максималног броја 

запослених у јавном сектору („Службени 

гласник РС“ бр. 68/15), тачке 7. и 8. 

Одлуке о максималном броју запослених 

на неодређено време у систему 

државних органа, систему јавних 

служби, систему Аутономне покрајине 

Војводине и систему локалне 

самоуправе за 2017. годину („Службени 

гласник РС“ бр. 61/17 и 82/17),  члана 41. 

Статута општине Нова Црња (Службени 

лист општине Нова Црња“ бр. 09/08, 

16/12 и 16/15),  Скупштина општине 

Нова Црња, на седници одржаној дана 

20.09.2017. године, донела је 

 

ОДЛУКУ О МАКСИМАЛНОМ 

БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ 

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

 У СИСТЕМУ ОПШТИНЕ  

НОВА ЦРЊА 

                                     

Члан 1. 

               Овом одлуком одређује се 

максималан број запослених на 

неодређено време за организационе 

облике у систему општине Нова Црња за 

календарску 2017. годину. 

 

Члан 2. 

              Систем, у смислу ове одлуке и у 

смислу члана 2. став 5. Закона о начину 

одређивања максималног броја 

запослених у јавном сектору чине органи 

општине Нова Црња, јавне службе, јавна 

предузећа и друге организације које у 

систему општине имају обавезу 

пријављивања података о запосленима у 

Регистар, односно запослене чије се 

плате, односно зараде финансирају из 

буџета општине Нова Црња 

 

Члан 3. 

              Максималан број запослених по 

организационим облицима у систему 

општине Нова Црња је: 

Општинска управа-43 

Месна заједница „Нова Црња“-1 

Месна заједница „Тоба“-1  

Месна заједница „Радојево“-1 

Месна заједница „Српска Црња“-1 

Месна заједница „Војвода Степа“-1 

Месна заједница „Александрово“-1 

СКТЦ „Ђура Јакшић“ Српска Црња-1 

Народна библиотека „Ђура Јакшић“ 

Српска Црња-4 

ЈКП „8. август Српска Црња“-41 

 

          Укупан број запослених у систему 

општине Нова Црња је 95. 

 

Члан 4. 

          Организациони облик из чл. 3. ове 

одлуке који има обавезу 

рационализације, дужан је да укупан 

број запослених на неодређено време 

сведе на број утврђен овом одлуком у 

року од 60 дана од дана доношења ове 

одлуке, применом одредби Закона о 
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начину одређивања максималног броја 

запослених у јавном сектору. 

 

Члан 5. 

            У оквиру максималног броја 

запослених одређеног у члану 3. ове 

одлуке, сваки организациони облик 

може имати највише онолики број 

запослених на неодређено време за који 

има обезбеђену масу средстава за зараде. 

 

Члан 6. 

           Ступањем на снагу ове одлуке 

престаје да важи Одлука о максималном 

броју запослених у систему општине 

Нова Црња („Службени лист општине 

Нова Црња“ бр.  1/16). 

 

Члан 7. 

            Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном листу 

општине Нова Црња“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

             Правни основ за доношење ове 

одлуке је члан 6. Закона о начину 

одређивања максималног броја 

запослених у јавном сектору, према коме 

на основу акта Владе скупштина 

јединице локалне самоуправе својим 

актом утврђује максималан број 

запослених за сваки организациони 

облик у систему локалне самоуправе. 

Тачком  7.  Одлуке о максималном броју 

запослених на неодређено време у 

систему државних органа, систему 

јавних служби, систему Аутономне 

покрајине Војводине и систему локалне 

самоуправе за 2017. годину, коју је 

донела Влада Републике Србије 

наведено је да максималан број 

запослених на неодређено време у 

систему локалне самоуправе општине 

Нова Црња износи 95, док је у тачки 8. 

поменуте одлуке наведено да јединице 

локалне самоуправе које имају већи број 

запослених на неодређено време од броја 

наведеног у тачки 7. имају обавезу да 

спроведу рационализацију најмање до 

наведног броја запослених. Чланом 41. 

Статута општине Нова Црња одређена је 

надлежност Скупштине општине.  

               На основу изнетог, предлаже се 

Скупштини општине да донесе Одлуку о 

максималном броју запослених на 

неодређено време у сиситему општине 

Нова Црња. 

                  Председник СО 

                Даница Стричевић  
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Службени лист општине Нова Црња” 
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