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12. 

 

На основу члана 7. и  члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007,  83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) члана 5.став 3. и члана 6. 

Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 број 13/2019), члана 

2.и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016, 

95/18) и чланом 40.став 1.тачка 10. Статута Општине Бела Црква („ Службени лист општине 

Бела Црква 1/2019) Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној дана 

03.03.2022.године донела је  

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА 

ДЈУП ,,БЕЛОЦРКВАНСКА ЈЕЗЕРА“ БЕЛА ЦРКВА 

 

I. 

                                                   

Овом Одлуком врши се измена и допуна  Одлуке о промени оснивачког акта  Друштвеног 

јавног услужног  предузећа ''“Белоцркванска језера” Бела Црква (Службени лист Општине 

Бела Црква број 12/2021) од 29.12.2022. године, којим је измењена и допуњена Одлука о 

оснивању  Друштвеног јавног услужног  предузећа ''“Белоцркванска језера” Бела Црква'' 

Бела Црква које је уписано у регистар у регистар Агенције за привредне регистре Решењем 

бр. БД.42955/2005 од 5.9.2006. године како гласи: 

 

Мења се члан 10. Одлуке тако да исти гласи: 

 

Седиште јавног предузећа 

 

,,Седиште ДЈУП „Белоцркванска језера“ Бела Црква је у Белој Цркви улица Дејана Бранкова 

број 22. 

 

О промени седишта одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.“

                СЛУЖБЕНИ   

ЛИСТ 

ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 
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Мења се члан 14. Одлуке тако да исти гласи: 

 

Претежна делатност 

 

,, Претежна делатност ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква је:  

 

81.30 Услуге уређења и одржавања околине 

 

ДЈУП „Белоцркванска језера“ Бела Црква поред послова обухваћених претежном 

делатношћу, може да обавља и друге делатности утврђене овим Оснивачким актом.  

 

Јавно комунално предузеће обавља следеће делалности:  

- 38.11 Скупљање отпада који није опасан; 

- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан; 

- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала; 

- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом; 

- 47.89 Трговина на мало тезгама и пијацама; 

- 70.10 Управљање економским субјектом; 

- 70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем; 

- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање; 

- 71.20 Техничко испитивање и анализе; 

- 46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима; 

- 46.77 Трговина на велико отпатцима и остацима; 

- 49.41 Друмски превоз терета; 

- 52.10 Складиштење; 

- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме; 

- 81.29 Услуге осталог чишћења; 

- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине 

- 96.03 Погребне и сродне делатности; 

- 96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности; 

- 01.30 Гајење садног материјала; 

- 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда; 

- 43.10 Рушење и припрема градилишта; 

- 43.21 Постављање електричних инсталација; 

- 43.30 Завршни радови у грађевинарству; 

- 43.99.Остали непоменути специфични грађевински радови; 

- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају; 

- 01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака; 

- 02.10 Гајење шума и остале шумске делатности; 

- 02.20 Сеча дрвећа; 

- 02.40 Услужне делатности у вези са шумарством; 

- 42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова; 

- 49.31  Градски и приградски копнени превоз путника. 

- 49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају
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- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћај 

- 47.99 Продаја хране и пића посредством аутомата 

- 47 Препродаја пакованих/припремљених пића 

- 56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката 

-56.30 Услуге припремања и послуживања пића 

- 3.12 Слатководни риболов 

-36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде  

-37.00 Уклањање отпадних вода 

-42.21 Уградња цевовода 

-43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система 

-46.32 Трговина на велико месом и производима од меса 

-46.33 Трговина на велико млечним производима, јајима, јестивим уљима и мастима 

-46.34 Трговина на велико пићима 

-46.37 Трговина на велико кафом, чајевима, какаом и зачинима 

-46.38 Трговина на велико осталом храном, укључујући рибу, љускаре и мекушце 

-46.39 Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном 

-47.11Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и 

дуваном  

-47.21 Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама  

-47.22 Трговина на мало месом и производима од меса у специјализованим продавницама  

-47.24 Трговина на мало хлебом, тестенином, колачима и слаткишима у специјализованим 

продавницама  

-47.29 Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама  

-47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама  

-52.10 Складиштење  

-52.20 Пратеће активности у саобраћају  

-55.10 Хотели и сличан смештај 

-55.30 Делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице  

-56.30 Услуге припремања и послуживања пића  

-68.10 Куповина и продаја властитих некретнина  

-68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима  

-68.31 Делатност агенција за некретнине  

-68.32 Управљање некретнинама за накнаду  

-73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења  

-79.11 Делатност путничких агенција  

-93.19 Остале спортске делатности  

-93.29 Остале забавне и рекреативне делатности  

- 91.04 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности. 

 

ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква може без уписа у регистар да врши и друге 

делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава 

услове предвиђене законом. 
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О промени делатности ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква, као и о обављању других 

делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз 

сагласност оснивача, у складу са законом.“ 

 

II. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном листу Општине 

Бела Црква. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

БЕЛА ЦРКВА                                                             Марјан Алексић 

ДАНА:03.03.2022. 

БРОЈ:011-6/2022-01 
 

13.  

 

На основу члана 13. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени 

гласник РС„ број 88/11, 15/16 и 104/16), члана 9. Закона о комуналним делатностима  

(„Службени гласник РС“ број 88/2011), члана 46. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС„ број 88/11) и члана 22. тачка 45. Статута општине Бела Црква („Сл.лист 

општине Бела Црква,, број 1/2019), Скупштина општина Бела Црква, на седници 03.03.2022. 

године , доноси 

 

ОДЛУКУ 

 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ЈАВНО – ПРИВАТНОГ 

ПАРТНЕРСТВА БЕЗ ЕЛЕМЕНТИМА КОНЦЕСИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

 

Члан 1. 

Покреће се поступак реализације пројекта јавно-приватног партнерства без елемената 

концесије за  реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног осветљења на 

територији општине Бела Црква 

 

Члан 2. 

