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Република Србија                                                                                      

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Нова Црња 

-Општинско веће- 

Број: I-06-24/19-1 

Дана:  29.11.2019.                     

                                                   

110.На основу члана 6. став 5. до 7. и члана 7а. став 2. Закона о порезима на имовину („Службени гласник 

РС“, бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС, 47/13 и 68/14-др.Закон, 95/18 и 

99/18), члана 20. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 

47/2018)  и члана 41. тачка 3. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, бр. 9/2008, 

16/12, 16/2015 и 2/19) Општинско веће Нова Црња  на седници одржаној дана 29.11.2019.  године, донела је: 

 

 

ОДЛУКА 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА  

 

Члан 1. 

 

Ово одлуком  утврђује се просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање 

пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Нова Црња. 

 

Члан 2. 

 

Утврђено је да су на територији општине Нова Црња одређене две зоне према комуналној опремљености 

и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима јединице локалне 

самоуправе, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу и то прва и друга зона а да је прва зона 

утврђена као најопремљенија зона. 

 

Члан 3.  

 

Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на 

територији општине Нова Црња износе: 

 

Табела бр. 1: 

Групе непокретности                                           Назив  зоне 

                        Прва                     Друга 

1. Грађевинско земљиште 93,27 дин/м² 93,27 дин/м² 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

Година XXVIII Нова Црња 12.12.2019. године Број: 22 
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2. Пољопривредно земљиште 90,35 дин/м² 90,35 дин/м² 

3. Друго земљиште / / 

3. Станови 16.457,75 дин/м² 16.457,75 дин/м² 

4. Куће за становање 10.677,82  дин/м²  8.693,08 дин/м² 

5. Пословне зграде и друге 

(надземне и подземне) 

грађевинске објекте који служе 

за обављање делатности   

 

/ 

 

/ 

6. Гараже и гаражна места / / 

 

За непокретности за које није утврђена просечна цена квадратног метра по зонама у складу 

са законом, обвезници за потребе утврђивања основице пореза на имовину користе просечна цена одговарајућих 

непокретности на основу којих је за 2019. годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности 

обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони износе: 

 

Табела бр. 2: 

Групе непокретности Цене које су важиле у текућој 2019. години 

1. Пословне зграде 9.914,72 

2. Гараже и гаражна места 18.196,51 

 

Члан 4. 

 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о  утврђивању просечних цена квадратног метра 

одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину. Општине Нова Црња број II-

06-37/18-4 од 30.11.2018. године („Службени лист општине Нова Црња“, бр. 23/18). 

 

Члан 5. 

 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Нова Црња“ и на интернет страни 

www.sonovacrnja.org.rs. 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нова Црња“ 

а примењиваће се од  01. јануара 2020. године. 

 

Председник општинског већа 

Владимир Бракус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sonovacrnja.org.rs/
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

Општинска управа 

Број: I-06-25/19-1                                           

Дана: 12.12.2019. године                          

         111.На основу чл. 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе ( „Службени гласник РС“, број 21/16), Уредбе о критеријумима за разврставање радних 

места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе ( „Службени гласник РС“ број 88/16), Уредбе о критеријумима за разврставање радних 

места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе ( „Службени гласник РС“ број 88/16), као и члана 61. Статута општине Нова Црња 

(„Службени лист општине Нова Црња“ бр. 09/2008, 16/2012,  16/2015 и 2/2019) Општинско веће 

општине Нова Црња, на предлог Начелника општинске управе Нова Црња, на седници одржаној дана 

12.12.2019. године, усвојило је 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ОПШТИНСКОЈ   УПРАВИ  ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

 

Члан 1. 

                У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у општинској управи општине 

Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“ бр. 21/2016, 26/2017, 16/2018, 24/2018 и 12/2019) 

мења се члан 4. и члан 23., тако што у табели код звања саветник  уместо броја „10“ треба да стоји број  

„11“, а код звања сарадник уместо броја „10“ треба да стоји број „9“.  

Члан 2. 

               У члану 25. у Одељењу за привреду и локални економски развој, и то код радног места под 

редним бројем 2., мења се назив радног места, тако да уместо „послови пољопривреде и 

предузетништва“, треба да стоји „послови пољопривреде и заштите животне средине, потом се мења 

опис послова и радних задатака, као и услови радног места, који сада гласе: 

„Опис послова и радних задатака: 

- прати и анализира кретања у области пољопривреде и развоја села  и израђује потребне извештаје, 

анализе, програме, информације и нацрте општих и посебних аката; учествује у припреми нацрта 

Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града и 

учествује у реализацији активности предвиђених овим Програмом и учествује у изради и спровођењу 

развојних пројеката у области руралног и пољопривредног развоја града; води управни поступак и 

одлучује по захтевима за промену намене пољопривредног земљишта, утврђује накнаду сходно закону 

и учествује у поступку комасације пољопривредног земљишта; учествује у изради Годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног замљишта;  учествује у раду Комисије за утврђивање 

штете од елементарних непогода,  Комисије за давање у закуп државног пољопривредног земљишта; 

израђује нацрте аката којим се одлучује о начину коришћења пашњака и привођењу пашњака другој 

култури и стара се о њиховом спровођењу; сарађује у акцијама у вези са сузбијањем биљних 

штеточина и болести ширих размера; сарађује са министарством надлежним за област пољопривреде 

и другим стручним службама, представницима агробизнис сектора, пољопривредним удружењима и 

другим релевантним организацијама и институцијама и стара се о благовременом информисању 

пољопривредних произвођача о питањима од значаја за ову област; 
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-  обавља послове везане за подстицање предузетништва на територији Општине Нова Црња кроз 

учешће у радним телима; 

- обавља послове процене утицаја на животну средину, праћење стања, заштита и унапређење животне 

средине; 

- послове издавања интегрисаних дозвола и других дозвола у области заштите животне средине;  

- обавља и дуге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду 

одређени од стране Начелника општинске управе, или непосредног руководиоца.“ 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области правне науке,  заштита 

животне срдине или пољопривреде на основним академским студијама у обиму  од најмање 240 ЕСПБ, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалстичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три 

године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (МS Office пакет и интернет).“ 

Број службеника: 1 (један)“                                                            

            У  члану 25. у Одељењу за привреду и локално економски развој,  код радног места под редним 

бројем 6. Комунални инспектор, мења се звање, тако да уместо „сарадник“, треба да стоји „саветник“, 

а мењају се и услови радног места, који сада гласе: „стечено високо образовање у образовно-научном 

пољу друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, основним стуковним 

студијама, односно на студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама 

на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, најмање три године 

радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (МS Office пакет и интернет).“   

Члан 3. 

              У свему осталом Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској 

управи општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“ бр. 21/2016, 26/2017, 16/2018, 

24/2018 и 12/2019)  остаје неизмењен. 

Члан 4. 

             Овај правилник ступа на снагу  8 (осмог) дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Нова Црња“. 

Председник општинског већа 

Владимир Бракус 
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Службени лист општине Нова Црња” 

издаје и штампа орган управе општине Нова Црња, 23218 Нова Црња,ЈНА број 110. 

Главни и одговорни уредник: Светлана Ђого Телефон број:815-260. 

Жиро рачун број ; 840-494845-81 

/евидентни рачун органа управе општине Нова Црња/. 

“Службени лист општине Нова Црња” излази по потреби 

 
 

 


