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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општине-
БРОЈ: II-06-2/13-1
ДАНА:31.01.2013 
Н  О В А  Ц Р Њ А 

1.На основу члана 12 Закона o 
социјалној заштити („Службени гласник 
РС“  бр.24/11) члана 32 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/07), члана 41. тачке 10. Статута 
општине Нова Црња („Службени лист 
општине Нова Црња“ број 9/08), 
Скупштина општине Нова Црња на седници
одржаној 31.01.2013. године,  доноси 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И

ДОПУНАМА
 СТАТУТА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ

РАД „НОВА ЦРЊА“

Члан 1.
Д а ј е  с е  сагласност на Одлуку о 

изменама и допунама Статута Центра за 
социјални рад „Нова Црња“,број III 551-
26/13 коју је донео Управни одбор Центра 
за социјални рад „Нова Црња“ на седници 
одржаној дана 24.01.2013.године.

Члан 2.
Одлука о изменама и допунама 

Статута Центра за социјални рад „Нова 
Црња“чини саставни део овог Закључка.

Члан 3.
Овај Закључак биће објављен

Председник СО
Стричевић Даница

На основу члана 31 став 1, члана 48 
и 49 Статута  Центра за социјални рад 
општине Нова Црња („Сл.лист општине 
Нова Црња бр 11/2011), Управи одбор 
Центра за социјални рад општине Нова 
Црња на седници одржаној дана 24.01.2013.
године донео је 

О Д Л У К У
О изменама и допунама

Статута
Центра за социјални рад „Нова Црња”

Члан 1
  У Статуту Центра за социјални рад „Нова 
Црња” („Сл.лист општине Нова Црња 
11/2011), после Поглавља IX НАЧИН, 
СТИЦАЊА И РАСПОРЕЂИВАЊЕ 
СРЕДСТАВА додаје се ново Поглавље X 
OРГАНИЗАЦИЈА РАДА- 1. 
УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ, које гласи:

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

1. УНУТРАШЊЕ  УРЕЂЕЊЕ

Члан 45.
Унутрашње  уређење  Центра  омогућава
управљање  обимом  посла,  успостављање
система  одговорности  и  примерено
управљање људским потенцијалима.
Активности  из  делатности  Центра
организује  се  у  оквиру  једне  унутрашње
организационе  јединице  и  послове  из
делокруга  Центра  обављају  сви  запослени
стручни радници Центра.

Члан 46.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

______________________________________________________________________
Година      23  ._____      Нова Црња  01  .  02.2013 . године        Број  : ______  1   ________  
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 Центар   за  социјални  рад   „Нова
Црња” има  посебну  организациону
јединицу: 

СЛУЖБА  ЗА  ОСТВАРИВАЊЕ
ЛОКАЛНИХ  УСЛУГА  СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ,  у  оквиру  које  се  пружају
следеће услуге социјалне заштите:

1.  Дневне  услуге  у  заједници  –
дневни боравак; помоћ у кући; свратиште и
друге  услуге  које  подржавају  боравак
корисника  у  породици  и  непосредном
окружењу;

2.  Услуге  подршке  за  самосталан
живот – становање уз подршку; персонална
асистенција;  обука  за  самосталан  живот  и
друге врсте подршке неопходне за активно
учешће корисника у друштву;

3.  Саветодавно-терапијске  и
социјално  едукативне  услуге  –  интезивне
услуге подршке породици која  је  у кризи;
саветовање  и  подршка  родитеља,
хранитеља  и  усвојитеља;  подршка
породици која  се стара о свом детету или
одраслом  члану  породице  са  сметњама  у
развоју;  одржавање  породичних  односа  и
поновно  спајање  породице;  саветовање  и
подршка у случајевима насиља; породична
терапија;  медијација;  СОС  телефони;
активација  и  друге  саветодавне  и
едукативне услуге и активности. 

У Новој Црњи,
Дана, 24.01.2013. године
Број III 551-26/13

ПРЕДСЕДНИК 
УПРАВНОГ ОДБОРА

Богуновић Љубомир с.р          

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општине-
БРОЈ: II-06-2/13-2
ДАНА:31.01.2013 
Н  О В А  Ц Р Њ А 

         2.  На основу  чл. 36. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гл. РС”, 
број 129/07), чл. 40. Статута  општине Нова 
Црња  (“Сл. лист општине Нова Црња”, 
број 9/08) и  чл. 46. и  136.  Пословника 
Скупштине општине Нова Црња(“Сл. лист 
општине Нова Црња”, број 7/12), 
Скупштина општине Нова Црња  на 

седници одржаној дана 31.01.2013. године, 
донела   је:

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ И РАДНИХ ТЕЛА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Члан 1.
           Одборницима СО Нова Црња, 
члановима  радних тела, одбора и комисија 
СО Нова Црња за присуство на седници 
припада накнада у висини од 1500,00 
динара.
           Ова наканада се исплаћује одборнику
за присуствовање на седници.
           Уколико  се напусти седница 
Скупштине, радног тела, одбора или 
комисије, накнада неће бити исплаћена.

Члан 2.
              Одборницима СО, члановима 
радних тела, одбора и комисија СО припада
дневница за службено путовање и на које се
упућују за потребе органа општине ван 
седишта органа општине, а на основу 
издатог путног налога који издаје 
председник општине или лице које он 
овласти.

Дневница  за  службено  путовање  у
земљи  и  иностранству  исплаћује  се   у
висини утвђеној Уредбом Владе Републике
Србије.

Члан 3.
        Одборници СО имају право на месечну
накнаду  у  износу  од  6.000,00  динара
месечно 
        Одборницима СО, члановима радних
тела,  одбора  и  комисија  СО  припадају  и
путни  трошкови  у  висини  цене  аутобуске
карте.

Члан 4.
              О спровођењу ове Одлуке стараће 
се рачуноводство Општине Нова Црња. 
       За све што није регулисано овом 
Одлуком, непосредно ће се 
примењивати закон.

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у 
“Службеном листу Нова Црња“.  

Даном  доношења  ове  одлуке,
престаје  да важи Одлука  о утврђивању
висине  накнаде  одборника  Скупштине
општине  и  радних  тела  Скупштине
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општине број  I-02-43/12  од 25.06.2012.
године. 

                                        Председник СО
Стричевић Даница 

Република Србија-АПВ
Општина Нова Црња
Скупштина општине
Број:II-06-2/13-3
Дана: 31.01.2013.                                              

3.На основу члана 32. тачке 6. и 20. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ број 129/2007) и члана 104. 
Статута општине Нова Црња („Службени 
лист општине Нова Црња бр.9/2008), 
Скупштина општине Нова Црња, на 
седници одржаној дана 31.01.2013. год. 
доноси следећу

ОДЛУКУ

Члан 1.
Општина Нова Црња оствариће 

сарадњу у областима од заједничког 
интереса са општином Зубин Поток.

Члан 2.
По ступању на снагу ове одлуке, 

Председник општине Нова Црња или лице 
које он овласти потписаће Повељу о 
братимљењу ,на основу које ће се 
успоставити сарадња,и на детаљнији начин 
регулисати међусобни односи општине 
Нова Црња са општином наведеном у члану
1. ове одлуке.

Члан 3.
По доношењу ове одлуке, иста ће 

бити прослеђена Влади РС, ради добијања 
сагласности а након тога ће бити објављена 
у „Службеном листу општине Нова Црња“

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Нова Црња“.

 
Председник СО

Стричевић Даница

Република Србија-АПВ
Општина Нова Црња
Скупштина општине

Број:II-06-2/13-4
Дана: 31.01.2013.                                              

4.На основу члана 15. Статута 
општине Нова Црња („Сл. лист општине 
Нова Црња“, број 9/08), Скупштина 
општине Нова Црња на седници одржаној 
дана 31.01.2013 д о н о с и 

О Д Л У К У
О КОРИШЋЕЊУ АУТОМОБИЛА

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

Члан 1.

Овом  Одлуком  одређују  се
корисници,  услови  и  начин  коришћења
аутомобила општине Нова Црња, и то: 

1.ШКОДА  СУП  Б  рег.ознаке  ЗР
0000

2.ОПЕЛ  ВЕКТРА  (тамно  плава)
рег.ознаке ЗР 11 ЗР

3.ЛАДА НИВА  рег.ознаке ЗР О46
ВЕ
            4.ЛАДА-НИВА(црвена)рег.ознаке 
ЗР 029 УН

5.ЗАСТАВА КОРАЛ рег.ознаке ЗР 
004 та

6.ЛАДА ИНСПЕКЦИЈСКА (црна) 
рег,ознаке  ЗР 045 УН

Члан 2.
Право на коришћење аутомобила из

чл.1.ове Одлуке имају: 
У Кабинету Председника општине

Председник општине,Заменик председника 
општине и Помоћник председника општине
за грађевинско земљиште, инфраструктуру, 
заштиту животне средине  и то:

1.ШКОДА  СУП  Б  рег.ознаке  ЗР
0000

2.ОПЕЛ  ВЕКТРА  (тамно  плава)
рег.ознаке ЗР 11 ЗР

3.ЛАДА НИВА  рег.ознаке ЗР О46
ВЕ

Члан 3.
Остали аутомобили из чл.1.Ове 

Одлуке и то:
1.ЛАДА-НИВА(црвена)рег.ознаке 

ЗР 029 УН
2.ЗАСТАВА КОРАЛ рег.ознаке ЗР 

004 та
3.ЛАДА ИНСПЕКЦИЈСКА (црна) 

рег,ознаке  ЗР 045 УН
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користиће се за потребе Општинске 
управе,о чему ће одлучивати Начелник 
Општинске управе или лице које он 
Овласти(руководиоци одељења).

Аутомобили из става  1.овог члана  
стављају се на располагање ИСКЉУЧИВО 
са возачем –радником општинске управе 
којег одређује Начелник општинске управе.

Возач из ст.2 овог члана одговара за 
аутомобил и не сме дозволити да друго 
лице управља истим.

Члан 4.
Корисници који се не финансирају 

из буџета,захтев за коришћење аутомобила 
подносе Начелнику Општинске управе који 
затим утврђује оправданост захтева и исти 
прослеђује лицима из чл.1 ове одлуке да 
одлуче о захтеву или сам одлучује о 
захтеву.

Корисници из става 1.овог члана 
дужни су да Општини Нова Црња 
надокнаде тошкове утрошеног горива и 
обрачунатих дневница возача(динарских и 
девизних).

Возач путничког аутомобила је 
дужан да одмах након окончања пута 
уредно попуни путни лист и путни налог,на
основу чега служба рачуноводства 
Општинске управе Нова Црња обрачунава 
утрошено гориво и дневнице возача.

На основу обрачуна из ст.3.овог 
члана рачуноводство Општинске управе 
испоставља фактуру по којој су корисници 
дужни да изврше плаћање у року од 8(осам)
дана од дана фактурисања.

     Члан 5.

Захтев за коришћење аутомобила се
подноси  најкасније у року од 2 (два) дана
пре  дана  започињања  пута  за  који  се
аутомобил тражи. 

Захтев  обавезно  садржи:  назив
подносиоца  захтева,  потребе  због  којих се
захтев  подноси,  реализацију,  време,  датум
поласка  и  повратка  и  друге  податке  од
значаја за одлучивање по захтеву. 

У  случају  непоштовања  услова  из
ст.  1.  и  2.  овог  члана  захтев  ће  бити
одбачен. 

Члан 6.
Аутомобили  Општинске  управе  се

корисницима  из  члана  4.  ове  Одлуке
стављају  на  располагање  ИСКЉУЧИВО

са  возачем  Општинске  управе  којег
одређује Начелик општинске управе. 

Возач из ст.  1. овог члана одговара
за аутомобил и не сме дозволити да друго
лице управља истим. 

Члан 7.
Када  се  због  хитности,  односно

потребе  службеног  посла  не  може
користити  аутомобил  општине  одосно
службено  возило,  може  се  о  писменом
одобрењу председника општине у коме су
наведени  разлози  хитности,  односно
потребе  службеног  посла,  користити
сопствени аутомобил. 

Члан 8.
Аутомобили  Општинске  управе  се

не могу уступати на коришћење без уредно
попуњеног путног листа. 

Саставни део путног листа је потпис
лица из  члана 2.и 3.  ове Одлуке којим се
потврђује  техничка  исправност  возила  и
потпис  возача  којим  он  потврђује  да  је
аутомобил  преузео  без  видљивих
недостатака. 

Члан 9.
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  даном

доношења  и  објавиће  се  у  „Службеном
листу општине Нова Црња. 

П р е д с е д н и к СО 
Стричевић Даница 

Република Србија – АПВ
Оштина Нова Црња
-Скупштине општине-
Број:II-06-2/13-5
Дана: 31.01.2013.
НОВА ЦРЊА

5.На основу члана32. 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 31.01.2013. године, 
д о н о с и

ОДЛУКУ
О РЕГРЕСИРАЊУ ПРЕВОЗА

УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА
У МЕЂУМЕСНОМ ПУТНИЧКОМ

САОБРАЋАЈУ
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I
Ученицима  средњих  школа  са

територије  општине  Нова  Црња,  који
похађају наставу у Зрењанину цена месечне
карте износиће 4.000,00 динара. Разлику до
пуног  износа  финансираће  општина  Нова
Црња.

II
Студентима  са  територије општине

Нова  Црња,  који  похађају  наставу  у
Зрењанину  цена  месечне  карте  износиће
4.000,00  динара.  Разлику до  пуног  износа
финансираће општине Нова Црња.

III
Ова  одлука  важи  до  краја

календарске 2013 године.

IV
О спровођењу ове Одлуке стараће се

Одељење  за  финансије  и  буџет  општине
Нова Црња.

V
Ова  одлука  ступа  на  снагу  даном

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

Председник СО
Стричевић Даница 

Република Србија – АПВ
Оштина Нова Црња
-Скупштине општине-
Број:II-06-2/13-6
Дана: 31.01.2013.
НОВА ЦРЊА

6.На основу члана32. 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 31.01.2013.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  Кикинди  цена  месечне
карте износиће 4.000,00 динара. Разлику до
пуног  износа  цене  месечне  карте
финансираће општина Нова Црња.

II
Студентима са територије општине

Нова  Црња,  који  похађају  наставу  у
Кикинди  цена  месечне  карте  износиће
4.000,00  динара.  Разлику  до  пуног  износа
цене  месечне  карте  финансираће општина
Нова Црња.

III
Ова  одлука  важи  до  краја

календарске 2013 године.

IV
О спровођењу ове Одлуке стараће се

Одељење  за  финансије  и  буџет  општине
Нова Црња.

V
Ова  одлука  ступа  на  снагу  даном

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

Председник СО
Стричевић Даница

Република Србија – АПВ
Оштина Нова Црња
-Скупштине општине-
Број:II-06-2/13-7
Дана: 31.01.2013.
НОВА ЦРЊА

7.На основу члана 32. став 1. тачке 
13. Закона о локалној   самоуправи  
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007), члана 7. и 
чланова 11-18 Закона о финансирању 
локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ , бр. 
62/06, 47/11 и 93/12)  и члана 41. став 1. 
тачка 3. Статута општине Нова Црња  
(„Службени лист општине Нова Црња“, бр. 
9/2008 и 16/12, Скупштина општине Нова 
Црња, на седници одржаној дана 
31.01.2013. године, донела је:

ОДЛУКУ
О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

I. OСНOВНE OДРEДБE
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Члан 1.
Одлуком  о  локалним  комуналним

таксама уводе се локалне комуналне таксе
за коришћења права, предмета и услуга на
територији Општине Нова Црња (у даљем
тексту:  комуналне  таксе)  и  утврђује
настанак  таксене  обавезе,  висинe,
олакшице,  ослобађање од плаћања, рокови
и начин плаћања. 

Комуналне таксе и услови из става
1.  овог  члана  утврђују  се  тарифом
комуналних такси, која је саставни део ове
Одлуке.