Поступак реализације пројекта јавно приватног партнерства без елемената концесије за  

реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног осветљења на територији општине 

Бела Црква спроводиће се у складу са одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и 

концесијама („Службени гласник РС“ број 88/2011,15/2016,104/2016 - ) у даљем/ тексту: 

Закон  

 

Члан 3. 

Општина Бела Црква у складу са својим интерним актима посебним решењем Општинског 

већа  именује стручни тим који је ће бити дужан да у  поступку јавно-приватног партнерства 
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изради Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за  реконструкцију, рационализацију 

и одржавање јавног осветљења општине Бела Црква и исти достави на сагласност Комисији 

за јавно-приватно партнерство РС и надлежним органима. Након одлуке о прихватању 

предлога пројекта од стране Скупштине општине Бела Црква, општинска управа ће 

наставити спровођење поступка у складу са Законом о јавно приватном партнерству и 

концесијама.  

 

Члан 4. 

Скупштина Општина Бела Црква, као надлежни орган за одобравање и давање сагласности 

на Предлог пројектајавно-приватног партнерства донеће одлуку о усвајањеу Предлога 

пројекта јпп у Законом предвиђеном року. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука је основ општини Бела Црква да може са надлежним институцијама и органима 

спроводити поступак прописан Законом, као и да у својим актима код надлежних 

институција може ускладити Оснивачки акт у правцу реализације поступка јавно-приватног 

партнерства. 

 

Члан 6. 

На све што овом Одлуком није дефинисано примењиваће се одредбе Закона о јавно- 

приватном партнерству и концесијама, Закона о локалној самоуправи, Закона о 

Комуналним делатностима, Закона о јавној својини, Закона о јавним набавкама, као и 

подзаконских аката донетих на основу наведених закона. 

 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана о дана доношења и биће објављена у „Службеном 

листу општине Бела Црква,, 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ДАНА :03.03.2022.                                                                                  Марјан Алексић 

БРОЈ:011-7/2022-01 

 

14. 

 

На основу одредби члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 –  др. закон, 47/2018 и 11/2021 – др. закон), одредби 

члана 68. а у вези са чланом 40. Статута Општине Бела Црква („Службени лист општине 

Бела Црква“ број 1/2019), Скупштина Општине Бела Црква, на седници одржаној дана 

03.03.2022. године, доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК 

 О НАГРАЂИВАЊУ И КРЕТЕРИЈУМИМА ЗА НАГРАЂИВАЊЕ 

УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА 

ЦРКВА
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I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником о награђивању и критеријумима за награђивање ученика и 

студената на територији општине Бела Црква (у даљем тексту: Правилник) утврђују се 

критеријуми и поступак располагања средствима буџета Општине Бела Црква, планираних 

кроз програмску активност информисања и едукације младих, кроз систематско и 

организовано старање о развоју надарених и изузетно талентованих ученика и студената на 

територији Општине Бела Црква. 

 

Члан 2. 

Правилником је обухваћено систематско, организовано и друштвено одговорно 

предузимање мера и активности за развој изузетно талентованих ученика и студената са 

територије Општине Бела Црква и то: стипендирање изузетно талентованих ученика 

средњих школа и студената који су на режиму финансирања из буџета Републике Србије, у 

образовним установама чији је оснивач Република Србија; награђивање ученика основних 

и средњих школа за учешће на такмичењима и олимпијадама знања чији је циљ афирмација 

научних и истраживачких, односно уметничких способности. 

Општина Бела Црква на дан Светог Саве, дана Општине и Општинске славе Светог 

великомученика Димитрија-Митровдана додељује, једнократне накнаде за постигнуте 

резултате и даља стручна усавршавања ученика средњих школа и студената. 

 

Члан 3. 

 

Ради остваривања циљева из члана 2. овог Правилника, Општинска управа Општине 

Бела Црква обавља следеће: 

- стипендира изузетно талентоване ученике средњих школа и студенте студија првог, 

другог и трећег степена, који су на режиму финансирања из буџета Републике Србије, у 

образовним установама чији је оснивач Република Србија, са пребивалиштем на територији 

Општине Бела Црква, стеченим најмање пет година пре подношења захтева, 

- награђује ученике основних и средњих школа које имају седиште на територији 

Општине Бела Црква, за постигнуте резултате на такмичењима и олимпијадама знања чији 

је циљ афирмација научних и истраживачких, односно уметничких способности, у оквиру 

Светосавских свечаности, 

- награђује најбоље ученике завршних разреда основних и средњих школа које имају 

седиште на територији Општине Бела Црква и најбоље студенте у  дане општинских 

свечаности. 

- предузима и друге мере и активности од битног значаја за подстицање развоја 

младих талената. 

 

II УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА
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2.1. Стипендирање 

 

Члан 4. 

 

Право на стипендију  Општине Бела Црква имају ученици средњих школа и студенти 

студија првог, другог и трећег степена : који су држављани Републике Србије, који имају 

пребивалиште на територији Општине стечено најмање 5 година пре подношења захтева 

(односно пребивалиште једног родитеља/старатеља малолетног лица), који су на режиму 

финансирања из буџета Републике Србије у образовним установама чији је оснивач 

Република Србија, који су претходни степен образовања стекли у образовним установама 

чији је оснивач Република Србија, који нису у радном односу (студенти другог и трећег 

степена), који су избегла и интерно расељена лица са боравиштем на територији Општине 

Бела Црква. 

Право на стипендирање могу остварити: 

а) Ученици средњих школа који су постигли одличан успех у свим претходно 

завршеним разредима и који су у претходној школској години освојили једно од прва три 

места или награде на појединачним републичким и међународним такмичењима и 

олимпијадама знања, из наставних предмета прописаних Календаром такмичења ученика 

основних и средњих школа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије. 

