
  

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бела Црква 

НАЧЕЛНИК 

Број: сл./2020-03 
Дана: 14.12.2020. година 

        БЕЛА ЦРКВА 

 

 
 На основу члана 81. Статута општине Бела Црква ("Службени лист општине Бела 

Црква", бр 1/2019), сачињава се следећи 

ИЗВЕШТАЈ 

О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА 

ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА ЗА ПЕРИОД 2021.-2028. ГОДИНЕ 

 Општина Бела Црква је дана 03.12.2020.године на сајт Општине поставио 

Нацрт Плана развоја општине Бела Црква 2021-28, са напоменом да због пандемије 

изазване COVID-19, неће бити одржане јавне презентације Нацрта Плана развоја. 

 Јавна расправа као облик учешћа грађана у локалној самоуправи, омогућава 

учешће грађана у доношењу одлука и других аката који су од непосредног интереса за 

становништво. 

 Јавна расправа o Нацрту Плана развоја општине Бела Црква за период 2021.- 

2028.година, спроведена је у периоду од од 03.12.2020. године до 14.12.2020. године, а 

текст нацрта Одлуке био је постављен на интернет страници општине Бела Црква 

www.belacrkva.rs, са позивом свим заинтересованим лицима да у назначеном 

року достављају предлоге, сугестије, и мишљења на имејл адресу: 

ostoji.darko@gmail.com  или лично, у коверти, на писарници Општинске управе Бела 

Црква, на адреси: ул. Милетићева 2, са назнаком – „За јавну расправу о Нацрту Плана 

развоја општине Бела Црква за период 2021-2028. године“, најкасније до 14.12.2020. године 

до 09,00 часова, на посебном обрасцу који се налази у прилогу овог Позива. 
 

 

mailto:ostoji.darko@gmail.com


За време трајања јавне расправе у Општини Бела Црква је примљено путем редовне и 

електронске поште 3 поднеска са примедбама и сугестијама (5 сугестије) на Нацрт Плана 

развоја општине Бела Црква за период 2021.-2028.година. 

 У прилогу овог извештаја, као његов саставни део, је скраћени приказ примедби, 

предлога и сугестија свих учесника, које су за време трајања јавне расправе о Нацрту 

Плана развоја општине Бела Црква за период 2021.-2028.година достављене Општини 

Бела Црква. 
 
 



 

СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ ПРИМЕДБИ КОЈЕ СУ ПОДНЕТЕ НА НАЦРТ ПЛАНА 

РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА ЗА ПЕРИОД 2021.-2028. ГОДИНЕ СА 

КРАЋИМ ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ ПРИМЕДБИ И СУГЕСТИЈА НА ПОДНЕТЕ 

ПРИМЕДБЕ. 

 1. КРАТАК ОПИС ПРИМЕДБЕ: 

КУД Белоцркванске мажореткиње 

Образложење предлога/сугестије 1: 

„Белоцркванске мажореткиње“ постоје од 2012. 

године и за осам година постојања постале су 

познате у Србијии у окружењу. Вишеструке су 

првакиње Србије у неколико категорија, као и 

првакиње Европе у категорији Шоу. Успеле су 

да освоје и две златне, две сребрне и две 

бронзане медаље на ЕП. Потребно је истакнути 

њихов значај у Анализи стања и обезбедити 

адекватно финасирање. 

 

 ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

Образложење: 
Назначен је значај КУД „Белоцркванске 

мажореткиње“ у Анализи стања, а у 

оквиру већ предвиђених мера налази се 

и финасирање активности удружења 
грађана. 

 2. Предлог/сугестија 2 

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ ЧЕШКЕ НАЦИОНАЛНЕ 

МАЊИНЕ 

 ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

Образложење: 

У Анализи стања је назначен значај 
Националног савета чешке националне 
мањине и описане су његове 
надлежности и делукруг рада. 

 Образложење предлога/сугестије 2: 
Неопходно је да се у Плану развоја уврсти 
републичка институција, Национални савет 
чешке националне мањине. 

  

 

 



 

 

  

3. Предлог/сугестија 3 

ЕТНО МУЗЕЈ ЧЕХА У ЧЕШКОМ СЕЛУ 

 ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛИМИЧНО 
ПРИХВАТА 

Образложење: 

У Анализи стања напоменута је улога и 
значај Националног савета чешке 
националне мањине и описане су његове 
надлежности и делукруг рада. 

 
 Образложење предлога/сугестије 3: 

Потребно је поменути културни објекат Чеха-
Етно музеја у Чешком селу, као значајног објекта 
за ревитализацију овог села, као и комплетне 
туристичке понуде општине Бела Црква 

  

4.     Предлог/сугестија 4 

        ПЛАНСКА И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Образложење предлога/сугестије 4: 

Неопходно је ускладити планску документацију 

са развојним плановима и направити недостајућу, 

као и предвидети израду техничке докуметације 

ради реализације развојних и инфраструкурних 

пројеката. 

 

 

         Предлог/сугестија 5   
5.      САЧУВАТИ НАЈСТАРИЈУ ПРУГУ У СРБИЈИ 

Образложење предлога/сугестије 5: 
Потребно је сачувати најстарију пругу у Србији.                                                             

          

 ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

Образложење: 

Направљена је посебна мера којим је 

превиђено финансирање израде планске 
и пројектно-техничке докуменације. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Образложење: 

Пруга није у надлежности локалне 

самоуправе, већ Железница Србије, те 
из тог разлога не можемо на директан 

начин да учествујемо у планирању 

њеног развоја. 

 

 

 



 

 

 

 Општинска управа предлаже Општинском већу да све наведене констатације и ставове 

у вези са поднетим примедбама на нацрт Плана развоја општине Бела Црква за 

период 2021-2028.година прихвати у потпуности. 

 

Овај извештај општинска управа ће доставити Општинском већу ради утврђивања 

предлога Плана развоја општине Бела Црква за период 2021-2028., заједно са нацртом 

Плана развоја општине Бела Црква за период 2021-2028. 

 

 

У Белој Цркви, 

Дана 14.12.2020. године. 

                        в.д. НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

       ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

    Петар Витомиров, дипл.правник, с.р. 
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