Члан 2.
Комунална такса се уводи за:
1. истицaњe  фирмe  нa  пoслoвнoм

прoстoру;
2. кoришћeњe  рeклaмних  пaнoa,

укључуjући  и  истицaњe  и
исписивaњe  фирмe  вaн  пoслoвнoг
прoстoрa нa oбjeктимa и прoстoримa
кojи  припaдajу  jeдиници  лoкaлнe
сaмoупрaвe  (кoлoвoзи,  трoтoaри,
зeлeнe пoвршинe, бaндeрe и сл.);

3. држaњe  мoтoрних  друмских  и
прикључних  вoзилa,  oсим
пoљoприврeдних вoзилa и мaшинa;

4. кoришћeњe  прoстoрa  нa  jaвним
пoвршинaмa или испрeд пoслoвних
прoстoриja  у  пoслoвнe сврхe,  oсим
рaди  прoдaje  штaмпe,  књигa  и
других  публикaциja,  прoизвoдa
стaрих  и  умeтничких  зaнaтa  и
дoмaћe рaдинoсти;

5. држaњe срeдстaвa зa игру ("зaбaвнe
игрe");

6. кoришћeњe слoбoдних пoвршинa зa
кaмпoвe,  пoстaвљaњe  шaтoрa  или
другe  oбjeктe  приврeмeнoг
кoришћeњa;

7. зaузeћe  jaвнe  пoвршинe
грaђeвинским  мaтeриjaлoм  и  зa
извoђeњe грaђeвинских рaдoвa.

II. OБВEЗНИК TAКСE

Члан 3.
Обвезник локалне комуналне  таксе

је  корисник  права,  предмета  и  услуга
наведених у члану 2. ове  Одлуке.

Члан 4.

Taксeнa  oбaвeзa  нaстaje  дaнoм
пoчeткa  кoришћeњa  прaвa,  прeдмeтa  или
услугe  зa  чиje  je  кoришћeњe  прoписaнo
плaћaњe лoкaлнe кoмунaлнe тaксe.

Taксeнa oбaвeзa трaje дoк трaje 
кoришћeњe прaвa, прeдмeтa или услугe.

Члан 5.
Државни  органи  и  организације,

органи  и  организације  територијалне
аутономије  и  јединице  локалне
самоуправе,    органи и   установе   чији је
оснивач  Скупштина  општине  Нова  Црња,
спортске организације и удружења грађана
- ослобођени су плаћања комуналних такси.

III. НAЧИН ПЛAЋAЊA TAКСE

Члaн 6.
Oбвeзник лoкaлнe кoмунaлнe тaксe

из  члaнa  1.  стaв  1.  тaчкa  1.,   2.,  5. oвe
Одлукe  дужaн  je  дa  пoднeсe приjaву  зa
утврђивaњe  oбaвeзe  плaћaњa  лoкaлнe
кoмунaлнe тaксe (у дaљeм тeксту: приjaвa)
Одсеку  локалне  пореске  администрације
Општине  (  у  даљем  тексту:  надлежној
Служби), у рoку oд 10 дaнa oд дaнa пoчeткa
кoришћeњa  прaвa,  прeдмeтa  или услугa  зa
кoje  je  oвoм  Одлукoм  прeдвиђeнo  дa  сe
плaћa тaксa.

Oбвeзник лoкaлнe кoмунaлнe тaксe
дужaн je дa свaку нaстaлу прoмeну кoja  je
oд  утицaja  нa  висину  утврђeнe  лoкaлнe
кoмунaлнe тaксe приjaви надлежној Служби
у рoку oд 10 дaнa oд дaнa нaстaнкa прoмeнe.

Комунална  такса  се  утврћује  и
наплаћује  приликом  издавања  решења
којим  се  одобрава  коришћење  права
предмета или услуге

У  случajу  дa  oбвeзник  нe  пoднeсe
приjaву у  рoку утврђeнoм  у  стaву 1.  oвoг
члaнa, нaдлeжнa Службa ћe дoнeти рeшeњe
нa oснoву пoдaтaкa нaдлeжних oргaнa кojи
вршe упис у рeгистaр.

Члaн 7.
Oбaвeзe  лoкaлнe  кoмунaлнe  тaксe

кoje  сe  утврђуjу  зa  кaлeндaрску  гoдину,
плaћajу  сe у мeсeчним  изнoсимa,  дo 15.  у
мeсeцу зa прeтхoдни мeсeц или квартално.
Начин  плаћања  појединих  локалних
комуналних  такси  ближе  је  дефинисан  у
тарифама.

Дo дoнoшeњa рeшeњa o утврђивaњу
кoмунaлнe тaксe зa тeкућу гoдину, тaксa сe
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плaћa  aкoнтaциoнo  у  висини  oбaвeзe  зa
пoслeдњи  мeсeц/квартал  гoдинe  кoja
прeтхoди гoдини зa кojу сe утврђуje и плaћa
тaксa.

Рaзлику  измeђу  изнoсa  кoмунaлнe
тaксe  утврђeнe  рeшeњeм  и  aкoнтaциoнo
уплaћeнoг изнoсa тaксe,  oбвeзник je дужaн
дa  уплaти  у  рoку  oд  15  дaнa  oд  дaнa
дoстaвљaњa рeшeњa  o утврђивaњу oбaвeзe
зa тeкућу гoдину.

Члaн 8.
Aкo  je  зa  кoришћeњe  oдрeђeних

прaвa, прeдмeтa и услугa зa кoje je утврђeнa
лoкaлнa кoмунaлнa тaксa пoтрeбнo пoсeбнo
oдoбрeњe  или дoзвoлa,  нaдлeжни oргaн  зa
издaвaњe  тaквoг  oдoбрeњa  или  дoзвoлe
oдбићe  њeгoвo  издaвaњe  aкo  oбвeзник  нe
пружи  дoкaз  дa  je  плaтиo  лoкaлну
кoмунaлну тaксу.

Члaн 9.
Taксeнoм тaрифoм, кoja  je сaстaвни

дeo  oвe  Oдлукe,  утврђуjу  сe  лoкaлнe
кoмунaлнe  тaксe  у  рaзличитoj  висини,
зaвиснo  oд  врстe  дeлaтнoсти,  пoвршинe и
тeхничкo-упoтрeбних  кaрaктeристикa
oбjeкaтa и по деловима територије, односно
пo  зoнaмa  у  кojимa  сe  нaлaзe  oбjeкти,
прeдмeти или вршe услугe зa кoje сe плaћajу
тaксe.

Члан 10.
Комуналне  таксе  за  које  је  то

прописано  Тарифом  утврђују  се  и  према
зони у којој се права и предмети користе.

 
I зона обухвата :У Новој Црњи, 
улицу К.Лајоша
 од ул.М.Тита до ул. П.Шандора
 Улицу ЈНА 
од ул. 1.Мај до ул. Криве
                              У Српској Црњи,
улицу Краља Александра
 од ул. Кнез Михајлова до ул Петра Кочића
 Улица Партизанска
                              У Радојеву ,
 ул.Карађорђева 
од ул. В.Путника до ул. В. Мишића
                              У Александрову,
улица Н.Тесле
 од ул. Ђ.Јакшића до ул.4 октобра
 Улица М.Пупина
 од ул.В.Мишића до ул.Б.Радичевића            
                              У Војвода Степи,
улица ЈНА 

од ул. Николе Тесле до ул. З.Јовина.

II зона – обухвата насеље Тоба  и остале
јавне  површине  у  горе  наведеним
насељима које нису обухваћене  I зоном. 

Члан 11.
Комуналне  таксе  утврђују  се  у

дневном  износу,  срaзмeрнo  врeмeну
кoришћeњa прaвa, прeдмeтa и услугa или у
годишњем износу, у складу са Тарифом.

Члaн 12.
У  погледу  начина  утврђивања

комуналне  таксе,  обрачунавања,
застарелости,  наплате,  рокова  за  плаћање,
обрачуна  камате  и  осталог,  што  није
прописано  овом  Одлуком  или  тарифом
сходно  се  примењују  одредбе  закона  о
пореском  поступку  и  пореској
администрацији.

Члан 13.
Рачуни за уплату комуналних такси

утврђују  се  у  складу  са  Правилником  о
условима и начину вођења рачуна за уплату
јавних прихода и распоред средстава са тих
рачуна („Сл.гласник РС“, бр. 104/11, 10/12,
18/12, 95/12 и 99/12).

Члан 14.
Скупштина  општине  Нова  Црња  у

случају ванредних околности  може донети
одлуку  о  ослобађању  од  обавезе  плаћања
или о умањењу обавезе плаћања појединих
комуналних  такси  за  све  или  одређене
категорије  корисника,  за  одређени  период
или док околности трају.

Члан 15.
За  утврђивање  обавеза  плаћања

комуналне таксе, њену наплату и контролу
надлежни су:

- Одељење  за  буџет  општине Нова
Црња  –  Одсек  локалне  пореске
администрације,   у  случајевима
утврђеним тарифом;
-   Одељење  за  привреду  општине
Нова Црња;
-  Надлежни  орган  за  регистрацију
моторних  возила,  у  случајевима
утврђеним тарифом.

Члан 16.
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Принудну  наплату  комуналних
такси  врши  Одељење  за  буџет  општине
Нова  Црња-Одсек  локалне  пореске
администрације.

Члан 17.
Taрифa лoкaлнe кoмунaлнe тaксe je

сaстaвни дeo oвe Одлукe.

Надлежни  орган  за  комуналне
послове и Одељење за буџет општине Нова
Црња-  Одсек  локалне  пореске
администрације  има  обавезу  да  Тарифу
локалних  комуналних  такси  истакне  и
учини доступним заинтересованим лицима.

IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

 Члан 18.
Нoвчaнoм  кaзнoм  oд  50.000,00  дo

1.000.000,00 динaрa кaзнићe сe зa прeкршaj
прaвнo лицe aкo:
1) Одсеку локалне пореске администрације
Општине  нe  пoднeсe  приjaву или  пoднeсe
нaкoн истeкa прoписaнoг рoкa (члaн 6. стaв
1.);
2)  Одсеку локалне пореске администрације
Општине  нe приjaви нaстaлу прoмeну кoja
je  oд  утицaja  нa висину утврђeнe  лoкaлнe
кoмунaлнe  тaксe  или  je  приjaви  нaкoн
истeкa прoписaнoг рoкa (члaн 6. стaв 2.).

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг  члaнa
кaзнићe  сe  и  oдгoвoрнo  лицe у  прaвнoм
лицу и физичко лице нoвчaнoм кaзнoм oд
2.500,00 дo 75.000,00 динaрa.

Зa прeкршaj из стaвa 1.  oвoг  члaнa
кaзнићe сe и прeдузeтник нoвчaнoм кaзнoм
oд 5.000,00 дo 250.000,00 динaрa.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.
За таксене обавезе које су настале, а

нису плаћене до дана ступања на снагу ове
Одлуке и Тарифе такса се плаћа у складу са
Одлуком и Тарифом која је била на снази у
време  настанка таксене  обавезе,  ако  је  то
повољније за обвезника.

Члан 20.
Ступањем  на  снагу  ове  Одлуке  и

Тарифе,  престаје  да  важи  Одлука  о
комуналним  таксама  и  Тарифа  локалних
комуналних такси која је саставни део исте

(„Сл.  лист  општине  Нова  Црња“,  број  4/
2010 ).

Члан 21.
Одлука  о  комуналним  таксама  и

Тарифа локалних комуналних такси, која је
њен саставни део, ступа на снагу осмог дана
од  дана објављивања у „Службеном листу
општине Нова Црња“.

ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСИ

Тарифни број 1. 

Таксена тафира за истицaњe фирмe нa
пoслoвнoм прoстoру

Предузетници и правна лица која су
према  закону  којим  се  уређује
рачуноводство  разврстана  у  мала  правна
лица  (осим  предузетника  и  правних  лица
која  обављају  делатности:  банкарства;
осигурања  имовине и лица; производње и
трговине  нафтом  и  дериватима  нафте;
производње  и  трговине  на  велико
дуванским  производима;  производње
цемента;  поштанских,  мобилних  и
телефонских  услуга;  електропривреде;
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала
и  пружања  коцкарских  услуга  и  ноћних
барова  и  дискотека),  а  имају  годишњи
приход до 50.000.000,00 динара, не плаћају
локалну  комуналну  таксу  за  истицање
фирме  на  пословном  простору  (у  даљем
тексту: фирмарина).

Правна  лица  која  су  према  закону
којим се уређује рачуноводство разврстана
у средња правна лица, као и предузетници и
мала  правна  лица  која  имају  годишњи
приход  преко  50.000.000,00  динара  (осим
предузетника и правних лица која обављају
делатности: банкарства; осигурања имовине
и  лица;  производње  и  трговине  нафтом  и
дериватима нафте;  производње и трговине
на  велико  дуванским  производима;
производње  цемента;  поштанских,
мобилних  и  телефонских  услуга;
електропривреде;  казина,  коцкарница,
кладионица,  бинго  сала  и  пружања
коцкарских  услуга  и  ноћних  барова  и
дискотека),  фирмарину  плаћају  на
годишњем  нивоу,  у  износу  од  35.000,00
динара.
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Правна лица која су према закону којим 
се уређује рачуноводство разврстана у 
велика правна лица (осим предузетника 
и правних лица која обављају 
делатности: банкарства; осигурања 
имовине и лица; производње и трговине
нафтом и дериватима нафте; 
производње и трговине на велико 
дуванским производима; производње 
цемента; поштанских, мобилних и 
телефонских услуга; електропривреде; 
казина, коцкарница, кладионица, бинго 
сала и пружања коцкарских услуга и 
ноћних барова и дискотека), фирмарину
плаћају на годишњем нивоу, у износу од
70.000,00 динара.

Правна лица која су према закону 
којим се уређује рачуноводство разврстана 
у велика, средња и мала правна лица, у 
смислу закона којим се уређује 
рачуновоство и предузетници, а обављају 
претежне делатности доле наведене 
фирмарину плаћају на годишњем нивоу у 
динарима приложеној у табели :

Врста
делатност

и

Мала
правна
лица и

предузетн
ици

Средња
правна

лица

Велика
правна

лица

Банкарст
во

35.000,00 70.000,00 105.000,00

Осигурањ
а имовине
и лица

35.000,00 70.000,00 105.000,00

Производ
ња и 
трговина 
нафтом и 
деривати
ма нафте

35.000,00 70.000,00 105.000,00

Производ
ња и 
трговина 
на велико
дувански
м 
производ
има

35.000,00 70.000,00 105.000,00

Производ
ња 
цемента

35.000,00 70.000,00 105.000,00

Поштанс
ких, 
мобилних
и 
телефонс
ких 
услуга

35.000,00 70.000,00 105.000,00

Електроп
ривреда

35.000,00 70.000,00 105.000,00

Казина, 
коцкарни
це, 
кладиони
це, бинго 
сале и 
пружање 
коцкарск
их услуга 

35.000,00 70.000,00 105.000,00

Ноћни 
барови и 
дискотеке

10.000,00 20.000,00 35.000,00

НАПОМЕНА:

1. Под  фирмом  се  сматра  сваки
истакнути  назив  или  име  које
упућује  на  то  да  правно лице или
физичко лице обавља делатност без
обзира да ли се обележје налази са
улице,  ходника,  дворишта,  на
степеницама,  улазним вратима или
ма ком другом месту зграде, бараке
и  др.  где  се  налази  пословна
просторија  у  којој  се  основна
делатност  обавља  или  занимање
упражњава.

2. Ако се на једном пословном објекту
налази  више  истакнутих  фирми
истог обвезника, такса се плаћа само
за једну фирму.

3. Таксени  обвезници  по  овом
тарифном  броју  таксу  плаћају
квартално.

4. Утврђивање  и  наплату  локалне
таксе по овом тарифном броју врши
Одељење  за  буџет-одсек  локалне
пореске администрације.

5. Пријава  за  утврђивање  локалне
комуналне таксе за истицање фирме
на пословном простору подноси  се
на  Обрасцу  пријаве,  који  се  може
преузети у Одељењу за буџет-Одсек
локалне пореске администрације.
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6. Обвезник  комуналне  таксе  за
истицање  фирме  на  пословном
простору  који  је  поднео  пријаву,
није у обавези да за исти пословни
простор  подноси  нову  пријаву,
уколико  је  остварен  пословни
приход испод 50.000.000,00 динара,
осим  у  случају  промене  података
садржаних  у  пријави  а  који  се
односе  на  промену  величине
правног лица у смислу закона којим
се  уређује  рачуноводство,  промене
пословног  седишта  уписаног  у
регистар  Агенције  надлежне  за
привредни  регистар,  као  и  другим
јавним  регистрима,  односно
промене које се односе на пословне
јединице.