б) Студенти прве године студија првог степена и студенти прве године интегрисаних 

академских студија, који су постигли одличан успех у свим претходно завршеним 

разредима средње школе и који су у претходној школској години освојили једно од прва 

три места или награде на појединачним републичким и међународним такмичењима и 

олимпијадама знања из наставних предмета прописаних Календаром такмичења ученика 

средњих школа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 

или који су постигли одличан успех у претходно завршеним разредима средње школе и који 

су освојили једно од прва три места на коначној ранг листи приликом уписа на факултет. 

в) Студенти од друге године студија првог степена и друге године интегрисаних 

академских студија, који су током студирања остварили просечну оцену најмање 9,00 и који 

су положили све испите из претходних година студија. 

г) Студенти студија другог степена - мастер студија, који су остварили просечну 

оцену током студија првог степена најмање 9,00 и који су током студија другог степена 

положили све испите из претходне године и остварили просечну оцену најмање 9,00. 

д) Студенти студија трећег степена - докторских академских студија, који су током 

студија првог и другог степена остварили просечну оцену најмање 9,00 и просечну оцену 

положених свих испита током студија трећег степена најмање 9,00. 

Право на стипендију остварују студенти најдуже до навршене 26. године старости, а 

студенти докторских студија до навршених 29 година. Стипендија се може доделити, у 

складу са условима конкурса, и студенту који је током школовања променио 

високошколску установу. Право на стипендију се не може остварити више пута за исти 

степен и исту годину студија. Право на стипендију не могу остварити апсолвенти.



 Број  2.                                                              3. март                                       Година  2022.    Стр. 34 

 

Право на стипендију остварују ученици и студенти који истовремено не примају друге 

стипендије или кредите из републичког буџета или средстава других правних лица који су 

корисници буџета. 

 

2.2. Награђивање ученика у оквиру општинских свечаности 

 

Члан 5. 

 

У оквиру Светосавских свечаности, Дана општине и општинске славе Светог 

великомученика Димитрија -Митровдан, Општина Бела Црква награђује све ученике 

основних и средњих школа са седиштем на територији Општине, који су из наставних 

предмета, на општинском, окружном, републичким и међународним такмичењима и 

олимпијадама знања (прописаних Календаром такмичења ученика основних и средњих 

школа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије), освојили 

једно од прва три места или награде. Резултати такмичења утврђују се на основу дипломе, 

односно потврде стручног друштва или другог организатора. 

Ученик може бити награђен са највише две награде за најбољи постигнути резултат 

у највишем рангу такмичења и то за постигнуте резултате на такмичењима из различитих 

наставних предмета. 

Ученици могу бити награђени новчаном наградом, књигом и дипломом. 

Комисија предлаже награђивање, врсту и висину награде ученицима на дан Светог 

Саве, и доставља Општинском вечу Општине Бела Црква ради доношења одлуке. 

Јавну набавку књига за награђивање ученика спроводи Одељење за јавне набавке 

Општинске управе. 

Предлоге за награђивање ученика подносе директори основних и средњих школа са 

територије Општине Бела Црква.  

Предлоге за награђивање студената подноси Савет за образовање Општине Бела 

Црква. 

 

Члан 6. 

 

У такмичења, у смислу овог Правилника, не убрајају се: смотре, турнири, ревије 

талената, дружине, секције, изложбе, конкурси, квизови, купови, лиге, дописне и интернет 

олимпијаде и друге ваннаставне активности. 

Комисија утврђује листу такмичења из којих се вреднују резултати по објављивању 

Календара такмичења и смотри основних и средњих школа за текућу школску годину. 

 

 

2.3. Награђивање ученика и студената на Дан Светог Саве 

 

Члан 7. 

 

На основу предлога директора школе, Општинска управа награђује најбоље ученике 

завршних разреда основних и средњих школа са седиштем на територији Општине.
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У складу са расположивим средствима могу се наградити и студенти - стипендисти 

Општине, који су статус стипендисте имали до краја претходне школске године, као и 

студенти који су стипендисти Општине у текућој школској години, а који су у претходној 

школској години положили све испите и остварили просечну оцену 10,00. 

У складу са расположивим средствима, ученици се могу наградити новчаном 

наградом, књигом и постером, а студенти новчаном наградом. 

Комисија предлаже награђивање, врсту и висину награде ученика и студената на Дан 

Светог Саве и доставља Општинском већу ради доношења одлуке. 

Плакат са фотографијама награђених ученика објављује се на рекламном паноу у 

центру града. Примерак плаката мањег формата уручује се награђеним ученицима и свим 

основним и средњим школама. 

 

2.4. Једнократне накнаде за стручна усавршавања у земљи и иностранству 

 

Члан 8. 

 

Право на једнократне накнаде за стручно усавршавање у земљи и иностранству могу 

остварити ученици средњих школа и студенти, који поред општих услова за коришћење 

средстава која су прописана чланом 4. став 1. Правилника испуњавају и следеће услове: 

- Ученици средњих школа са седиштем на територији Општине Бела Црква,који су 

у претходно завршеним разредима постигли одличан успех и који су на предлог школе 

упућени у научно истраживачке центре у земљи и иностранству. 

- Студенти који су на режиму финансирања из буџета Републике Србије, са укупном 

просечном оценом студирања најмање 8.5, који су упућени од стране факултета и позвани 

од стране овлашћених научно образовних институција и организација на стручно 

усавршавање у земљи и иностранству. 

Ученици и студенти имају право једном у току календарске године на финансирање 

дела трошкова стручног усавршавања. 

Комисија предлаже одабир корисника и износ једнократне накнаде за стручна 

усавршавања у земљи и иностранству, и доставља  Општинском већу Општине Бела 

Црква,ради доношења одлуке. 

Корисници једнократне накнаде за стручна усавршавања су у обавези да у року од 

15 дана након усавршавања доставе извештај о реализацији и о наменски утрошеним 

средствима. 

 

 

III НАЧИН ИЗБОРА КОРИСНИКА СТИПЕНДИЈА 

 

3.1. Конкурс 

 

Члан 9. 