7. Такса  за  истицање  фирме  на
пословном  простору  наплаћује  се
без обзира да ли је таксени обвезник
истакао  фирму  или  не,  односно
обавеза  плаћања  таксе  произилази
из  уписа  у  регистар  Агенције  за
привредне регистре.

8. Ако  обвезник  комуналне  таксе  не
поднесе  пријаву  за  коришћење
права, предмета или услуге, таксена
обавеза  утврдиће  се  на  основу
података којим располаже надлежни
орган  или  путем  инспекцијског
надзора.

9. Привредни  субјекти  у  поступку
ликвидације  задужују  се  таксом  за
истицање  фирме  на  пословном
простору  до  дана  регистровања  и
објављивања  одлуке  о  покретању
поступка  ликвидације  у  складу  са
законом  којим  се  уређује
ликвидација привредних субјеката.

10. Фирмарину  не  плаћају  стари,
уметнички  занати,  народна
радиност,  спортске  организације,
политичке  странке,  синдикати,
цркве,  верске  заједнице,  удружења
грађања.

11. Таксени  обвезници  по  овом
тарифном броју  за истакнуту другу
и  сваку  наредну  таблу  имају
олакшицу од 50%.

.
Тарифни број 2.

Таксена тафира за коришћење
рекламних паноа, укључујући и

истицање и исписивање фирме ван
пословног простора

Локална  комунална  такса  за
коришћење рекламних паноа, укључујући и
исписивање фирме ван пословног простора
на објектима и просторима који припадају
јединици  локалне  самоуправе  (коловози,
тротоари, зелене површине,  бандере и сл.)
за правна лица која су према закону којим
се  уређује  рачуноводство  разврстана  у
велика,  средња  и  мала  правна  лица  и
предузетнике,  а  имају  годишњи  приход
преко  50.000.000,00  динара,  на  годишњем
нивоу износи 7.000,00 динара. 

Локална  комунална  такса  за
коришћење рекламних паноа, укључујући и
исписивање фирме ван пословног простора
на објектима и просторима који припадају
јединици  локалне  самоуправе  (коловози,
тротоари, зелене површине,  бандере и сл.)
предузетници и правна лица која  обављају
делатности: банкарства; осигурања имовине
и  лица;  производње  и  трговине  нафтом  и
дериватима нафте;  производње и трговине
на  велико  дуванским  производима;
производње  цемента;  поштанских,
мобилних  и  телефонских  услуга;
електропривреде;  казина,  коцкарница,
кладионица,  бинго  сала  и  пружања
коцкарских  услуга  и  ноћних  барова  и
дискотека  а  имају  годишњи  приход  до
50.000.000,00 динара, износи на годишњем
нивоу 7.000,00 динара.

Предузетници и правна лица која су
према  закону  којим  се  уређује
рачуноводство  разврстана  у  мала  правна
лица  (осим  предузетника  и  правних  лица
која  обављају  делатности:  банкарства;
осигурања  имовине и лица; производње и
трговине  нафтом  и  дериватима  нафте;
производње  и  трговине  на  велико
дуванским  производима;  производње
цемента;  поштанских,  мобилних  и
телефонских  услуга;  електропривреде;
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала
и  пружања  коцкарских  услуга  и  ноћних
барова  и  дискотека),  а  имају  годишњи
приход до 50.000.000,00 динара, не плаћају
локалну  комуналну  таксу  за  коришћење



    Број   1     01.02.2013.       “Службени лист општине Нова Црња“                       страна  1  
 
рекламних паноа, укључујући и истицање и
исписивање фирме ван пословног простора
на објектима и просторима који  припадају
јединици  локалне  самоуправе  (коловози,
тротоари, зелене површине, бандере и сл.).

НАПОМЕНА:

1. Утврђивање  и  наплату  локалне
таксе по овом тарифном броју врши
Одељење  за буџет  - Одсек локалне
пореске администрације.

2. Таксени  обвезници  по  овом
тарифном  броју  таксу  плаћају
квартално.

3. Пријава  се  подноси  Одељењу  за
буџет-  Одсек  локалне  пореске
администрације,  по  претходно
прибављеном одобрењу Одељења за
привреду.

4. Обвезник  по овом  тарифном  броју
који  је  поднео  пријаву,  није  у
обавези  да  за  исти  рекламни  пано
укључујући  и  истицање  и
исписивање  фирме  ван  пословног
простора,  за  наредну  годину
подноси нову пријаву. Обвезник је у
обавези  да  пријави  одјаву
коришћења  рекламних  паноа
укључујући  и  истицање  и
исписивање  фирме  ван  пословног
простора.

Тарифа број 3.

Таксена тарифа за држање моторних
друмских и прикључних возила, осим

пољопривредних возила и машина

Локална комунална тaксa сe плaћa у 
гoдишњeм изнoсу oд:
1) зa тeрeтнa вoзилa: 

2) зa тeрeтнe и рaднe прикoлицe (зa 2) зa 
тeрeтнe и рaднe прикoлицe (зa путничкe 
aутoмoбилe) .......................500 динaрa; 

3) зa путничкa и комбинована вoзилa према 
радној запремини мотора: 

- дo 1.150 цм3 500 динaрa

- прeкo 1.150 цм3 дo 
1.300 цм3 

1.000 динaрa

- прeкo 1.300 цм3 дo 
1.600 цм3 

1.500 динaрa

- прeкo 1.600 цм3 дo 
2.000 цм3 

2.000 динaрa

- прeкo 2.000 цм3 дo 
3.000 цм3 

3.000 динaрa

- прeкo 3.000 цм3  5.000 динaрa

4) зa мoтoциклe: 
- дo 125 цм3 400 динaрa

- прeкo 125 цм3 дo 250 
цм3 

600 динaрa

- прeкo 250 цм3 дo 500 
цм3 

1.000 динaрa

- прeкo 500 цм3 дo 1.200
цм3 

1.200 динaрa

- прeкo 1.200 цм3  1.500 динaрa

5) зa aутoбусe и кoмби бусeвe .......50 динaрa
пo рeгистрoвaнoм сeдишту; 

6) зa прикључнa вoзилa: тeрeтнe прикoлицe,
пoлуприкoлицe и спeциjaлнe тeрeтнe 
прикoлицe зa прeвoз oдрeђeних врстa 
тeрeтa: 

- 1 т нoсивoсти 400 динaрa

- oд 1 т дo 5 т 
нoсивoсти 

700 динaрa

- oд 5 т дo 10 т 
нoсивoсти 

950 динaрa

- oд 10 т дo 12 т 
нoсивoсти 

1.300 динaрa

- зa кaмиoнe дo 2 т 
нoсивoсти 

1.500 динaрa

- зa кaмиoнe oд 2 т дo 5 т
нoсивoсти 

2.000 динaрa

- зa кaмиoнe oд 5 т дo 12 
т нoсивoсти 

3.500 динaрa

- зa кaмиoнe прeкo 12 т 
нoсивoсти

5.000 динaрa
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- нoсивoсти прeкo 12 т 2.000 динaрa

7) зa вучнa вoзилa (тeгљaчe): 

8) зa рaднa вoзилa, спeциjaлнa aдaптирaнa 
вoзилa зa прeвoз рeквизитa зa путуjућe 
зaбaвe, рaдњe и aтeстирaнa спeциjaлизoвaнa
вoзилa зa прeвoз пчeлa ..........................1.000 
динaрa. 

НАПОМЕНА:

1. Oбвeзник  тaксe  из  oвoг  Taрифнoг
брoja je држaлaц мoтoрнoг, друмскoг
и прикључнoг вoзилa кojи сe прeмa
вaжeћeм прoпису имa рeгистрoвaти
кoд MУП-a.

2. Такса  из  овог  тарифног  броја  не
плаћа  се  на  возила  за  које  се  не
плаћа накнада за друмска  моторна
возила за употребу јавних путева.

3. Обвезници  комуналне  таксе  -
инвалиди,  са  80  и  више процената
телесног  оштећења  или  код  којих
постоји  оштећење  које  има
последицу  неспособност  доњих
екстемитета од 60 и више процената
плаћају  таксу  од  5%  од  утврђеног
износа таксе.

4. Такса  из  овог  тарифног  броја  не
плаћа  се  за  преуређене  путничке
аутомобиле и бицикле са помоћним
мотором које користе инвалиди.

5. Приликoм  рeгистрaциje  друмских
мoтoрних  вoзилa  кoja  кoмунaлнa
прeдузeћa  кoристe  искључивo  у

сaoбрaћajу нa грaдским улицaмa  зa
oбaвљaњe  свoje  кoмунaлнe
дeлaтнoсти (грaдскe линиje, грaдскa
цистoцa,  вoдoвoд  и  кaнaлизaциja,
дистрибуциja  eнeргиje,  jaвнo
oсвeтљeњe  и  сл.),  вaтрoгaсних
мoтoрних  вoзилa  прoфeсиoнaлних
jeдиницa  и  вaтрoгaсних  служби
oргaнизoвaних  пo  прoписимa  o
зaштити  пoжaрa,  сaнитeтских
вoзилa  и  вoзилa  Црвeнoг  крстa,
плaћa  сe  15% oд  утврђeнe тaксe  у
oвoм тaрифнoм брojу.

6. Имaoци друмскoг и мoтoрнoг вoзилa
плaћajу  тaксу  из  oвoг  тaрифнoг
брoja приликoм пoднoшeњa зaхтeвa
зa рeгистрaциjу oднoснo прoдужeњe
вaжeњa рeгистрaциje вoзилa и тo: у
jeднoкрaтнoм  нoвчaнoм  изнoсу
унaпрeд зa 12 мeсeци, oбухвaтићe сe
и  мeсeц  у  кoмe  сe  врши
рeгистрaциja  oднoснo  прoдужeњe
вaжeња рeгистрaциje.

Тарифа број 4.

Таксена тарифа за коришћење простора
на јавним површинама

Комунална  такса  за  заузимање  и
коришћење простора на јавним површинама
или испред пословних простора, од сваког
целог  или  започетог  м²  заузете  површине,
плаћа се дневно и то:

1. За киоске и друге монтажне објекте 
и привремене објекте дневно по м² 
заузете површине износи:
I зона: 4,00 динара.
II зона: 3,50 динара.
 

2. За летње баште дневно по м²:
I зона: 3,00 динара.
II зона: 2,00 динара.

3. За постављање отворених 
покретних тезги - ванпијачна 
продаја, дневно по м²:
I зона: 50,00 динара.
II зона: 40,00 динара.

4. За заузимање јавних површина у 
време државних, верских празника и
других прослава (осим за 
првомајске празнике), дневно по м²:

- чиja je снaгa мoтoрa дo 66 
килoвaтa 

1.500 
динaрa

- чиja je снaгa мoтoрa oд 66 
- 96 килoвaтa 

2.000 
динaрa

- чиja je снaгa мoтoрa oд 96 
- 132 килoвaтa 

2.500 
динaрa

- чиja je снaгa мoтoрa oд 
132 - 177 килoвaтa 

3.000 
динaрa

- чиja je снaгa мoтoрa прeкo
177 килoвaтa 

4.000 
динaрa
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Све зоне: 150,00 динара. 
НАПОМЕНА:

Пријава  се  подноси  Одељењу  за  буџет  -
Одсек локалне пореске администрације,  по
претходно  прибављеном  одобрењу
Одељења за привреду.

 Таксу  по  овом  терифном  броју
наплаћује Одељење за буџет - Одсек
локалне  пореске  администрације.
Одељење  за  привреду   Општинске
управе  Нова  Црња,  је  дужно
доставити сва издата решења којим
је  издато  одобрење  за  коришћење
простора  на  јавним  површинама
Одељењу за буџет. 

 Таксени  обвезник  је  обавезан  да
таксу  из  тачке  1.  овог  тарифног
броја уплаћује квартално.

 Таксени  обвезник  је  обавезан  да
таксу  из  тачке  2.  овог  тарифног
броја  уплаћује  месечно  (  у
сразмерним  месечним  износима),
најкасније до 15 - тог  у месецу.

 Таксени  обвезник  је  обавезан  да
таксу из тачке 3. и 4. овог тарифног
броја  уплаћује  једнократно,  по
добијању одобрења.

 У  случају  да  дође  до  скраћења
одобреног  времена  коришћења
простора  и  привременог  престанка
обављања  делатности,  таксени
обвезник  је  обавезан  да  поднесе
одјаву Одељењу за буџет –  Одсеку
локалне пореске администрације.

 Уз захтев се подноси доказ о одјави
даљег  коришћења  простора
(фотокопија  решења  надлежног
органа) и доказ о плаћеној такси.

 Такса се уплаћује на уплатни рачун
буџета Општине Нова Црња.

 Таксу  по  овом  тарифном  броју  не
плаћају директни корисници буџета
општине  Нова  Црња,  организатори
манифестација,  када је  покровитељ
Општина  Нова  Црња.  Такса  се  не
плаћа уколико је инвеститор радова
јавно  предузеће,  установа  или
служба  чији  је  оснивач  општина
Нова Црња.

 Такса  из  овог  тарифног  броја  не
плаћа се за коришћење простора на
јавним  површинама  ради  продаје

штампе,  књига  и  других
публикација.

 Општинска  управа  –  Одељење  за
буџет  дужно је  да води евиденцију
обвезника са подацима о задужењу
и наплати.

 Општинска  управа  –  Одељење  за
привреду дужно је да редовно врши
поређење стварног стања на терену
са евиденције обвезника. 

Тарифа број 5.

Таксена тарифа за држање
средстава за игре на срећу и апарата за

забавне игре

Локална комунална такса се плаћа се 
такса:

- за приређивање томболе, 
лутрије, кладионице и сл. . . . . 
3.000,00 динара месечно

- слот и покер апарати и 
слично  . . . . . . . . . . . . 1.000,00 
динара месечно по апарату

- за  билијар  и  флипер
апарате  . . . . . . . . . . . . . . . 250,00
динара месечно по апарату

- у играоницама  . . . . . . . . . . . . . . .
.  .   .  .  .  .  .  .  .  .  100,00  динара
месечно по рачунару

       НАПОМЕНА:

Утврђивање и наплату таксе по овом
Тарифном  броју  врши  Одељење  за  буџет
Општине  Нова  Црња  –  Одсек  локалне
пореске администрације.

Обвезник плаћања таксе је држалац
средстава за игру који је дужан да у року од
10  дана  од  дана  постављања  средстава  за
игру поднесе пријаву за наплату таксе.

Таксени обвезник је дужан да таксу
из  овог  тарифног  броја  уплаћује  месечно,
најкасније до 15-тог у месецу за претходни
месец.

Тарифа број 6.

Таксена тарифа за кoришћeњe слoбoдних
пoвршинa зa кaмпoвe, пoстaвљaњe

шaтoрa или другe oбjeктe приврeмeнoг
кoришћeњa
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Локална  комунална  такса  за
постављање шатора,  кампова или сличних
објеката привременог  коришћења  плаћа се
у износу од 10,00 динара дневно по м2, за
све зоне.

НАПОМЕНА:

Обвезник  таксе  из  овог  тарифног
броја  је  правно  и  физичко  лице,  које
користи слободну површину за кампове, за
постављање  шатора  или  других
привремених објеката.

Таксу  из  овог  тарифног  броја
наплаћује  Одељење  за  буџет  –  Одсек
локалне  пореске  администрације.  Наплата
таксе  врши  се  једнократно  по  издавању
одобрења Одељења за привреду.

Тарифа број 7.

Таксена тарифа за заузеће јавне
површине грађевинским

материјалом и за извођење
грађевинских радова

Утврђује  се комунална такса дневно и
то:

-  при  изградњи  објеката  по
квадратном метру заузете површине
10,00 динара ( за све зоне)
- при извођењу радова на објектима
који изискују раскопавање коловоза
и  тротоара  по  квадратном  метру
заузете површине 13,00 динара ( за
све зоне).

НАПОМЕНА:

Обвезник  таксе  из  овог  тарифног
броја  је  правно  лице,  предузетник  или
физичко  лице  који  врше  заузимање  јавне
површине  грађевинским  материјалом  и
изводи  радове  на  објектима  који  изискују
раскопавање коловоза и тротоара .

Под  грађевинским  материјалом  из
овог  тарифног  броја  подразумева  се  :
шљунак, песак, цигла, монта, блок, камен и
цреп.

Такса  из  овог  тарифног  броја  не
плаћа  се  ако  раскопавање,  односно
заузимање  јавне  површине  врши  због
реконструкције  коловоза,  тротоара  или
друге  јавне  саобраћајне  површине,  као  и
приликом  извођења  радова  јавних

комуналних  предузећа  у  сврху  довођења
објеката у функцију.

Одељење  за  привреду  не  може
издати  одобрење  за  заузимање  јавне
површине  док  обвезник  претходно  не
уплати таксу из овог тарифног броја.

Председник СО 
                                  Даница Стричевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општине-
БРОЈ:II-06-2/13-8
ДАНА: 31.01.2013.
Н  О В А  Ц Р Њ А 

8.На основу члана 41.став 1. Закона 
о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености ( “Сл.гласник  РС “ број 
36/09 ), члана 32.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 ), уз 
прибављено мишљење Локалног савета за 
запошљавање,Скупштина општине Нова 
Црња на седници одржаној дана       
31.01.2013.године д о н о с и

ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНОМ АКЦИОНОМ

ПЛАНУ ЗАПОШЉАВАЊА 
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА ЗА

2013.ГОДИНУ

Члан 1.
Доноси се локални акциони план 

запошљавања општине Нова Црња за 
2013.годину.

Члан 2.
Локални акциони план 

запошљавања општине Нова Црња за 
2013.годину чини саставни део ове Одлуке.

Члан 3.
Одлука ће бити објављена у 

„службеном листу општине Нова Црња“.

Председник Скупштине
Стричевић Даница

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општине-
БРОЈ:II-06-2/13-9
ДАНА:31.01.2013.
Н  О В А  Ц Р Њ А 

9.На основу чл.32 тачка  9 Закона о 
локалној самоуправи ( “Сл.гласник  РС “ 
број 129/07 ), члана 20 Закона о јавним 
службама ( “Сл.гласник  РС “ број 
42/91,81/05 ) и члана 10 Одлуке о оснивању 
Центра за социјални рад Нова Црња 
( „Службени лист општине Нова Црња“ 
број 5 /06 ), Скупштина општине Нова 
Црња на својој седници одржаној дана 
31.01.2013.године д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  -

„НОВА ЦРЊА“

I
Разрешава се члан Управног 

одбора Центра за социјални рад „Нова 
Црња“:

Бицок Тибор,представник оснивача.

II
Именије се члан Управног одбора 

Центра за социјални рад „Нова Црња“:
Чуч Чаба,представник оснивача.

III
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у «Службеном 
листу општине Нова Црња»

Председник Скупштине
Стричевић Даница

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општине-
БРОЈ:II-06-2/13-10
ДАНА: 31.01.2013. године
Н О В А  Ц Р Њ А 

10.На основу  члана  20.  тачка27.  и
члана  28.  и  32.  тачка  6.  и  18.  Закона  о
локалној  самоуправи  („Сл.  гл.  РС“,  број

129/07) и члана 30. Статута општине Нова
Црња („Сл. лист општине Нова Црња“, број
9/08),  Скупштина  општине Нова  Црња  на
седници одржаној дана  31.01.2013. године
донела је 

ЗАКЉУЧАК

 Скупштина општине Нова Црња, 
која је орган власти јединице локалне 
самоуправе, мишљења је, да се треба 
применити члан 18.став 1.тачка 3. Закона о 
враћању одузете имовине и обештећењу 
(„Сл. гл. РС“, број 79/11)  којим је 
предвиђено да се не враћа право својине на 
непокретностима које на на дан ступања на 
снагу горе наведеног закона имају следећу 
намену,односно стстус: „непокретности 
које служе за обављање делатности 
установа из области здравства,васпитања и 
образовања,културе и науке или других 
установа,као јавних служби,основаних од 
стране носилаца јавне својине,а чијим би 
враћањем био ометен рд и функционисање 
тих служби“. 

Имајући у виду да је зграда у којој 
се налази забавиште била предмет 
реституције од стране Црвене општине 
Српска Црња,мишљења смо да иста треба 
да остане у досадашњем режиму,односно 
као установа образовно-васпитног 
карактера на нашој територији и да 
представља зграду од општег интереса.
 Ово мишљење произилази и из 
чињенице да је општина Нова Црња као 
оснивач у сарадњи са О.Ш. „Ђура Јакшић“ 
из Српске Црње уложила значајна новчана 
средства у адаптацију и реновирање са 
сврхом коришћења у образовне,рекреативне
и културно уметничке активности. 

Председник СО
Даница Стричевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општине-
БРОЈ:II-06-2/13-11
ДАНА: 31.01.2013. године
Н О В А  Ц Р Њ А 

11.На основу члана 20. тачка27. и 
члана 28. и 32. тачка 6. и 18. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гл. РС“, број 
129/07) и члана 30. Статута општине Нова 
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Црња („Сл. лист општине Нова Црња“, број
9/08), Скупштина општине Нова Црња на 
седници одржаној дана 31.01.2013. године 
донела је 

ЗАКЉУЧАК
             Скупштина општине Нова Црња, 
као највиши орган општине који врши 
функције локалне власти, мишљења је, да је
за остваривање права, обавеза и на закону 
заснованих интереса грађана општине, од 
пресудне важности постојање судске 
јединице у Новој Црњи, као одељења 
Основног суда у Кикинди.

Као оправдани разлог саматрамо  
постојање матерјално-техничких услова и 
кадрова, довољан број предмета, удаљеност
и слабе превозне везе са градом Кикиндом.

Општинско веће као орган 
извршне власти општине, и као предлагач 
аката за Скупштину, донело је на седници 
одржаној дана 22.01.2013. године Закључак 
којим се предлаже СО да изнесе став о 
оправданости постојања судске јединице.

СО као представнички орган 
власти у општини, а на основу свог 
законског овлашћења да даје мишљење о 
законима којима се уређују питања од 
значаја за локалну самуправу, дала је исто у
ставу 2.

О спровођењу  овог закључка 
стараће се Председник општине.   

                                                          
Председник СО

Даница Стричевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општине-
БРОЈ: II-06-2/13-12
ДАНА: 31.01.2013.
Н  О  В  А   Ц  Р  Њ  А

12.На основу члана 130.Закона о 
здравственој заштити ( “Сл.гласник  РС “ 
број 107/05,72/09,88/10,99/10,57/11 и 
119/12 ), члана 32. тачка  9 .Закона о 
локалној самоуправи ( “Сл.гласник  РС “ 
број 129/07 )  и члана 41.тачка 10. Статута 
општине 
(“Сл.лист општине Нова Црња “ број 9/08 ), 
Скупштина општине Нова Црња на својој 
седници одржаној дана   31.01.2013.године, 
д о н е л а  ј е

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ДОМА ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА

Члан 1.
         Разрешава се Гаврилов др. Мила  из 
Српске Црње , дужности директора 
Дома здравља Српска Црња.

Члан 2.
Овo  Решење објавиће се у 

„Службеном листу општине Нова Црња“.    
  

Председник СО
Стричевић Даница

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општине-
БРОЈ: II-06-2/13-13
ДАНА: 31.01.2013.
Н  О  В  А   Ц  Р  Њ  А

13.На основу члана 134.Закона о 
здравственој заштити ( “Сл.гласник  РС “ 
број 107/05,72/09,88/10,99/10,57/11 и 
119/12 ), члана 32. тачка  9 .Закона о 
локалној самоуправи ( “Сл.гласник  РС “ 
број 129/07 )  и члана 41.тачка 10. Статута 
општине 
(“Сл.лист општине Нова Црња “ број 9/08 ), 
Скупштина општине Нова Црња на својој 
седници одржаној дана 31.01.2013. године, 
д о н е л а  ј е

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ  В.Д. ДИРЕКТОРА
ДОМА ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА

Члан 1.
         Именује се Бекан Др. Димитрије, за 
в.д. директора Дома здравља Српска Црња.

Члан 2.
 Мандат в.д. директора Дома 
здравља Српска Црња, почиње да тече 
даном ступања на дужност в.д. директора и 
траје 6 месеци . 

Члан 3.
Овo  Решење објавиће се у 

„Службеном листу општине Нова Црња“.    
  

Председник СО
Стричевић Даница
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општине-
БРОЈ:II-06-2/13-14
ДАНА: 31.01.2013.
Н  О В А  Ц Р Њ А 

14.На основу члана 130.Закона о 
здравственој заштити ( “Сл.гласник  РС “ 
број 107/05,72/09,88/10,99/10,57/11 и 
119/12 ), члана 32. тачка  9 .Закона о 
локалној самоуправи ( “Сл.гласник  РС “ 
број 129/07 )  и члана 41.тачка 10. Статута 
општине 
(“Сл.лист општине Нова Црња “ број 9/08 ), 
Скупштина општине Нова Црња на својој 
седници одржаној дана 31.01.2013. године, 
д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О  РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНОВА
 УПРАВНОГ ОДБОРА  ДОМА

ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
 
I

Разрешавају се чланови Управног 
одбора Дома здравља Српска Црња:

Брборић Ранко,представник 
оснивача и

Васић Борислав,представник 
оснивача.

II
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 
листу општине Нова Црња“.

Председник СO
Стричевић Даница

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општине-
БРОЈ:II-06-2/13-15
ДАНА: 31.01.2013.
Н  О В А  Ц Р Њ А 

15.На основу члана 130.Закона о 
здравственој заштити ( “Сл.гласник  РС “ 
број 107/05,72/09,88/10,99/10,57/11 и 
119/12 ), члана 32. тачка  9 .Закона о 
локалној самоуправи ( “Сл.гласник  РС “ 
број 129/07 )  и члана 41.тачка 10. Статута 

општине 
(“Сл.лист општине Нова Црња “ број 9/08 ), 
Скупштина општине Нова Црња на својој 
седници одржаној дана 31.01.2013.године,
 д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА
 УПРАВНОГ ОДБОРА  ДОМА

ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
 
I

Именују се за чланове Управног 
одбора Дома здравља Српска Црња:

Бабић Саша,представник оснивача и
Стојковић Милисав,представник 

оснивача.
II

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
листу општине Нова Црња“.

Председник СO
Стричевић Даница

Република Србија – 
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Нова Црња
-Скупштина општине-
Број: II-06- 2 /13-16
Дана: 31.01.2013.год.

16.На основу члана 32.  Закона о 
локалној самоуправи ( „Службени гласник 
РС“; број 129/07), члана 46.став1 .тачка.5 и 
став 6 Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС“; број 129/07,34/10-
Одлука УС и 54/11) и члана 35.Статута 
општине Нова Црња („Службени лист 
општине Нова Црња“,бр.9/08) ,Скупштина 
општине Нова Црња на седници одржаној 
31.01.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ
ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА

Члан 1.
Утврђује се да је Латиновић 

Драгиши из  Српске Црње, са изборне 
листе ГРУПА ГРАЂАНА ''ДРАГИША 
ЛАТИНОВИЋ-СОЛИДАРНОСТ'' , 
престао мандат одборника ,пре истека 
времена на који је изабран, а на основу 
именовања за члана  Управног одбора Дома
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здравља Српска Црња,чији је оснивач 
Скупштина општине Нова Црња.

Члан 2.
Именованом мандат одборника 

престаје дана 31.01.2013.године.

Члан 3.
Ово Решење објавиће се у  

„Службеном листу општине Нова Црња“.
 

Председник СО
Стричевић Даница

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општине-
БРОЈ:II-06-2/13-17
ДАНА: 31.01.2013. године
Н О В А  Ц Р Њ А 

17.На основу чл.32.Закона о 
локалној самоуправи(„Сл.гласник РС“ 
бр.129/07..) и чл.41.став 1. тачка 7. Статута 
општине Нова Црња („Сл.лист општине 
Нова Црња“ 09/08) ,Скупштина општине 
Нова Црња на седници одржаној дана 
31.01.2013. године донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

Упутити предлог Влади Републике 
Србије , да се промени Уредба о 
утврђивању јединствене листе развијености
региона и јединица локалне самоуправе за 
2012. годину („Сл.гласник РС“бр.107/2012) 
у делу који се односи на општину Нова 
Црња на тај начин што ће се иста 
сврстати у  IV групу уместо досадашње 
III развијености.

О  спровођењу   овог  закључка
стараће се Председник општине.

Председник СО

Стричевић Даница

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
Општинско веће
Број:I-06-1/13-16
Датум:22.01.2013.

18.На основу члана 47.Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“129/2007)и члана 61.Статута општине 
Нова Црња(„Службени лист Општине Нова 
Црња(број 9/2008),члана 37.Пословника о 
раду Општинског већа бр:I-06-10/2012-2 од 
11.06.2012,општине Нова Црња,Општинско 
веће на седници одржаној дана 
22.01.2013.доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Именују се за чланове Савета за 
миграције општине Нова Црња у 
следећем саставу:
1.Тодоров Миле-Председник општине
2.Степановић Зорица-повереник за 
избеглице
3.Стричевић Даница-Председник 
скупштине општине Нова Црња
4.Хелена Вујановић- О.Ш.“Ђура 
Јакшић“Српска Црња
5..Васиљевић Милана –Војвода Степа
6.Драгана Ђерман Диклић -Александрово
7 Бицок Илона-Нова Црња

Ово Решење пбјавити у Службеном 
листу општине Нова Црња

Председник
Тодоров Миле
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одржаној  дана 31.01.2013.. доноси



    Број   1     01.02.2013.       “Службени лист општине Нова Црња“                       страна  1  
 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ НОВА
ЦРЊА ЗА 2013. ГОДИНУ

                                                                                                                                                      
                               1.1. УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

   Локални  акциони  план  запошљавања  за  2013.  годину   представља  основни
инструмент спровођења активне политике запошљавања у 2013. години на територији
општине Нова Црња. Имајући у виду високу незапосленост на подручју наше општине,
као један од највећих економских и социјалних проблема постоји наглашена потреба
сагледавања  тржишта рада  и  укључивања  свих  релевантних актера  у  борбу  против
незапослености. 
            С обзиром на наведено, Скупштина општине Нова Црња доноси Локални
акциони  план   запошљавања   којим  се   утврђују  циљеви,   приоритети  и  мере  за
унапређење  запослености,  односно  утврђују  смернице  политике  запошљавања  на
подручју општине Нова Црња.

                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                     МИЛЕ ТОДОРОВ

1.2. ПРАВНИ ОКВИР

            Локалним акционим планом запошљавања за 2013. годину општине Нова Црња
(у  даљем  тексту:  Акциони  план)  утврђују  се  приоритети  и  мере  за  унапређење
запослености на подручју општине Нова Црња  (у даљем тексту: Општина).
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    Правни основ за доношење Акционог плана је садржан у одредби члана 41. став 1.
Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“
број  36/09,  у  даљем  тексту:  Закон)  којом  је  утврђено  да  надлежни  орган  локалне
самоуправе,  може  по  прибављеном  мишљењу  Локалног  савета  за  запошљавање  (у
даљем тексту: Локални савет), усвојити Акциони план.                      

     Акциони  план  је  у  потпуности   усклађен  са  Националним  акционим  планом
запошљавања за 2013. годину  и приоритетима активне политике запошљавања у 2013.
години на територији АП Војводине који су првенствено усмерени на улагање у људске
ресурсе, подстицање социјалне инклузије  на тржишту рада и отварање нових радних
места. У том смислу приоритети политике запошљавања на територији АП Војводине у
овој  години  су:  очување  постојећих  и  подршка  отварању  нових  радних  места,
смањивање  утицаја  економске кризе  на  постојеће  послове и  спречавање значајнијег
пораста  и  стопе  назапослених  у  АП   Војводини,  веће  улагање  у  људске  ресурсе
побољшањем образовања и кроз обуку у складу са понудом у потражњом на тржишту
рада, као и промовисање социјалне инклузије и једнаких могућности на тржишту рада.
У 2013. години, активна политика запошљавања је усмерена на реализацију активности
које ће дати резултате на кратак рок, али и оне које ће у средњорочном периоду довести
до  успостављања  стабилног  и  одрживог  тренда  раста  запослености,  смањивање
регионалних разлика, повећања продуктивности, спречавања искључености са тржишта
рада и социјалну инклузију. 