 

Избор стипендиста Општине, обавља се конкурсом за сваку школску годину. 

Комисија предлаже расписивање и текст конкурса за избор корисника стипендија, и 

доставља начелнику Општинске управе управе ради расписивања конкурса.
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Конкурс се објављује на сајту града Општине. Конкурс може бити расписан за све 

категорије кандидата или за поједине категорије. 

Комисија разматра пријаве по расписаном конкурсу предлаже стипендисте и износ 

стипендија и доставља Општинском већу ради доношења одлуке. 

 

Члан 10. 

 

Конкурс садржи: 

- услове конкурса за све категорије кандидата, 

- потребну документацију, 

- начин пријављивања на конкурс, рок за подношење пријава и достављање 

документације, рок до кога ће кандидати бити обавештени о резултатима конкурса, 

- критеријуме за утврђивање редоследа кандидата, 

- број стипендија по врсти и степену образовања за све или за одређене категорије 

кандидата и 

- друге потребне податке. 

 

Члан 11. 

 

Рок за пријављивање на конкурс утврдиће се текстом конкурса. 

Рок до кога ће кандидати бити обавештени о резултатима конкурса је 30 дана од дана 

завршетка конкурса. 

Пријава на конкурс врши се достављањем попуњеног обрасца пријаве, уз који се 

подноси и потребна документација Одељењу за друштвене делатности Општине Бела 

црква. Непотпуну документацију стручна служба Одељења за друштвене делатности враћа 

на допуну. Рок за допуну је 3 дана од дана завршетка конкурса. 

Ако подносиоци у предвиђеном року не изврше тражену допуну, њихови предлози 

неће се узети у разматрање. 

 

3.2. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата 

 

Члан 12. 

 

Уколико се на конкурс јави већи број кандидата од броја утврђеног текстом 

конкурса, вршиће се рангирање кандидата по следећим критеријумима : 

 

Ученици средње школе 

Редослед кандидата за доделу стипендија за ученике средњих школа утврђује се на 

основу освојене награде на такмичењима прописаних Календаром такмичења 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја за календарску годину. 

Вредновање резултата на такмичењима ученика средњих школа: 

 

Освојена места/награде на међународним такмичењима ученика гимназије: 

1. место/награда - 11 бодова 

2. место/награда - 10 бодова
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3. место/награда - 9 бодова 

 

Освојена места/награде на републичким такмичењима ученика гимназије: 

1. место/награда - 10 бодова 

2. место/награда - 9 бодова 

3. место/награда - 8 бодова 

 

Освојена места/награде на међународним такмичењима ученика средњих стручке 

школа, гимназије и музичке школе. 

1. место/награда - 9 бодова 

2. место/награда - 8 бодова 

3. место/награда - 7 бодова 

 

Освојена места/награде на републичким такмичењима ученика средњих стручних 

школа, гимназије и музичке школе: 

1. место/награда - 8 бодова 

2. место/награда - 7 бодова 

3. место/награда - 6 бодова 

 

Уколико кандидат има успеха на такмичењима из више предмета, вреднује се један 

највиши постигнути резултат. 

Уколико по напред наведеним критеријумима, због истог броја бодова више 

кандидата није могуће сачинити ранг листу до броја предвиђених стипендија, сви 

кандидати са истим бројем бодова стичу право на стипендију. 

 

Члан 13. 

 

Студенти 

 

Ранг листа студената прве године студија првог степена и студената прве године 

интегрисаних академских студија сачињава се вредновањем постигнутих резултата на 

такмичењима и на коначној ранг листи приликом уписа на факултет. Уколико студент 

испуњава оба напред наведена услова бодови се сабирају. 

 

Освојена места/награде на такмичењима ученика: 

1. место/награда - 3 бода 

2. место/награда - 2 бода 

3. место/награда - 1 бод 

 

Освојена места на коначној ранг листи приликом уписа на факултет: 

1. место - 3 бода 

2. место - 2 бода 

3. место - 1 бод
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Уколико, по напред наведеним критеријумима, због истог броја бодова више 

кандидата није могуће сачинити ранг листу до броја предвиђених стипендија, сви 

кандидати са истим бројем бодова стичу право на стипендију. 

 

Члан 14. 

 

Студенти прве године мастер студија и прве године докторских студија рангирају се 

на основу укупне просечне оцене претходно завршеног степена студија. 

 

Члан 15. 

 

Студенти од друге године студија првог степена и интегрисаних студија, мастер и 

докторских студија рангирају се на основу укупне просечне оцене претходно завршених 

година студија тог степена. 

 

Члан 16. 

 

Уколико се јави више кандидата са истом просечном оценом, предност има кандидат 

који је на вишој години студија. 

Уколико, по напред наведеним критеријумима, због истог броја бодова више 

кандидата из чл. 14. и 15, није могуће сачинити ранг листу до броја предвиђених стипендија, 

сви кандидати са истим бројем бодова стичу право на стипендију. 

 

Члан 17. 

 

На основу предлога Комисије о избору стипендиста, Општинско веће Општине, 

доноси Одлуку о додели и висини стипендија ученицима и студентима за одређену школску 

годину. 

Са изабраним стипендистима начелник Општинске управе потписује Уговор о 

стипендирању. 

 

Члан 18. 

 

Висину месечних стипендија за сваку школску годину предлаже Комисија на основу 

планираних средстава у буџету и доставља Општинском већу  ради доношења одлуке. 

Изузетно, висина месечне стипендије се може мењати у току школске године, у 

зависности од висине средстава у буџету. 

Стипендије се исплаћују у 10 једнаких месечних рата. 

 

Члан 19. 

 

Ученик или студент остварује право на наставак стипендирања уколико постиже 

континуиран успех у току школовања. 
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Ученик - стипендиста дужан је да на почетку сваке школске године, а најкасније до 

20-ог септембра достави потврду о завршеном разреду и просечној оцени (одличан успех), 

потврду о наставку школовања и потврду о освојеном једном од прва три места (награде) у 

претходној школској години на појединачним републичким такмичењима из наставних 

предмета прописаних Календаром такмичења Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја Републике Србије. 