       Спровођење  Акционог плана  и  предвиђених  приоритета и  мера  подразумева
активно  учешће  и  сарадњу  свих  институција  и  социјалних  партнера  на  подручју
општине Нова Црња.

         На Акциони план претходно мишљење дао је Локални савет општине Нова Црња
као саветодавно тело које окупља све ауторитете релевантне за питање запошљавања на
подручју општине Нова Црња.                                        

                    1.3.    КРАТАК ОПИС ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ СИТУАЦИЈЕ

    У  општини  Нова  Црња  становништво  се  највише  бави  пољопривредом.  У
њој  остварује   приходе   више   од   половине   (52,7%)   становништва.   По
заступљености  се  даље, према резултатима пописа становништва 2002, издвајају
делатности  везане  за  прерађивачку  индустрију  (16%),   трговину,   поправку
моторних  возила,  мотоцикала  и  предмета  за  личну употребу и домаћинство
(8,7%),  државну  управу  и  одбрану,  обавезно   социјално  осигурање  (5,4%)  и
образовање  (4,2%). Остале  делатности  су  заступљене  са  3% или мање.  Насеља
општине  Нова  Црња  се  разликују   по  доминантности  одређених привредних
делатности.  Пољопривреда  доминира  у  свим  општинским насељима.  Међутим,  у
Тоби  (84,8%),   Александрову,   Новој  Црњи  и   Радојеву  удео   запослених  у
пољопривреди прелази 50%. Становништво Војводе Степе (19,6%) и Српске Црње
(19,8%)  које  је  запослено  у  прерађивачкој  индустрији  представља  скоро  петину.
Српска Црња је насеље у коме је удео запослених  у  трговини,  оправци  моторних
возила,  мотоцикала  и  предмета  за  личну употребу и домаћинство (15,1%) дупло
већи  од  општинског  просека.  Уколико  се  све  делатности  сажму  по  привредним
секторима, у  примарни, секундарни и  терцијарни, као и квартални који означава
непривредне делатности, добијају  се  следеће чињенице.  По  општинском  просеку,
већина  становништва,  је  запослена  у  примарном сектору,  скоро  петина  (19,5%)
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у  секундарном,  више  од  десетине  у  терцијарном  (13,1%)  и квартарном сектору
(14,8%).  У поређењу са  покрајинским  просеком,  дупло  више запослених се  бави
примарним делатностима, а  у просеку по 1,5 пута  мањи удео  запослених у свим
другим секторима.

    Према  насељима,  поменути  однос  запослених  у  пољопривреди  је  идентичан
са односом из примарног сектора. Секундарне делатности су највише присутне у
Војводи  Степи  (23,6%) и Српској  Црњи   (23,1%),  док  је  најмањи  удео  у  Тоби
(5,1%).  Подаци   за  терцијарни  сектор одступају  од  општинског  просека  (13,1%).
Преко  петине запослених из  Српске Црње (21,2%)  је  ангажовано у терцијарном
сектору,  док   је  тај  удео  у  Тоби  „симболичан“  (3,2%).  У  осталим   општинским
насељима  је  нешто  нижи  од  просека.  Подаци  везани  за  квартарне делатности
се  такође  веома  разликују.   Највише  становништва  које  остварује  приходе  за
живот у непривредним делатностима насељава Војводу Степу и Српску Црњу  (по
18,9%), а  најмање   Тобу  (6,9%)  и   Радојево   (9,3%).   Покрајински  просек  је
превазиђен  у  примарном сектору у свим насељима и у случају  Војводе Степе у
терцијарном сектору.  

    Од  укупног  броја  незапослених  у  Средње-банатском  округу  (18.595)  2012.
године,  незапослено  становништво  општине  Нова  Црња  чини  9  %.  Од  1.677
незапослена лица, жене чине мање од половине, 46,4% (779). Од 8029 становника
општине  Нова  Црња,  који  се  налазе  у  старосној  категорији  15-65  година,
незапослени  чине  15,7%.  Овај  проценат   је  дупло  већи  од  оптималног.   Према
подацима  службе  за  запошљавање  у Новој Црњи,  већину  незапослених  чини
становништво  са  стеченим  I  или  II  степеном  стручне  спреме.  Становништво  са
завршеном средњом школом, односно стеченим трећим (20,5%) и четвртим (21,64%)
степеном  чини  око  ¼   укупно   незапослених.   Према   чему,   најобразованије
становништво  је најмање незапослено. Оно чини свега 4,9% незапослених (табела).
 
Табела: Незапослени у општини Нова Црња према степену стручне спреме, на дан
30. 11. 2012. године 
  

Стручна
спрема

I и II III IV V VI-1 VI-2 VII-1

1677 897 344 363 2 19 12 40
% 53,4 20,5 21,6 0,11 1,13 0,7 2,3

1.4  ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

Општина  Нова  Црња  је   лоцирана  у  североисточном  Банату  и  припада
средњебанатском  округу.   На   западу  и  северозападу   граничи   се  општином
Кикинда, на  југу општином  Житиште,  док  њена  североисточна  граница  чини
део  државне  границе  са Румунијом . Општина Нова Црња  заузима  површину  од
273  km2, што  представља само  1,3%  територије  Војводине  (Републички  завод  за
статистику,   2004г).  Њених   12.705  становника   чини   0,6%   војвођанског
становиштва.  Према  густини  насељености,  општина Нова Црња  са  47,3  st/km2  је
скоро  дупло  слабије насељена  (1,9 пута) него Покрајина  (94,5 st/km2).  
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Према резултатима пописа становништва 2002, у општини Нова Црња налази се
шест насеља: Александрово, Војвода Степа, Нова Црња, Радојево, Српска Црња и
Тоба. Отварање међународног  граничног  прелаза,  1970.  године,  позитивно  је
утицало  на побољшање  географског  положаја   општине  Нова  Црња.   Визни
режим  између  Србије   и Румуније   је   успостављен  онога  тренутка   када   је
Румунија   постала  кандидат  за  улазак   у Европску Унију.  Од тада се смањила
фреквентност саобраћаја преко овог граничног прелаза. Тиме  је умањена предност
општинског пограничног положаја. Пограничне општине би  се  у будућности могле
преобразити   у   регионе   сарадње,   као   што   је   потенцијално   замишљен
Еурорегион  Дунав-Криш-Мориш-Тиса.  Прекогранична  сарадња  је  нарочито
подржана и у финансијском и у  концепцијском  смислу  од  стране  институција
Европске  Уније  и  на  томе може  да  почива основа развоја општине Нова Црња.   
 

Главна  саобраћаница  у  општини  Нова  Црња  је  међународни  пут М-7.  Он,
спајајући Зрењанин са границом Србије и Румуније, и даље са Темишваром, прелази
преко општинске територије.  Од насеља Нова Црња се у североисточном правцу
одваја  асфалтни  пут  преко  Руско  Села  за  Кикинду.  Ускотрачна  железница  је
постојала од 1898. до 1969. године. Повезивала је  већи број насељених  места  са
Зрењанином.  „Ћира“  је  превозио  дневне  мигранте  и  пољопривредне производе.
Развојем друмског саобраћаја, железница  је постала нерентабилна. 
 

Рељеф  општине  Нова  Црња  има  равничарско  обележје.   Разлика  између
највише  и најниже тачке је 5,5 m, а просечна надморска висина терена је 78 метара.
Општина  својим  највећим  делом  лежи  у  итебејској  депресији,  а  мањим  на
вишим теренима  лесне  терасе.   Лесно-песковита   греда   се   простире   правцем
североисток-југозапад   средином општинске  територије.   Због  угрожености  од
високих  подземних  вода,  већина  насеља општине  Нова  Црња  (Aлександрово,
Војвода  Степа,   Нова  Црња  и  Српска  Црња)   и међународни  пут  М-7  су
изграђени  управо  на  поменутој  греди.  Греда  представља  део банастке лесне
терасе,  са  надморском  висином  80-83  метра,  која  се  благо  спушта  и    утапа  у
Итебејску  депресију.   Најшира  је  код  Банатског  Двора  на  југу  и  северно  од
Српске   Црње.   Итебејска   депресија   је   потолина   настала   неотектонским
процесима. Просечна апсолутна висина Итебејске депресије износи 78m. По  њој  се
запажају   пространа   удубљења   и   напуштени   меандри   као   остаци   старих
водотокова, правца североисток-југозапад. 

Климатске  карактеристике  општине  Нова  Црња  сврставају  је   у  умерено
континенталну  област.  Микроклиматске  разлике  су  минималне,  јер  су  такве  и
математичко  географске   и   ортографске   разлике.   Према   агроклиматској
регионализацији  Павла  Катића, општина  Нова  Црња  припада  рејону  северног
Баната.   Због   недостатка   метеоролошке  станице  на  општинској  територији,
подаци  који  се  односе  на  климатске елементе  добијени  су  у  метеоролошкој
станици  у  Кикинди.  Просечна  вредност  средње годишње температуре ваздуха
износи 10,90 °C.  Наjизразитији  ветар  је  кошава, који  има  југоисточни правац и
најчешће се појављује  крајем јесени и почетком лета. Доноси ведро и суво време.
Северозападни ветар је други по учесталости.  Он  дува  у  топлијем  делу  године  и
доноси  облачно  време  и  падавине.  Други ветрови  су  све  слабије  учестали
следећим   редом:   јужни,   северни,   североисточни,   западни,  југозападни   и
источни.  Тишине  су  на  1000  мерења  годишње  просечно  регистроване  67,5 пута.
Просечна  годишња  количина  излученог  воденог  талога,  према  метеоролошкој
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станици  Кикинда,   која   израчуната   за  период  1948-2000.  износи  558  mm
(Метеоролошки годишњаци, 1948-2000). 
 
    Територија  општине  Нова  Црња  је  богата  у  подземним,  а  сиромашна  у
површинским воденим  токовима. Фреатске  воде  су  главни  узрочници  великих
поплава,  нарочито  током периода  изливања  веће  количине  падавина.  Оне  се
хране  и  високим  водама  Бегеја,  као  и притицањем воде из виших лесних терена
Румуније.  Највиши део општине се налази на песковито-лесној греди и на њој су
позиционирана  четири  насеља:  Српска  Црња,  Војвода  Степа,  Нова  Црња  и
Александрово. Западно и источно од ње су делови Итебејске   депресије   и  они
представљају  део  поплавних  терена  североисточног  Баната. Подземне  воде  су
усмерене  ка  средишњим  деловима  ове  депресије,  односно  ка  отицању Бегеја.
Високе фреатске воде негативно утичу на квалитет приноса или потпуно уништавају
засејане   културе.   Канали   за   одводњавање   имају   малу   апсорпциону  моћ,
преспоро  гравитационо  отицање   и   мали   број   црпних  станица,   те  им   је
функција   редукована   на  минимум.  Насеља  општине  Нова  Црња   се  водом
снабдевају водом артешких издани, нарочито из  четвртог  и  петог  хоризонта  који
се  налазе  на  дубинама  од  160  до  240  метара.  Зона храњења артешких вода се
налази у планинским подручјима Карпата и Алпа.  
Површинске   воде  чине  два   значајнија   канала   и   неколико мањих  бара  и
вештачких  језера.  Предратни  канал  Итебеј-Српска  Црња   је  широк  3  m  и  има
просечну дубину од 2 m.  Својим  рачвањем  пролази  кроз  атаре  свих  насеља
општине  Нова  Црња,  осим  Тобе.  Други канал  је  прокопан од Старог Бегеја и
правцем   југозапад-североисток  се  протеже  кроз  хатар  Честерега,   Банатског
Карађорђева  и  Александрово. Он прихвата вишак воде поменутих насеља и Тобе.
За водоснабдевање  фабрике шећера у Новој Црњи ископан  је  крак канала  Нови
Бечеј-Кикинда, који чини део Канала Дунав-Тиса-Дунав. Његове димензије  су веће,
ширина  му   је  12  m,  а  дубина  4  m.  Он  потенцијално  може  имати  пловидбену
функцију.  На месту некадашње „јамуре“,  настале услед  вађења земље за потребе
изградње кућа,  формирано  је   вештачко  језеро  код  Александрова.  Уређењем,
порибљавањем   и  пошумљавањем   околине,   језеро   је   постало   значајан
рекреациони  пунк  у  општини  Нова Црња. Водом се снабдева из артешког бунара,
те је њен квалитет адекватан за купање. 
Друга већа „јамура“ лоцирана је западно од Нове Црње. Њена дубина се креће од 2
до 5 m. И у другим насељима општине постоје „јамуре“, али су површински мање и
садрже воду само током влажног периода. 
  

Топографску  површину  општине  Нова  Црња  изграђују  земљишта  настала
распадањем  седиментних  стена,  леса  и  алувијалних  наноса.  По  заступљености,
највеће површине,  на  преко ¾  општинске  територије,  прекривене  су  ритском
црницом  и  њеним варијететима, као што су: ритска црница бескарбонатна (45,5%),
ритска црница карбонатна (25,3%) и тешка ритска црница и смоница (7,9%). Поред
њих присутни су и ливадска црница карбонатна  (16,5%)  и  чернозем  карбонатни
на  лесној  тераси  и  са  знацима  оглејавања  на лесу (4,8%).  
 Иницијална вегетација општине Нова Црња била је степска панонска вегетација,
али је она на 95% површине замењена разноврсним културним биљем. Међу њиме
доминирају  жита,   индустријско   биље,   воће   и   поврће.   Самоникла   биљна
вегетација  се  задржала  поред путева и канала, у мањим депресијама, барама и на
слатинастим површинама.  Чине је  штир,  чичак,  коприва,  зубача,  булка,  хајдучка
трава,  троскот,  паламида,  камилица  и  др.  На  мањим  слатинастим   површинама
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заступљене  ниске  траве  и  коровске  биљке.  Барску  вегетацију представљају сита,
рогоз, шевар, дрезга, трска и друге.  Шумске  површине су на територији општине
Нова Црња у  значајном обиму искрчене. Мањи  делови шумских  површина  се  још
могу   наћи   североисточно  од  Велике  хумке  у  атару  Војводе  Степе,   јужно  и
југоисточно  од  Александрова,  у   југозападном,  јужном  и  источном  делу  атара
Српске  Црње.  Сва  природна  добра  Општине  Нова  Црња заштићена  су  статусом
Споменика природе:  група   стабала   копривића  (Celtis   occidentalis)   у   Српској
Црњи,  састојина  питомог  ораха (Juglans  regia)  у  парку  око  каштела  у  близини
Румунске  границе,  храст  лужњак  (Quercus robur  L.)  у  Новој  Црњи  и  софора
(Sophora  japonica)  у  Новој  Црњи.

     1.5. ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ И КРЕТАЊЕ ПРИВРЕДНЕ СТРУКТУРЕ

Пословно  окружење  првенствено  је  условљено  факторима  који  су  изван
контроле  локалне   самоуправе,   пре   свега   привредно–системским   прописима
(законским  и подзаконским)  и  мерама економске  политике  Републике  и  Покрајине.
И  поред  тога,  у постојећим  законским  оквирима  постоје  бројне  могућности  да
јединице   локалне  самоуправе  подстицајно  делују  на  пословање  локалне  привреде.
Уобичајено  те мере  су: подстицање развоја малих и средњих предузећа, подстицање
оснивања нових предузећа,  промоција страних и домаћих инвестиција  (промоцијом,
оснивањем индустријских зона, комуналним  опремањем  грађевинског  земљишта  и
сл.),   развој  ”тешке”  пословне инфраструктуре   (изградња  и  поправка  локалних
путева,  изградња  и  реконструкција пословног простора, изградња и реконструкција
комуналне  инфраструктуре  и  сл.)  развој  ”меке”   пословне   инфраструктуре
(обезбеђење  образовања  и  тренинга  потенцијалним  и актуелним предузетницима
или  власницима малих предузећа, подршка истраживању и развоју,  пружање  услуга
пословног  саветовања,  обезбеђење  лакшег  приступа финансијским средствима (као
нпр.  локални  гаранцијски  фондови),  подршка  оснивању  и  развоју   пословних
асоцијација   (као   нпр.   удружењима   предузетника),   омогућавање  пословног
повезивања,  побољшање  квалитета  живота,  побољшање  услуга  локалних органа
управе  итд.),  развој  кластера  итд.  Наравно,  побројане  мере  подршке  нису  и  не
треба  ду  буду  једина  обавеза  локалне  самоуправе.  Без  партнерског  приступа,
кооперације  и   партиципације   различитих  актера,   локалних,   али  и   на  вишим
новиома   власти,   није  могуће  створити  конзистентан  систем  подршке  локалном
економском развоју.  