Студент - стипендиста дужан је да најкасније до 31. октобра достави уверење о 

уписаној наредној години студија и положеним свим испитима предвиђених планом и 

програмом факултета из претходне године студија са просечном оценом најмање 9, уверење 

о пребивалишту, а студенти другог и трећег степена студија достављају на свака три месеца 

доказ о незапослености. 

Комисија утврђује предлог стипендиста за наставак стипендирања и 

достављаОпштинском већу, ради доношења одлуке о додели стипендија. 

 

Члан 20. 

 

Неће се признати право на стипендију, или ће оно бити укинуто и ако подносилац 

испуњава остале услове из члана 4. и 19. Правилника у следећим случајевима: 

- ако износи или преноси што год неистинито што може нашкодити части и угледу 

Општине Бела Црква, 

- ако путем штампе, радија, телевизије и других средстава јавног информисања, на 

јавном скупу или на други начин изложи порузи рад Комисије и других општинских органа. 

Одлуку о укидању или ускраћивању права на стипендирање доноси Општинско веће 

Општине на предлог Комисије. 

 

Члан 21. 

 

Корисник стипендије губи статус стипендисте и стипендију ако се утврди: 

- да подаци који су наведени као основ за остваривање права на стипендију не 

одговарају чињеничном стању, 

- ако престане да испуњава услове из члана 4. и члана 19. овог Правилника, 

- ако не достави доказ о испуњавању услова из члана 4. и члана 19. овог Правилника, 

- у случају заснивања радног односа, 

- ако у току школске године изгуби статус ученика, односно, студента. 

- по дипломирању, 

- ако стипендиста поднесе захтев за раскид уговора о стипендирању. 

Студент завршне године студија губи статус стипендисте Општине по дипломирању, 

односно истеком завршне године студија по плану и програму факултета. 

Корисник стипендије који изгуби статус стипендисте под условима из става 1. 

алинеја 1. овог члана дужан је да врати цео износ примљене стипендије, по одредбама 

Закона о облигационим односима. 

У случају прекида студирања, дипломирања или наступања других околности које 

су од утицаја на остваривање права на стипендију, стипендиста је дужан да у року од 15 

дана обавести стипендитора.
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Одлуку о раскиду уговора о стипендирању доноси Општинско веће на предлог 

Комисије. 

 

Члан 22. 

 

Приликом потписивања Уговора о стипендирању, родитељи малолетних 

стипендиста дају посебну изјаву под материјалном и кривичном одговорношћу о 

истинитости података који су од утицаја на остваривање права на стипендију. 

 

КОМИСИЈА ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ НАГРАДА И ВИСИНЕ НАГРАДА 

 

Члан 23. 

 

Комисију за предлагање кандидата да стипендирање и награђивање ученика и 

студената  има 3 члана,  бира је Општинско веће, на предлог Председника Општине. 

Висина награда и стипендија утврђује се у складу са расположивим средствима 

буџета Општине за  буџетску годину у којој се награда и стипендије додељују. 

Висину стипендија и награда утврђује Општинско веће. 

 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 24. 

 

Овим Правилником нису обухваћени изузетни успеси ученика и студената из 

области спорта. 

Спортски успеси награђују се по критеријума Спортског савеза Општине Бела 

Црква. 

 

Члан 25. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

Општине Бела Црква“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Дана:03.03.2022. 

Број:06-11-2/2022-01 

 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                               Марјан Алексић 

 

15. 

 

На основу одредби члана 46. и члана 47.  Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/07), На основу чл.110. став 4, Закона о социјалној заштити. Р. Србије 
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(Сл.глас. РС бр. 24/2011), чл.20. Закона о локалној самоуправи (Сл.глас. РС, бр. 

129/2007) члан 40. Статута општине  Бела Црква („Службени лист Бела Црква“ бр.1/2019), 

Скупштина Општине Вела Црква, на седници одржаној дана 03.03.2022., доноси 

ПРАВИЛНИК  

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА 

НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА  И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА 

САНАЦИЈИ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА  ГРАЂАНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Члан 1. 

Овим правилником ближе се одређују критеријуми и процедуре на основу којих се 

додељује једнократна новчана помоћ, као и висина и поступак при њеном додељивању, 

грађанима Општине Бела Црква, за хитну санацију стамбених објеката коју су претрпели  

штету услед  непредвидивих догађаја (више силе), која се није могла предвидети нити 

спречити. 

Члан 2. 

Средства намењена пружању једнократне новчане помоћи планирају се Одлуком о 

буџетуОпштине  Бела Црква сваку календарску годину. 

Висина предвиђених средстава зависи од остварених прихода општине и дознака од 

виших нивоа власти. 

Члан 3. 

Једнократна помоћ,  је помоћ за санацију објекта  становања,  додељује лицу којем 

се изненада   тотално или делимично уруши објект у којем станује са породицом. Право на 

једнократну помоћ имају лица или породице које се налазе у стању тешке материјалне 

ситуације због које не могу самостално финансирати санацију објекта становања. 

Једнократна новчана помоћ се додељује за; 

1. Набавку основних  грађевинског материјала 

2. Финансирање извођења радова на санацији 

Члан 4. 

Истом лицу не може се више  пута доделити овај вид помоћи. 

Висина помоћи зависи од у буџету расположивих средстава и висине предрачуна 

неопходног  грећевинског материјала и радова за санацији објекта становања. 

 

Члан 5.
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Лица која траже једнократну помоћ подносе захтеве комисији за доделу једнократне 

новчане помоћи. 

  Комисија  на лицу места утврђује стање објекта становања, неопходност хитне 

санације и количину неопходног грађевинског материјала,  обим неопходних радова и 

предрачун укупних трошкова санације. 

Комисија  сачињен предлог подноси Општинском већу на одлучивање. 

Комисија се састоји од три члана. 

  Члан комисије је и грађевински инспектор Општине Бела Црква 

Комисију именује Начелник Општинске управе. 

 

Члан 6. 

Лице које подноси захтев за једнократну новчану помоћ уз захтев подноси; 

1. Доказ да је власник или законити корисник објекта становања;  

2. Опис материјалних прилика у којима подносилац захтева живи;  

3. Намену помоћи (разлог због које му је помоћ потребна).  

 

Поред тога уз захтев је потребно приложити и следећу документацију: 

1. Доказ да има пребивалиште на теритирији Општине Бела Црква 

2. Потврду од савета МЗ (председника МЗ) да је лице, подносилац захтева и његова 

породица у тешкој материјалној ситуацији и да им је помоћ неопходна . 

3. Поред горе наведене документације комисија може по потреби затражити и додатну 

документацију. 

 

Поред захтева и прописане документације описане у члану 5 и 6 овог Правилника,  

комисија и члан Општинског већа задужен за социјалну заштиту могу обићи породицу или 

појединца подносиоца захтева како би се на лицу места уверили о оправданости захтева и 

о томе на седници комисије у писаној или усменој форми обавестити Општинско веће о 

утврђеном стању на основу чега ће се донети одлука о поднетом захтеву.   

Члан 7. 

Висину једнократне новчане помоћи ће одређивати Општинско веће, за сваки случај 

понаособ, с тим да помоћ не може бити већа од предрачуна неопходног грађевинског 

материјала и неопходних радова на санацији,
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Грађевински инспектор врши надзор на санацији објекта. 

 

Члан 8. 

Председник Општине, његов заменик или Општинско веће може донети одлуку о 

додели једнократне новчане помоћи лицу и мимо комисије уколико се ради о врло хитном 

хитном случају.  

Члан 9. 

Подносиоцу захтева се директно не исплаћују одобрена средства за санацију објекта 

становања, већ се иста исплаћују добављачу грађевинског материјала и извођачу радова на 

санацији. 

Грађевински инспектор записником констатује реализацију санације. 

 

Члан 10. 

Општинско веће је у обавези да на првој наредној седници (по достављању предлога 

одлуке од стране комисије)  разматра предлог одлуке о додели једнократне новчане помоћи, 

да је у потпуности или делимично усвоји и да одлуку проследи Одељењу за буџет и 

финасије на реализацију.   

 

Члан 11. 

 

Овим превилником нису обухваћени објекти за вршење делатности, виноградарске 

куће, куће за одмор и објекти вишег стандарда становања, као и стамбени објекти који су 

осигурани од последица несрећног случаја, по било ком основу. 

 

Члан 12. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 

Општине Бела Црква. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Дана:03.03.2022. 

Број:06-11-3/2022-01 

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                   

                                                                                             Марјан Алексић
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16. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 020-14-1/2022-01 

Дана: 03.03.2022. године 

Бела Црква 

 

 Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној дана 03.03.2022. године, након 

разматрања Програма пословања са финансијским планом за 2022. годину јавних предузећа 

и установа чији је оснивач, донела је следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 Даје се сагласност на Програм пословања са финансијским планом ДЈУП 

„Белоцркванска језера“ Бела Црква за 2022. годину. 

 

 

ДОСТАВИТИ:               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Марјан Алексић 

1. ДЈУП „Белоцркванска језера“ 

2. Одељење за буџет и финансије 

3. Уредник „Службеног листа општине“ 

4. Досије 

5. Архива  

 

17. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 020-14-2/2022-01 

Дана: 03.03.2022. године 

Бела Црква 

 

 Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној дана 03.03.2022. године, након 

разматрања Програма пословања са финансијским планом за 2022. годину јавних предузећа 

и установа чији је оснивач, донела је следеће 

 

РЕШЕЊЕ 
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 Даје се сагласност на Програм пословања са финансијским планом „Ушће“ д.о.о. 

Бела Црква за 2022. годину. 

 

 

ДОСТАВИТИ:               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Марјан Алексић 

1. „Ушће“ д.о.о. 

2. Одељење за буџет и финансије 

3. Уредник „Службеног листа општине“ 

4. Досије 

5. Архива 

  

18. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 020-14-3/2022-01 

Дана: 03.03.2022. године 

Бела Црква 

 

 Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној дана 03.03.2022. године, након 

разматрања Програма пословања са финансијским планом за 2022. годину јавних предузећа 

и установа чији је оснивач, донела је следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 Даје се сагласност на Годишњи план рада са финансијским планом и Припремним 

предшколским програмом ПУ „Анђелка Ђурић“ Бела Црква за школску 2021/2022 годину. 

 

 

ДОСТАВИТИ:               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Марјан Алексић 

1. ПУ „Анђелка Ђурић“ 

2. Одељење за буџет и финансије 

3. Уредник „Службеног листа општине“ 

4. Досије 

5. Архива 

  

19. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бела Црква
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 020-14-4/2022-01 

Дана: 03.03.2022. године 

Бела Црква 

 

 Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној дана 03.03.2022. године, након 

разматрања Програма пословања са финансијским планом за 2022. годину јавних предузећа 

и установа чији је оснивач, донела је следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 Даје се сагласност на Програм рада са финансијским планом Историјског архива 

Бела Црква за 2022. годину. 

 

ДОСТАВИТИ:               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Марјан Алексић 

1. Историјски архив 

2. Одељење за буџет и финансије 

3. Уредник „Службеног листа општине“ 

4. Досије 

5. Архива 

 

20. 

  

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 020-14-5/2022-01 

Дана: 03.03.2022. године 

Бела Црква 

 

 Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној дана 03.03.2022. године, након 

разматрања Програма пословања са финансијским планом за 2022. годину јавних предузећа 

и установа чији је оснивач, донела је следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 Даје се сагласност на Програм рада са финансијским планом Народне библиотеке и 

музеја Бела Црква за 2022. годину. 