Од  бројних  могућих  мера  за  подршку  економском  развоју  и  стварању
подстицајног пословног  амбијента  за  локалну  економију,  општина  Нова  Црња  се
определила   за оснивање   Канцеларије   за   локални  економски  развој.   Основни
задатак  Канцеларије  је праћење конкурса републичких и покрајинских институција за
подршку развоју привреде и  пружање  помоћи  привредним  предузећима  приликом
конкурисања  код  ових институција.  

У  општини  Нова  Црња  не  постоји  привредна  комора,  али  је  основано
Опште удружење предузетника.  
Просторни план општине Нова Црња  је  у припреми. План детаљне регулације  за сада
постоји једино за радну зону у Српској Црњи.   

Анализа  у   претходним   деловима   показала   је   да   окосницу  привредне
структуре  општине  Нова  Црња  чине  прерађивачка  индустрија,  пољопривреда,
саобраћај и трговина у којима делују  средња и мала предузећа и предузетничке радње.
Међу  предузећима  по  својим   резултатима   пословања   и   свом   доприносу
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запошљавању  и  досадашњем  развоју привреде Општине издвајају се предузећа АД
„Банат” (168 запослених), испостава „ Гомекс” (25 запослена) и Српско Руска кућа (30
запослених).   
      
1.6. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА

1. Подстицање  инвестиција  и  привлачење  домаћих  и  страних  директних
инвестиција

Активности: 

-  Промоција инвестиционих могућности општине Нова Црња,
      -  Развој  капацитета локалне  самуправе  за привлачење  директних домаћих и
страних инвестиција, 

-  Промоција, опремање и развој радних зона. 
 

2.  Развој  предузетништва  подстицањем  оснивања  нових  предузећа  и
стварањем  повољних  услова  привређивања  за  развој  постојећих  МСП  и
предузетничких радњи
 
Активности: 

-  Оснивање општинских организација за подстицање локалног економског  развоја.
-  Покретање  кластерских  иницијатива  за  шире  репродукционо  повезивање МСП
у приоритетним гранама. 
 
  
3.  Повећање   интензивности   пољопривредне   производње  и   повећање
заступљености сточарске производње до нивоа еколошког оптимума

      Активности:  

-  Боље коришћење земљишта кроз просторну и накнадну сетву,
-  Интензивирање  биљне  производње  већим  улагањима  у   поједине  линије
производње,
-  Интензивирање сточарске производње,  
-  Уређење инфраструктуре и развој установа у руралним подручјима. 

4. Развој руралне средине у економском, образовном и културном погледу 

 Активности: 

- Успостављање и развој пољопривредне саветодавне службе,
- Интеграција производње, прераде и пласмана,
- Унапређење  капацитета  Канцеларије  за  рурални  развој  Општине  Нова Црња. 
  
5. Заштита животне средине и развој комуналне инфраструктуре 

Активности: 
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- Подизање  еколошке  свести  и  израда  Локалног  еколошког  акционог  плана
(ЛЕАП),  
- Завршетак водовода и гасовода у свим насељима општине,
- Решавање система оптималног руковања комуналним отпадом,  
- Почетак планирања изградње канализационе мреже,  
-  Реконструкција  застарелих  и  неодговарајућих  техничких  објеката  за  пренос
електричне енергије. 
 
6. Развој саобраћајне инфраструктуре као подстрек транзитном туризму
  
 Активности: 

- Планирање обилазнице, 
-  Развој   граничног   прелаза   и   изградња   инфраструктуре   ради   прихвата
транзитног туризма.   
 
7. Реконструкција и изградња саобраћајне инфраструктуре у функцији бољег
преноса људи, роба и ефикаснијег функционисања интерних и међународних
комуникација  

Активности: 

-  Развој  инфраструктурне  мреже  у  функцији  повезивања  општинских  насеља  и
привредних објеката међусобно и са центрима у унутрашњости и граничних прелаза
према Румунији,  
- Реконструкција и изградња савремене регионалне и локалне путне мреже изградња
терминала уз гранични прелаз,
-  Радити   на   осавремењавању   система   неопходног   за  функционисање
телекомуникације.
  
8. Промоција  Општине  Нова  Црња  и  њено  етаблирање  на  туристичкој
мапи Војводине и Србије

Активности: 

-  Интензивирање   промотивних   активности   и   оживљавање   манифестације
„Ђурини дани“ у Скадарлији,
-  Стварање визиторског центра у Новој Црњи.

9. Привлачење страних инвестиција у туризам 
 
Активности: 
- Студија изводљивости spa и wellness центра.  
 
10. Превенција обољења и побољшање здравственог стања становништва 

Активности: 
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-  Едуковање   становништва   у   погледу   коришћења   услуга   институција   за
здравствену заштиту,
- Промовисање здравог начина живота  .
 
11. Смањити броја лица у стању социјалне потребе

Активности: 

-  Развијање   програма   доквалификовања   и     преквалификовања   у   циљу
подстицања  развоја   приватног  предузетништва  и   смањења  броја   одраслих
материјално необезбеђених лица,
 - Реализовање програма помоћ у кући и збрињавање старог становништва, као и
других лица у стању социјалне потребе,
- Остварити  већу  сарадњу  у  домену  социјалне  заштите  између  различитих
привредних и ванпривредних институција на нивоу општине, а са циљем смањења
броја лица у стању социјалне потребе. 
 
12. Побољшање услова рада и доступности образовних установа

 Активности: 

- Изградити  наменске  објекте  за  предшколске  васпитно-образовне организације,
-  Обезбедити  услове  за  укључивање  деце  са  посебним  потребама  у  образовне
институције.
   
13.  Реализовати   оне   културне   садржаје   који   доприносе   развоју
мултикултуралности,  међунационалне  толеранције  и  унапређењу  суживота
различитих етничких група на подручју општине

 Активности: 

- Очување  културне  баштине  различитих  етничких  група  које  живе  на подручју
општине, 
- Обезбедити, уколико не постоји или није задовољавајући, простор и опрему за рад
организација из области културе. 

 1.7. ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА (СТЕЈХОЛДЕРИ)

1. Влада Републике Србије
2. Влада Аутономне покрајине Војводине
3. Покрајински секретаријати
4. Министарство рада и социјалне политике
5. Министарство економије и регионалног развоја
6. Министарство здравља 
7. Министарство просвете 
8. Министарство омладине и спорта
9. Министарство за државну управу и локалну самоуправу
10. Министарство унутрашњих послова 
11. Републички завод за статистику
12. Национална служба за запошљавање 
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13. Међународне организације (Светска банка, ММФ, МОР, Савет Европе, ЕАР и
др.) 

14. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
15. Министарство рударства и енергетике 
16. Министарство науке и заштите животне средине 
17. Регионалне агенције
18. Фонд за развој
19. Републичка агенција за мирно решавање радних спорова
20. Удружење незапослених 
21. Осигуравајућа друштва
22. Институти за медицину рада 
23. Овлашћена предузећа, институти и факултети
24.  Невладине организације 
25. Осигуравајућа друштва
26. Медијске куће
27. Особе са инвалидитетом
28. Незапослена лица
29. Удружења особа са инвалидитетом, Рома, незапослених – локална, регионална и

национална
30. Привредни субјекти
31.  Јединице локалних самоуправа
32. Центри за социјални рад
33. Фонд Пензијског и инвалидског осигурања (ПИО)

1.7.   РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И РЕЗУЛТАТИ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

У периоду од 2005.године до 2008.године страни инвеститори су у општину Нова Црња
инвестирали преко пет милиона евра.  
                                                            
У табели су сумиране основне информације о овим инвестицијама.  

Табела: Преглед страних инвестиција у општини Нова Црња 
Компанија Земља 

порекла 
Делатност Тип 

инвестиције 
Висина 
инвестиције 

Година 
инвестирања 

PP Cairnwell  В. Британија Пољопривредн
а производња 

Приватизација 3.000.000 
евра 

2005.

Српско-руска 
трговинска 
кућа 

Русија  
Србија 

Производња 
хране 

Аквизиција 1.500.000 
евра 

2008. 

Биљемеркант Оснивач из 
Хрватске 

Производња и 
трговина 

Приватизација 600.000 
евра 

2007.и 2008. 

Предузетнички  сектор  традиционално   је  усмерен  на  трговину  (61  предузетничка
радња,  односно  41,22%  од  укупног  броја  предузетничких  радњи),  угоститељство
(28 предузетничких  радњи,  односно  18,92%  од  укупног  броја  радњи)  и  личне
услуге  (фризерске   услуге   (5   радњи),   салони   за   улепшавање   (3   радње)   и
здравствене  услуге  (1 ординација).   Неки  предузетници  по  својој  величини  не
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заостају   за   многим   малим  предузећима.   Тако   су   нпр.   међу   највећим
предузетничким  радњама  СЗТР  „Нада”,  која запошљава око 15 радника.
    Иако не располажемо  званичним  статистичким подацима о  структури предузећа по
величини,   на  основу  података   добијених  анкетом може  се   закључити   да   у
општини Нова Црња послује 1 велико предузеће, 4 предузећа су средње величине, а 38
предузећа  су  мала.  Истовремено,  по  истом  извору  у  2008.  години  било  је  148
предузетника.  Највећи број малих и средњих предузећа је у пољопривреди (15 малих и
2  средња),  трговини  (6  малих),  прерађивачкој  индустрији3  (2  мала  и  2  средња),
саобраћају  (4  мала),  а  осталих  11   малих   предузећа   је   из   различитих   других
делатности.  Слична  структура   је  предузетничких  радњи  –   највећи   број  ових
привредних  субјеката  послује  у  делатности трговине  (61),  туризму и  угоститељству
(28), прерађивачкој индустрији  (12)  саобраћају (10)  грађевинарству  (2),  а  осталих
35  предузетничких  радњи  припада  другим привредним  делатностима.  Може се
видети  да  је   у  2008.години  у општини  Нова  Црња  у  предузетничким  радњама
било  запослено 232  радника,  што представља  26,88%  од  укупног  броја  зпослених
у   привредним   организацијама  (предузећима   и   предузетничким   радњама).   По
учешћу  запослених  у   сектору  малих  и средњих  предузећа   у  укупном  броју
запослених  општина  Нова Црња  је   далеко  испод просека Србије,  што сведочи о
неразвијености овог сектора у Општини.  Како  је  процес  приватизације  скоро  сасвим
окончан,  у  општини Нова Црња  има само два предузећа у државној својини, а једно
предузеће је  у мешовитој својини. Највећи број  предузећа  је  у  приватној  својини
(27)  а  девет    предузећа  је  у  задружној  својини. Стечајни  поступци  у  Општини  су
раније  завршени,  тако  да  се  у  скоријој  будућности  не очекује  отварање нових
стечајних поступака.    
    Комуналне послове, обавља ЈКП „ 8. Август“ из Српске Црње у сарадњи са месном 
зајеницом.
  
    О  стању пословног  амбијента  у Општини  говоре и  ставови  анкетираних чланова
радне групе за привреду и мала и средња предузећа. Тако, чланови радне групе истичу
као  највеће  проблеме  у  Општини:  неуспелу  приватизацију  у  скоро  свим
приватизованим  привредним   субјектима,  недовршен   систем   водоснабдевања   за
заливање и непостојање стратешког  опредељења  развоја  општине  и  утврђивање
привредне  гране  која  би  била носилац  развоја.  Истовремено,  предлажу  да  се:
уложе новчана  средства  у  привреду  (уз контролу њиховог коришћења), подстакне
привлачење страних инвестиција и стварање услова  за  развој  предузећа  за  прераду
хране.  Поред  тога,  на  састанку  Радне  групе предложено је: да развој општине треба
базирати на развоју пољопривреде, да се обезбеде средства за обезбеђивање одводно-
доводних канала, да се оснује индустријски парк на простору старе шећеране (обзиром
на то да тамо постоји сва потребна  инфраструктура),  да  се  унапреди  и  повећа  узгој
јунади,  као и  да  се  припреме идентификационе мапе месних заједница општине Нова
Црња. 

2.  СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

2.1. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕ СИТУАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА  (у
сарадњи са филијалом Зрењанин)

         Према подацима НСЗ - филијале Зрењанин укупан број незапослених лица на 
подручју филијале Зрењанин је 20.966 лица, односно на подручју општине Нова Црња
 1677 лица (779 жена).
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      Број незапослених лица према степену стручне спреме и полу на подручју 
оштине Нова Црња: 

-         I  степен стручне спреме –  864 лица ( 410 жене)

-         II степен стручне спреме – 33 лица (27 жене)

-         III степен стручне спреме –  344 лица (108 жене)

-         IV степен стручне спреме – 363 лица (192 жене)

-         V степен стручне спреме – 2 лица (1 жене)

-         VI-1 степен стручне спреме – 19 лица (12 жене)

-          VI-2 степен стручне спреме – 12 лица (6 жена)

-         VII-1 степен стручне спреме – 40 лица (23 жене)

         Број незапослених лица према трајању незапослености на подручју оштине 
Нова Црња  ( дужини чекања на запослење): 

 до 3 месеца –   322  лица ( 136 жене)

од 3-6 месеци– 185 лица ( 74 жене)

од 6-9 месеци– 127  лица ( 52  жене)

од 9-12 месеци– 107  лица ( 52 жене)

од 1-2 године–  284  лица ( 130  жене)

од 2-3 године–  205  лица ( 104 жене)

од 3-5 година–  165 лица ( 68  жене)

од  5-8 година– 58  лица ( 25  жене)

од 8-10 година- 29  лица ( 18  жене)

преко 10 година –  61  лица ( 36  жене)  

Број незапослених лица према годинама старости: 

-         од 15 -19 година – 80  лица ( 30  жене)

-         од 20 - 24 године –  181  лица ( 86  жене)

-         од 25 - 29 година –  173  лица ( 82  жене)
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-         од 30 - 34 година - 162  лица ( 73  жене)

-         од 35 - 39 година –  162  лица ( 96  жене)

-         од 40 - 44 година –  174  лица ( 88  жене)

-         од 45 - 49 година –  207  лица ( 100  жене)

-         од 50 - 54 година –  185  лица ( 77жене)

-         од 55 - 59 година – 156  лица (55  жене)

-     од 60 - 64 година –  63  лица (8 жене)

        Пријављене потребе  послодаваца за радницима који поседују додатне
вештине: што се тиче додатних вештина, послодавци траже књиговође који имају
знање  овлашћеног  рачуновође   и  могу  да  потпишу  завршни  рачун.  Код
дипломираних  агронома  тражи  се  смер  заштита  биља  и  специјализација  из  ове
области,  а  код  инжењера  се  траже  лица  која  поседују  лиценце.  Код скоро  свих
конкурса где се траже радници од IV-VII степена стручне спреме (а пре свега код
административних занимања)  неопходно је  знање рада на рачунару.  То, међутим,
представља  проблем код људи  старости од 45 и  више година (којих је  тренутно
највише на евиденцији), јер је већина њих информатички неписмена.

Најугроженије  категорије незапослених лица према  Националном акционом
плану, односно овим Акционим планом су:

7. дугорочно незапослена лица,
8. вишкови запослених,
9. незапослени без квалификације или нискоквалификовани,
10. особе са инвалидитетом,
11. припадници ромске националне мањине,
12. избегла и расељена лица,
13. повратници по споразуму о реадмисији.

3. ЦИЉЕВИ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ 
НОВА ЦРЊА

3.1. ДУГОРОЧНИ ЦИЉ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШАВАЊА  ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
        До краја  2015. године успостављен ефикасан и одржив систем запошљавања,
односно успостављен стабилан тренд раста запослености. 

3.2. СРЕДЊОРОЧНИ  ЦИЉЕВИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА  ОПШТИНЕ
НОВА ЦРЊА

     До краја 2013. године смањен рад на црно, неформални рад, односно сива економија
на најмању меру.
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     До  краја  2013.  године   повећано  учешће  радне  снаге  у  радно  способном
становништву,  повећана  стопа  запослености  за  5%,  смањена  стопа  анкетне
незапослености за 3% и смањена стопа регистроване незапослености за 3%.

3.3. SWOT АНАЛИЗА
ПРЕДНОСТИ

 Усвојени позитивно правни прописи, акта на локалном нивоу
 Добра репутација општине Нова Црња у погледу решавања захтева клијената
 Задовољавајућа сарадња са међународним организацијама
 Позитивна искуства у реализацији реформских пројеката у сарадњи са 

националним органима, организацијама и међународним организацијама

СЛАБОСТИ

 Неразвијеност општине
 Висока стопа незапослености
 Флуктуација едукованих кадрова
 Недовољно развијене информационо-комуникацијске мреже и базе података
 Недовољан кадровски капацитет

ШАНСЕ

 Наставак процеса прикључења Европској унији
 Област запошљавања препозната као један од приоритета Владе и међународних

институција
 Подршка међународних организација у спровођењу реформских процеса
 Могућност коришћења стечених искустава осталих земаља у транзицији

ПРЕТЊЕ

 Лоши демографски трендови (неповољна структура становништва)
 Недостатак средстава и капацитета других институција неопходних за 

остваривање циљева
 Недовољно развијена сарадња на  регионалном нивоу
 Неизвесност примене донетих прописа

3.4.   ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНИ НОВА ЦРЊА
           
          Политика запошљавања и доношење овог Акционог плана у потпуности је
усаглашена  са  политиком  запошљавања  Републике  Србије,  као  и  политиком
запошљавања Аутономне покрајине Војводине.
                
           Категорије теже запошљивих лица које ће имати приоритет у укључивању у мере
активне политике запошљавања у 2013. години на подручју општине Нова Црња су

 дугорочно незапослена лица,
 незапослени без квалификација или нискоквалификовани,
 вишак запослених,
 особе са инвалидитетом, 
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 Роми, избегла и расељена лица,
 и повратници по споразуму о реадмисији.

           Приоритети активне политике запошљавања у 2013. години на подручју општине
Нова Црња су усмерени на улагање у људски капитал, подстицање социјалне инклузије
на тржишту рада и отварање нових радних места.
             У  том смислу,  уважавајући  смернице  и препоруке  европске  политике
запошљавања,  политику  запошљавања у Републици Србији  у 2013. години , политику
запошљавања у Аутономној покрајини Војводина jeсу: 

1. подршка  отварању  нових  радних  места,  смањивање  утицаја  економске
кризе  на  постојеће  послове  и  подстицање  формалног  запошљавања  у
приватном сектору, уз значајно учешће социјалних партнера; 

2. смањивање незапослености младих и промовисање запошљавања младих,
посебно оних који су погођени смањеном могућношћу за запошљавање;

3. децентрализација  политике  запошљавања  и  подстицање  развоја
регионалне  и  локалне  политике  запошљавања  проактивним  приступом
локалних власти; 

4. веће улагање у људске ресурсе побољшањем образовања и обука у циљу
усклађивања понуде и потражње на тржишту рада;

5. промовисање  социјалне  инклузије  и  једнаких  могућности  на  тржишту
рада. 

3.5. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  У 2013. ГОДИНИ

   На  основу  стратешких  опредељења  и  дефинисаних  приоритета  политике
запошљавања  у  2013.  години  утврђени  су  следећи  циљеви  који  се  постижу
спровођењем  програма и  мера активне политике запошљавања:  

             А. Отварање нових радних места, смањивање ефеката економске кризе на
постојећа  радна места и повећање формалне запослености 

1. Подстицање запошљавања и превенција незапослености: 
  Промовисање запошљавања и смањење незапослености,
 Саветовање и посредовање у запошљавању, 
 Организовање и спровођење додатног образовања и обука, 
 Промоција  отварања  нових  радних  места  и  запошљавања  подстицањем

предузетништва и    самозапошљавања доделом субвенција, 
 Промоција и организовање јавних радова.

2. Подстицање запошљавања младих и особа са инвалидитетом: 
 Обезбеђивање  синергијског  деловања  различитих  политика  и
успостављање  јединствене  политике  запошљавања  младих  и  особа  са
инвалидитетом, 
 Развој каријерног вођења и саветовања, 
 Повећање  запошљивости младих  и  особа са  инвалидитетом стицањем
додатних  знања  и  вештина,  реализацијом  мера  професионалне
рехабилитације,
 Оспособљавање и усавршавање за самосталан рад,
 Подстицаји  послодавцима  за  запошљавање  младих  и  особа  са
инвалидитетом,
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 Пружање  подршке  младим  предузетницима,  социјалном  предузећу,
удружењима која се баве младим и особама са инвалидитетом,
 Финансирање  мера  активне  политике  преко  Фонда  за  запошљавање
младих  и  Буџетског  фонда  за  подстицање  запошљавања  особа  са
инвалидитетом.

3. Јачање  капацитета  институција  тржишта  рада,  улоге  социјалних  партнера  на
подручју општине Нова Црња:

 Унапређење рада и модернизација општинских служби,
 Унапређење и јачање социјалног дијалога. 
  

4. Подршка смањивању неформалног рада:

 Јачање механизама контроле и борбе против сиве економије, 
 Промовисање и подстицање флексибилних облика рада,
 Промовисање пристојног рада и подстицање предузетника и послодаваца

на легалан рад.

Б. Развој људских ресурса

Унапређивање система образовања и обука и усклађивање са потребама тржишта
рада:

 Јачање капацитета институција и успостављања сарадње у циљу унапређења
система  и политика образовања и запошљавања.

3.6.   ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

Програми и мере активне политике су усмерене ка унапређењу запослености: 
1.  посредовање  у  запошљавању  лица  која  траже  запослење (повезивање

понуде и тражње на тржишту рада, селекција лица која траже запослење, саветовање
усмерено на избор одговарајућих  послова, обука  за активно тражење посла, клуб за
тражење  посла,  утврђивање  индивидуалног  плана  запошљавања  са  незапосленим,
упућивање  лица које  тражи запослење послодавцу ради избора за заснивање радног
односа или другог радног ангажовања, сајам запошљавања и др.);

2.  професионална  оријентација  и  саветовање  о  планирању  каријере
(психолошко саветовање лица при избору,  промени занимања и доношењу одлука  у
вези са  каријерним развојем,  унапређење  компетенција  за активно тражење посла –
тренинг самоефикасности, психолошка процена за потребе селекције за запошљавање,
за укључивање у програме додатног образовања и обука и програме предузетништва,
психолошка процена за потребе класификације, пружање информација о тржишту рада
и могућностима за развој каријере, организовање сајмова професионалне оријентације
и др.);

3.  субвенције  за  запошљавање  послодавцима који  првенствено  припадају
приватном сектору и који запошљавају незапослене на новоотвореним радним местима.

 Субвенција  се  исплаћује  у  једнократном  износу,  ради  запошљавања  до  50
незапослених  лица  која  су пријављена  на евиденцију  Националне службе,  филијала
Зрењанин,субвенција се може одобрити за запошљавање преко 50 незапослених лица
ради уједначавања   развоја  делова општине Нова Црња.  Висина  субвенције  у 2013.
години износи 200.000 динара по кориснику.
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             Субвенције за отварање нових радних места намењене су послодавцима из
приватног  сектора,  са  седиштем  на  територији  општине  Нова  Црња  који  ће  се
запослити са  евиденције Националне службе за запошљавање-филијала Зрењанин на
неодређено време, са пуним радним временом.
           Право на субвенцију  за отварању нових радних места не могу остварити
удружења,  државни  органи,  други  корисници  буџетских  средстава,  финансијске
институције, банке и друштва за осигурање имовине и лица.
           Субвенција за ново запошљавање додељује се на основу јавног позива којег
расписује  Национална  служба  за  запошљавање  –  флијала  Зрењанин  у  сарадњи  са
општином Нова Црња и она се остварује у складу са општим актима Национале службе
и јавним позивом.
          
    Субвенција се одобрава послодавцима према којима није покренут стечајни, односно
ликвидациони поступак.  Јавни позив се објављује  у локалним штампаним медијима,
листу  „Послови“  –  огласним  новинама  НСЗ  и  на  огласној  табли  НСЗ  –  филијала
Зрењанин. Одлуку о додели субвенција  доноси Председник општине Нова Црња, на
предлог НСЗ - филијала Зрењанин.  

Запошљавање особа са инвалидитетом, субвенције за ново запошљавање особа са
инвалидитетом  намењене  су  послодавцима  из  приватног  сектора,  са  средиштем
подручју  општине Нова Црња који  ће  запослити особе са инвалидитетом које  се
налазе  на  евиденцији  НСЗ -  филијала  Зрењанин,  на  неодређено  време,  са  пуним
радним временом, следећих категорија:
14. ратни војни инвалиди,
15. мирнодопски војни инвалиди,
16. лице  коме  је  извршена  категоризација  и  друго  лице  коме  је  утврђена

инвалидност, у складу са законом,  
17. лице коме је,  у  складу са прописима о пензијском и ннвалидском осигурању,

утврђена категорија инвалидности односно преостала радна способност,
18. лице  коме  се,  у  складу  са  Законом  о  професионалној  рехабилитацији  и

запошљавању  особа  са  инвалидитетом  (Службени  гласник  РС  број  36/09)
процени радна способност сагласно којој има могућност запослења или одржања
запослења, односно радног ангажовања. 

Право  на  субвенцију  за  самозапошљавање  особа  са  инвалидитетом  не  могу
остварити  државни органи, организације и други корисници буџетских средстава. 

Субвенције  се  одобравају  послодавцима  за  опремање  радних  места  за  особе  са
инвалидитетом у складу са јавним позивом, општим актима и процедурама Националне
службе за запошљавање.

Пошто  општина  Нова  Црња  спада  у  3.  групу  по  развијености,   за  трећу  групу
предвиђено је  (у распону од  60% до 80% републичког  просека)  - 250.000,00 динара по
кориснику.

  4. подршка самозапошљавању јесу средства и стручна помоћ коју може да 
оствари незапослени који се самозапошљава. Средства за самозапошљавање се 
одобравају у виду субвенције ради оснивања радње, задруге или другог облика 
предузетништва од стране незапосленог или удруживањем више незапослених, као и
за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос. 
Субвенција се у 2013. години одобрава у једнократном износу од 160.000 динара по 
кориснику. Кориснику новчане накнаде може се исплатити новчана накнада у 
једнократном износу ради самозапошљавања. Стручну помоћ у циљу подстицања 
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самозапошљавања незапослени остварује кроз информативне и саветодавне услуге у
пословним центрима, обуке из предузетништва, менторинг и специјалистичке обуке.

    Подршка самозапошљавању јесу средства која може да оствари незапослени који се
самозапошљава  у  складу  са  овим Акционим  планом и општим актима  Националне
службе  за  запошљавање.   Средства  за  самозапошљавање  се  одобравају  у  виду
субвенције за набавку основних средстава, адаптацију пословног простора, сировина,
репроматеријала и резервних делова, потребних за реализацију пословног програма .
    Субвенције се одобравају лицима која се налазе на евиденцији Националне службе за
запошљавање – филијала Зрењанин, а која нису остварила право по истом основу код
НСЗ – филијала Зрењанин. 
       Субвенција за самозапошљавање се додељује на основу јавног позива. Јавни позив
за  доделу  субвенција  за  самозапошљавање  расписује  НСЗ  –  филијала  Зрењанин  у
сарадњи са општином Нова Црња.
       Јавни позив се објављује  у локалним штампаним медијима, листу „Послови“,
огласним новинама НСЗ и на огласној табли НСЗ – филијала Зрењанин.
      Рок за достављање захтева утврђује  се јавним позивом у складу за Законом о
општом управном поступку. Одлуку о додели субвенције доноси Председник општине,
на предлог НСЗ – филијала Зрењанин. 

          5.  додатно образовање и обука јесу активности којима се незапосленом и
запосленом  за  чијим  је  радом  престала  потреба  код  послодавца,  коме  није  могуће
обезбедити  одговарајуће  запослење,  пружа  могућност  да  кроз  процес  теоријског  и
практичног оспособљавања стекне нова знања и вештине ради запошљавања, односно
стварања  могућности  за  запошљавање  и  самозапошљавање. Додатно  образовање  и
обука спроводиће се према програму додатног образовања и обуке који је утврђен овим
акционим планом.
              Подстицање запошавања младих путем финансирања запошљавања и
стручног оспособљавања приправника за самосталан рад у струци. Субвенција за
подстицање  запошљавања  младих  путем  финансирања  запошљавања  и  стручног
оспособљавања приправника за самостални рад у струци, намењена је послодавцима у
приватним  секторима,  са  средиштем  на  територији  општине  Нова  црња,  који  ће
запослити  лица  високом,  вишом  и  средњом  стручном  спремом,  која  се  налазе  на
евиденцији  незапослених  лица  Националне  службе  за  запошљавање  –  филијала
Зрењанин и активно траже посао.
        Субвенција   у  запошљавању приправника  са  најмање  високим образовањем
обезбедиће  се  у  трајању  од  12  месеци,  за  приправнике  са  вишом  или  високом
трогодишњим образовањем 9 месеци, а за приправнике са средњом стручном спремом
6 месеци. 
 Програм стручне праксе  – стицање практичних знања и вештина за самосталан рад у
струци без заснивања радног односа,  ради стицања искуства за полагање приправничког
односно стручног испита у складу са законом или општим актом послодавца. 
Програм  је  намењен  незапосленим  лицима  без  радног  искуства  у  струци  са  најмање
средњим образовањем, без обзира на године живота. 
 Програм стицања практичних знања – обављањем конкретних послова стицањем знања
и вештина за рад, заснивањем радног односа код послодавца. 
Програм  је  намењен  лицима  без  завршене  средње  школе,  односно  без  квалификација,
лицима  без  квалификација  која  су  завршила  кратку  обуку  или  функционално  основно
образовање одраслих, без обзира на године живота. 
Послодавац  заснива радни однос  са  незапосленим лицем и остварује  право на  накнаду
трошкова зараде за укључена лица у трајању од 6 месеци. 
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Послодавац има обавезу да задржи лице у радном односу још 6 месеци након завршетка
програма. 
Овај  програм  може  да  се  реализује  истовремено  са  субвенцијом  за  запошљавање
послодавцима уколико се ради о отварању нових радних места, под истим условима под
којима се та субвенција остварује без програма стицања практичних знања. 

    Јавни конкурс се објављује  у локалним штампаним медијима, листу „Послови“ –
огласним новинама НСЗ и на огласној табли НСЗ – филијала Зрењанин.

    Одлуку о  2013. години, којом се врши избор пројеката доноси Председник општине,
на предлог НСЗ- филијала Зрењанин.