 

ДОСТАВИТИ:               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Марјан Алексић 

1. Народна библиотека и музеј 

2. Одељење за буџет и финансије
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3. Уредник „Службеног листа општине“ 

4. Досије 

5. Архива 

  

21. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 020-14-6/2022-01 

Дана: 03.03.2022. године 

Бела Црква 

 

 

 Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној дана 03.03.2022. године, након 

разматрања Програма пословања са финансијским планом за 2022. годину јавних предузећа 

и установа чији је оснивач, донела је следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 Даје се сагласност на Програм рада са финансијским планом УКД „Центар за 

културу“ Бела Црква за 2022. годину. 

 

 

ДОСТАВИТИ:               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Марјан Алексић 

1. УКД „Центар за културу“ 

2. Одељење за буџет и финансије 

3. Уредник „Службеног листа општине“ 

4. Досије 

5. Архива 

 

22. 

   

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 020-14-7/2022-01 

Дана: 03.03.2022. године 

Бела Црква
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 Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној дана 03.03.2022. године, након 

разматрања Програма пословања са финансијским планом за 2022. годину јавних предузећа 

и установа чији је оснивач, донела је следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 Даје се сагласност на Програм рада са финансијским планом Центра за социјални 

рад „8. мај“ Бела Црква за 2022. годину. 

 

 

ДОСТАВИТИ:               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Марјан Алексић 

1. Центар за социјални рад „8. мај“ 

2. Одељење за буџет и финансије 

3. Уредник „Службеног листа општине“ 

4. Досије 

5. Архива 

  

23. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 020-14-8/2022-01 

Дана: 03.03.2022. године 

Бела Црква 

 

 Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној дана 03.03.2022. године, након 

разматрања Програма пословања са финансијским планом за 2022. годину јавних предузећа 

и установа чији је оснивач, донела је следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 Даје се сагласност на Програм рада са финансијским планом Туристичке 

организације општине Бела Црква за 2022. годину. 

 

ДОСТАВИТИ:               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Марјан Алексић 

1. Туристичка организација општине Бела Црква 

2. Одељење за буџет и финансије 

3. Уредник „Службеног листа општине“ 

4. Досије 

5. Архива
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24. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 020-14-9/2022-01 

Дана: 03.03.2022. године 

Бела Црква 

 

 

 Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној дана 03.03.2022. године, након 

разматрања Програма пословања са финансијским планом за 2022. годину јавних предузећа 

и установа чији је оснивач, донела је следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 Даје се сагласност на Програм рада са финансијским планом О.О. „Црвени крст“ 

Бела Црква за 2022. годину. 

 

ДОСТАВИТИ:               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Марјан Алексић 

1. О.О. „Црвени крст“ 

2. Одељење за буџет и финансије 

3. Уредник „Службеног листа општине“ 

4. Досије 

5. Архива 

 

25. 

 

Република Србија  

АП Војводина 

 Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број:020- 8 /2022-01 

Дана:03.03.2022. 

Бела Црква 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ бр.129/07, 

83/2014, 101/2016 и 47/2018),и члана 40. Статута општине (Службени лист општине бр. 

1/2019),Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 03.03.2022.године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ
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 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК УСЛУГА ДЈУП ,,БЕЛОЦРКВАНСКА 

ЈЕЗЕРА“ БЕЛА ЦРКВА 

 

I 

 

     Даје се сагласност на Ценовник комуналних услуга ДЈУП ,,Белоцркванска језера“ Бела 

Црква број: 241-01/2022-02 од 21.02.2022. а примењује се од дана давања ове сагласности.           

II 

       

      Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу општине 

Бела Црква. 

 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

1.ДЈУП,  

2.  Досије                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

3.  Архива 

                                                                                             Марјан Алексић 
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26. 

 

Република Србија  

АП Војводина 

 Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број:020- 7 /2022-01 

Дана:03.03.2022. 

Бела Црква 

 

На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ бр.129/07, 

83/2014, 101/2016 и 47/2018),и члана 40. Статута општине (Службени лист општине бр. 

1/2019),Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 03.03.2022.године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 

ДЈУП ,,БЕЛОЦРКВАНСКА ЈЕЗЕРА“ БЕЛА ЦРКВА 

 

I 

 

     Даје се сагласност на Измене и допуне Статута ДЈУП ,,Белоцркванска језера“ Бела Црква 

број: 02/22-2-3 од 21.02.2022.  

          

II 

       

      Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу општине 

Бела Црква. 

 

 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

1. ДЈУП 

2.  Досије                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

3.  Архива 

                                                                                             Марјан Алексић 
 

 

27.  

 

Република Србија  

АП Војводина 

 Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број:020- 6 /2022-01 
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Дана:03.03.2022. 

Бела Црква 

 

На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ бр.129/07, 

83/2014, 101/2016 и 47/2018),и члана 40. Статута општине („Службени лист општине“ бр. 

1/2019),Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 03.03.2022.године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА 

ДЈУП ,,БЕЛОЦРКВАНСКА ЈЕЗЕРА“ БЕЛА ЦРКВА 

 

I 

 

     Даје се сагласност на Посебан програм коришћења субвенција из буџета Општине Бела 

црква за 2022. годину ДЈУП ,,Белоцркванска језера“ Бела Црква број: 247-07/2022-02 од 

21.02.2022.  

          

II 

       

      Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу општине 

Бела Црква. 

 

 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

1. ДЈУП 

2.  Досије                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

3.  Архива 

                                                                                             Марјан Алексић 

 

28. 