          6. подстицаји за кориснике новчане накнаде  спроводиће се тако што ће се
онима  који  заснују  радни  однос  на  неодређено  време,  једнократно  исплатити  30%
укупног износа новчане накнаде (без доприноса за обавезно социјално осигурање) која
би им била исплаћена за преостало време до истека права на новчану накнаду;

7. јавни радови 
Организовање јавних радова у трајању од највише шест месеци организоваће се

у 2013. години у области социјалних, хуманитарних, културних и других делатности,
одржавања  и  обнављања  јавне  инфраструктуре  и  одржавања  и  заштите  животне
средине и природе. Право учествовања у поступку организовања јавних радова имају
органи  територијалне  аутономије  и  органи  јединица  локалне  самоуправе;  јавне
установе  и  јавна  предузећа;  привредна  друштва;  предузетници;  задруге;  друштвене
организације; удружења грађана. Удружења грађана имају право учествовања на јавном
конкурсу као  подносиоци пријава,  уз  услов да обезбеде послодавца извођача јавног
рада  регистрованог  за  обављање  делатности  која  је  предмет  јавног  рада.  Средства
намењена  за  организовање  јавних  радова  користе  се  за  зараде  незапослених  лица
укључених у јавне радове, за накнаду трошкова за долазак и одлазак с рада, трошкове
безбедности и здраваља  на раду и  за трошкове спровођења  јавних  радова,  односно
материјалне трошкове. 
            Јавни  конкурс  за  организовање  и  спровођење  јавних  радова  расписује
Национална служба за запошљавање – филијала Зрењанин, у сарадњи са надлежним
органом општине Нова Црња.
 Учесници у поступку за организовање и спровођење јавних радова подносе пријаву
Националној служби за запошљавање – филијала Зрењанин Јавни конкурс се објављује
у локалном штампаним медијима,  листу „Послови“ – огласним новинама НСЗ и на
огласној табли НСЗ – филијала Зрењанин. Одлуку о организовању и спровођењу јавних
радова  од  интереса  за  општину  Нова  Црња  у  2013.  години,  којом  се  врши  избор
пројеката   доноси  Председник  општине,  на  предлог  НСЗ-  филијала  Зрењанин,  по
прибављеном мишљењу Локалног савета  и Скупштине општине Нова Црња.
             Мере и програми из овог Акционог плана спроводе се у складу са општим
актима  Националне  службе  за  запошљавање  и  овим Акционим  планом.  На  основу
одлуке  о  додели  субвенције   за  реализацију  мера  активне  политике  запошљавања,
корисник субвенције  и НСЗ - филијала Зрењанин или агенција  за запошљавање коју
овласти  Национална  служба  за  запошљавање,  по  претходно  спроведеном  поступку
јавних набавки закључују  Уговор, којим се одређују међусобна права и обавезе, у року
од  30  дана  од  дана  доношења  Одлуке  о  одобравању  субвенције  за  реализацију
конкретне мере.
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        Национална служба за запошљавање – филијала Зрењанин дужна је да поднесе
извештај  Локалном  савету  за  запошљавање  и  надлежном  органу  Општине  о
реализацији свих мера активне политике запошљавања које спроводи у складу са овим
Акционим планом.

                                           3.7. СРЕДСТВА

        За реализацију програма и мера активне политике запошљавања, за реализацију
овог Акционог плана издвојена су средства у буџету општине Нова Црња , у укупном
износу од 3.000.000,00 динара у 2013. години.  Средства се преносе  на основу Одлуке
Скупштине  општине  Нова  Црња   и  закљученог  уговора  између  НСЗ  -  филијале
Зрењанин и надлежног органа општине Нова Црња. 
        Одредбом члана 60. Закона утврђено је да локална самоуправа, може да поднесе
захтев  за  финансијска  средства  Министарству  економије  и  регионалног  развоја  за
реализацију мера, програма активне политике запошљавања.
      Имајући у виду веома високу стопу незапослености на подручју Општине са једне
стране, и тешку материјално финансијску ситуацију у самој Општини са друге стране,
опредељени износ не може да буде већи у буџету општине Нова Црња за 2013. годину.

    Предлог расподеле средстава за реализацију мера активне политике 
запошљавања  за 2013. годину.                                                                   

Редни
број

Мере, програми 
активне политике 
запошљавања у 2013.
години

Средства у 
динарима  из 
буџета 
општине Нова
Црња

Средства у 
динарима  из 
буџета 
Републике 
Србије

Средства у 
динарима из
донација и 
других 
извора 

Обухват лица

1. Подршка 
самозапошљавању

- - - -

2. Ново запошљавање 
кроз давање 
субвенција 
послодавцима за 
отварање нових 
радних места   

1.200.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 17

3. Програми додатног 
образовања и обуке

стручна пракса – 
ради стицања 
практичних знања и 
вештина 

1.800.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 26

Обуке - - - -

4. Јавни радови на 
локалном нивоу

- - - -
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5.
УКУПНА 
СРЕДСТВА И 
ОБУХВАТ ЛИЦА

3.000.000,00 2.640.000,00 2.440.000,00

3.8. НАДЛЕЖНОСТ

Мере активне политике запошљавања, у складу са утврђеним надлежностима,
спроводи надлежан орган општине Нова Црња,  Национална служба за запошљавање
филијала Зрењанин, као и другe институције и социјални партнери.  

4. ТАБЕЛА ЦИЉЕВА, ПРОГРАМА И МЕРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ЛАПЗ-а ОПШТИНE НОВА ЦРЊА

А. Отварање нових радних места, смањивање ефеката економске кризе на постојећа радна
места и  повећање формалне запослености на подручју општине Нова Црња

Подстицање запошљавања и смањење незапослености
Мера Очекивани 

резултати
Индикатор Потребн

а 
средства

Извор финансирања
Буџет 
општине

донациј
е

Буџ
ет 
РС

Промовисање 
запошљавања и 
смањење 
незапослености 
на подручју 
општине Нова 
Црња

Опредељен износ 
средстава у буџету 
општине Нова Црња 
за финансијање овог 
Акционог плана.
Повећан број лица 
укључених у активне 
мере на бази 
индивидуалних 
планова 
запошљавања.

Однос између 
броја утврђених 
ИПЗ и укупног 
броја 
незапослених на 
евиденцији НСЗ, 
филијала 
Зрењанин

Саветовање и 
посредовање у 
запошљавању 

Повећан број лица 
укључених у 
саветовање и 
посредовање.
Пораст броја лица 
која се запошљавају 
након саветовања и 
посредовања. 

Број и структура 
лица укључених у 
саветовање и 
посредовање.

Организовање и
спровођење 
додатног 
образовања и 
обука 

Повећан број лица 
обухваћен обукама

Број и структура 
лица укључених у 
програме обука за 
потребе тржишта 
рада у општини 
Нова Црња у 
односу на укупан 
број незапослених 
на евиденцији 
НСЗ, филијала 
Зрењанин.
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Број и структура 
лица запослених 6 
месеци по 
завршетку 
програма обуке. 

Промоција 
отварања нових 
радних места и 
запошљавања 
подстицањем 
предузетништва
и 
самозапошљава
ња  доделом 
субвенција и 
запошљавања 
корисника 
новчане 
накнаде

Промоција 
предузетништва и 
самозапошљавања уз 
помоћ  субвенције.
Повећано 
запошљавање 
додељивањем 
субвенција 
послодавцима. 
Повећан број 
запослених из 
категорије корисника 
новчане накнаде 
којима је исплаћен 
једнократни износ 
(30% накнаде за 
подстицање 
запошљавања) због 
заснивања радног 
односа на неодређено 
време. 

Број и структура 
корисника 
субвенције за 
самозапошљавање.
Број предузетника 
који су започели 
посао уз помоћ 
субвенција.
Број послодаваца 
корисника 
субвенције.
Број и структура 
лица запослених уз
субвенцију 
послодавцу.
Број и структура 
теже запошљивих 
лица запослених уз
субвенцију 
послодавцу.

Промоција и 
организовање 
јавних радова

Организовање јавних 
радова од интереса за 
локалну самоуправу. 
оносно за подручје 
општине Нова Црња.

Број закључених 
уговора о 
реализацији јавних
радова.
Број и структура 
запослених на 
јавним радовима.
Број лица која су 
прошла обуку.
Број учесника који
су запослени  
након завршетка 
јавног рада.

2. Подстицање запошљавања младих  и особа са инвалидитетом

Мера Очекивани 
резултати

Индикатор Потребна
средства

Извор финансирања
Буџет 
општин
е

донациј
е

Буџ
ет 
РС
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Финансирање 
мера активне 
политике 
запошљавања 
преко Фонда за 
запошљавање 
младих

Функционисање фонда
за запошљавање 
младих у циљу 
финансирања активних
мера тржишта рада и 
Фонда за 
професионалну 
рехабилитацију и 
запошљавање ОСИ

Број и структура 
младих корисника 
фонда.
Стопа активности 
рањивих 
категорија младих 
и ОСИ.

Пружање 
подршке 
младим  и ОСИ 
за 
предузетништво
  

Повећан број младих 
предузетника којима је
пружена подршка  и 
ОСИ

Број годишње 
реализованих 
програма којима се
унапређује 
предузетништво и 
самозапошљавање 
код младих
И ОСИ.
 

Повећање 
запошљивости 
младих 
стицањем 
додатних знања 
и вештина и 
особа са 
инвалидитетом

Реализоване обуке за 
стицање додатних 
знања и вештина 
којима су унапређене 
компетенције и 
повећана запошљивост
младих, као и 
повећано 
запошљавање 
полазника обука.

Број младих и ОСИ
 укључен у обуке 
за стицање 
додатних знања и 
вештина.
Број незапослених 
младих и ОСИ
који су  напустили 
школу и укључени 
су у додатно 
образовање и 
обуке.
Број младих који се
запослио 6 месеци 
након обуке.

Оспособљавање
и усавршавање 
за самосталан 
рад

Реализован програм 
приправника  за младе 
и ОСИ

Број и структура 
лица укључен у 
програм 
приправника.
Број и структура 
лица који је 
засновао радни 
однос на 
неодређено време 
након завршетка 
програма 

Подстицаји 
послодавцима 
за запошљавање
младих и ОСИ

Повећано 
запошљавање младих 
захваљујући 
подстицању 
послодаваца, 
првенствено 
субвенцијама за 
отварање нових 
радних места, као и 

Број и структура 
младих запослених
уз субвенцију 
послодавцу у 
односу на укупан 
број незапослених 
младих.
Број послодаваца 
корисника 
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субвенцијама  
доприноса за обавезно 
социјално осигурање

субвенција 
доприноса за 
обавезно социјално
осигурање. 

3. Јачање  капацитета  институција  тржишта  рада,  улоге  социјалних
партнера на подручју општине Нова Црња

Мера Очекивани 
резултати

Индикатор Потребна 
средства

Извор финансирања
Буџет 
општи
не

донаци
је

Буџе
т РС

Унапређење рада
и модернизација 
општинских 
служби

Модернизоване 
општинске службе и 
обучени кадрови

Број 
модернизованих 
служби и бриј 
обучених 
запослених у 
општинским 
службама.

Унапређење и 
јачање 
социјалног 
дијалога  

Социјални партнери  
активно учествују у 
креирању и 
имплементацији 
политике 
запошљавања 

Број 
организованих 
тематских 
састанака, 
округлих столова,
семинара.

4. Подршка смањивању неформалног рада на подручју општине Нова Црња

Мера Очекивани 
резултати

Индикатор Потребна 
средства

Извор финансирања
Буџет 
општи
не

донациј
е

Буџ
ет 
РС

Промовисање и 
подстицање 
флексибилних 
облика рада 

Информисани 
послодавци о 
позитивним прописима 
у области рада и 
запошљавања, 
флексибилним 
облицима рада, 
субвенцијама и 
олакшицама приликом 
запошљавања.

Број запослених 
на 
нестандардним 
облицима рада 
(са непуним 
радним 
временом и/или 
на одређено 
време) као 
проценат 
укупног броја 
запослених.

Б.Развој људских ресурса

- Унапређивање система образовања и обука и усклађивање са потребама тржишта  рада 
на подручју општине Нова Црња

Мера Очекивани резултати Индикатор Потребна 
средства

Извор финансирања
Буџет донациј Буџе
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општи
не

е т РС

Јачање 
капацитета 
институција и 
успостављања 
сарадње у циљу 
унапређења 
система и 
политика 
образовања и 
запошљавања на 
подручју 
општине Нова 
Црња

Унапређена сарадња у 
циљу унапређења 
система и политике 
образовања и 
запошљавања између 
органа на подручју 
општине Нова Црња

Број лица 
обухваћен новим
програмима.

4.1.  ГОДИШЊИ  ПРОГРАМ  ДОДАТНОГ  ОБРАЗОВАЊА  И  ОБУКЕ   НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
      Годишњим програмом додатног образовања и обуке општине Нова Црња утврђују
се  програми и мере  у  спровођењу додатног  образовања  и  обуке,  као  мере  активне
политике запошљавања  у даљем тексту: Програм. 
       Реализација овог Програма подразумева спровођење појединачних програма који
ће допринети развоју квалификација незапослених лица, он је у потпуности усклађен са
Националним годишњим програмом додатног образовања и обуке.

 Основ за укључивање незапосленог лица у програм додатног образовања и обуке, у
циљу подизања нивоа запошљивости и запошљавања, представља индивидуални план
запошљавања.  

Програми додатног образовања и обука:

Бр. Програм Опис програма Циљне групе Трошкови/средства

1. Прип
равн
ици

Оспособљавање за 
самосталан рад у струци
кроз заснивање радног 
односа ради стицања 
искуства за полагање 
приправничког односно
стручног испита у 
складу са законом или 
општим актом 
послодавца уз 
могућност обављања 
праксе пре почетка 
оспособљавања

Незапослена лица до 30 
година старости, од III 
до VII степена стручне 
спреме, без радног 
искуства у струци.

Месечна субвенција послодавцу 
према стручној спреми 
приправника.
Трошкови новчане помоћи лицу 
за време праксе и трошкови 
осигурања за случај повреде на 
раду и професионалне болести.

2. Обуке за тржиште рада а)   Стицање додатних 
знања и вештина које уз
основно занимање 
повећавају 
компетентност и 
конкурентност 
незапосленог лица на 
тржишту рада

Теже запошљива лица и
лица суфицитарних 
занимања

Трошкови образовних услуга.
Трошкови превоза за време 
обуке. 
Трошкови осигурања за случај 
повреде на раду и професионалне
болести. 
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б)   Стицање додатних 
знања и вештина за 
обављање послова у 
оквиру истог или новог 
занимања чиме се 
повећава конкурентност
незапосленог лица на 
тржишту рада 

Дугорочно незапослена 
лица и лица 
суфицитарних 
занимања.  Незапослена
лица која су напустила 
школовање.
Лица у занимању код 
којих је мања стопа 
запошљавања.

Трошкови обуке образовној 
установи или послодавцу.
Трошкови новчане помоћи 
лицима за време обуке.
Трошкови превоза за време 
обуке.
Трошкови осигурања за случај 
повреде на раду и 
професионалног обољења.

3. Обуке на захтев 
послодавца

Стицање додатних 
знања и вештина 
потребних за обављање 
послова у оквиру истог 
или новог занимања код
послодавца уз обавезу 
заснивања радног 
односа 

Лица без занимања.
Лица суфицитарних 
занимања. 
Вишкови запослених.

Трошкови обуке образовној 
установи или послодавцу.
Трошкови новчане помоћи 
лицима за време обуке.
Субвенција дела зараде до 3 
месеца, а за ОСИ до 6 месеци.
Трошкови превоза за време 
обуке.
Трошкови осигурања за случај 
повреде на раду и професионалне
болести. 

4. Преквалификација и 
доквалификација 

Стицање нове 
квалификације у истом 
или вишем степену 
стручне спреме

Дугорочно незапослена 
лица и лица 
суфицитарних 
занимања.  Незапослена
лица која су напустила 
школовање.
Лица у занимању код 
којих је мања стопа 
запошљавања.

Трошкови преквалификације или
доквалификације образовној 
установи.
Трошкови новчане помоћи 
лицима за време 
преквалификације или 
доквалификације.
Трошкови превоза за време 
обуке.
Трошкови осигурања за случај 
повреде на раду и професионалне
болести. 

5. Функционално основно 
образовање одраслих 

Стицање основног 
образовања и прве 
квалификације за 
обављање једноставних 
послова 

Незапослена лица без 
основног образовања 
(Роми, повратници по 
споразуму о реадмисији
и друга лица)

Трошкови образовној установи.
Трошкови осигурања за случај 
повреде на раду и професионалне
болести. 
Трошкови новчане помоћи лицу 
за време кратке обуке. Трошкови 
уџбеника. 
Трошкови превоза.  

Овај Акциони план објавити у „Службеном листу општине Нова Црња“.

                                               СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општине-
Бroj: I-2-06-2/13-8
Дана: 31.01.2013.
Н  О  В  А   Ц  Р  Њ  А

   Председник скупштине
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