 

На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Службени 

гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016- др. закон, 108/2016 и 113/2017), 

Одлуке о приступању отуђењу непокретности из јавне својине општине Бела Црква путем 

јавног надметања („Службени лист број 4/2021) члана 8. Одлуке о надлежностима у 

поступку прибављања, располагања и управљања стварима у јавној својини Општине Бела 

Црква (,,Сл. Лист Општине Бела Црква“ бр. 4/2018 и 2/2021) и члана 40. Статута општине 

Бела Црква („Службени лист општине Бела Црква“ бр. 1/2019), Скупштина општине Бела 

Црква на седници одржаној 03.03.2022. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о отуђењу пословног простора 
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I ОТУЂУЈЕ СЕ  Информaтивном предузећу БЦ ИНФО д.о.о. Бела Црква, матични 

број 08724598 ПИБ 100864577 које заступа законски заступник Тамара Гојковић ЈМБГ 

2011978875016 из Беле Цркве, ул. Бранка Радичевића бб, пословни простор који се налази 

у оквиру зграде у Белој Цркви, Пролетерска бр. 4, уписана у листу непокретности број 4216 

на парцели број 1484 КО Бела Црква, посебни део зграде број 2, површине 129 m2 на спрату 

са оставом од 2 m2, ходником и степеништем од 14 m2, укупне нето површине 145 m2, 

отуђује се из јавне својине Општине Бела Црква, и право својине преноси најповољнијем 

понуђачу – купицу Информативном предузећу БЦ ИНФО д.о.о. Бела Црква, за 

купопрoдојану цену од 2.080.000,00 динара (словима: два милиона осамдесет хиљада 

динара). 

II ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Информативно предузеће БЦ ИНФО д.о.о. Бела Црква, матични 

број 08724598 ПИБ 100864577 које заступа законски заступник Тамара Гојковић ЈМБГ 

2011978875016 из Беле Цркве, ул. Бранка Радичевића бб, да у року од 15 дана од дана 

доношења овог Решења закључи уговор са општином Бела Црква о купопродаји 

непокретности описаних у тачки 1. диспозитива овог Решења. 

III Ово Решење је коначно даном доношења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Општина Бела Црква је расписала и објавила Јавни оглас о јавном надметању, путем 

прикупљања затворених писмених понуда, ради отуђења из јавне својине Општине Бела 

Црква пословног простора телекомуникација и информисања, који се налази у оквиру 

зграде у Белој Цркви, Пролетерска бр. 4, уписана у листу непокретности број 4216 на 

парцели број 1484 КО Бела Црква, посебни део зграде број 2, површине 129 m2 на спрату са 

оставом од 2 m2, ходником и степеништем од 14 m2, укупне нето површине 145 m2, а оглас 

је објављен у дневном листу Дневник у броју од 10.07.2020. године, сајту Општине Бела 

Црква и локалним средствима јавног информисања. 

Из Записника под бројем 011-7/2020-01 од 12.08.2020. године сачињеног од стране 

Комисије за издавање, отуђење и прибављање пословног простора, других објеката и 

непокретности у јавној својини Општине Бела Црква, који се односи на поступак јавног 

надметања подношењем затворених писмених понуда и пратеће документације, види се да 

се за јавно надметање пријавило једно правно лице и то Инфoрмативно предузеће БЦ 

ИНФО д.о.о. Бела Црква, које је испунило све услове Јавног огласа и за предметну 

некретнину понудило купопродајну цену од 2.080.000,00 динара (словима: два милиона 

осамдесет хиљада динара). Горе наведена Комисија је писмено предложила, да се у корист 

најповољнијег понуђача – купца БЦ ИНФО д.о.о Бела Црква отуђи објекат описан у изреци 

решења. 

Будући да је конкретан поступак спроведен 2020. године, те да је купац уплатио 

комплетан износ купопродајне цене, у утврђеним роковима, предлаже се Скупштини 

општине да усвоји предложено решење како би се на основу истог сачинио Уговор о 

купопродаји, те председница општине у складу са својим овлашћењима потписала уговор о 

отуђењу предметне некретнине. 

 

 

Доставити:
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1. БЦ ИНФО д.о.о. Бела Црква                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

2. Општинској управи, Одељењу за                          ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

скупштинске и заједничке послове 

3. Архива СО                                                                          Марјан Алексић                 

 

Број: 020-9/2022-01 

Дана: 03.03.2022. године 

 

29. 

 

Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број:020- 10 /2022-01 

Дана:03.03.2022. 

Бела Црква 

 

На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ бр.129/07, 

83/2014, 101/2016 и 47/2018),и члана 40. Статута општине (Службени лист општине бр. 

1/2019),Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 03.03.2022.године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У БЕЛОЈ ЦРКВИ 

 

I 

 

         Игор Вокоун, дипл.историчар уметности из Беле Цркве, именује се за директора 

Народне библиотеке у Белој Цркви, након спроведеног конкурса, на мандатни период од 4 

године. 

 

II 

 

      Истовремено, именовани се разрешава дужности ВД директора Народне библиотеке у 

Белој Цркви, са даном доношења овог решења. 

 

III 

 

      Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу општине 

Бела Црква. 

 

 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

1.Именованом,  

2. Нар.библиотеци,
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3.  Досије                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

4.  Архива 

                                                                                             Марјан Алексић 
 

30.  

 

Република Србија  

АП Војводина 

 Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број:020-12/2022-01 

Дана:03.03.2022. 

Бела Црква 

 

 

На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ бр.129/07, 

83/2014, 101/2016 и 47/2018),и члана 40. Статута општине (Службени лист општине бр. 

1/2019),Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 03.03.2022.године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА ДЈУП ,,БЕЛОЦРКВАНСКА ЈЕЗЕРА 

 

I 

 

       Ненад Гуцуљ из Беле Цркве, председник, Слободан Милутиновић из Беле Цркве и 

Владимир Кручичан и Врачев Гаја, чланови, разрешавају се чланства у надзорном одбору 

ДЈУП ,,Белоцркванска језера“ Бела Црква. 

 

II 

 

        У надзорни одбор ДЈУП ,,Белоцркванска језера“ Бела Црква, на мандатни период од 4 

године именују се: 

 

1. Гизика Недељковић, дипл.правник из Беле Цркве,председник из реда локалне 

самоуправе 

2. Николина Пејчиновић, дипл.правник из Кусића, члан из реда локалне самоуправе 

3. Шиман Ировић, дипл.инжењер саобраћаја из Крушчице, члан из реда запослених 

 

III 

 

      Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу општине 

Бела Црква. 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
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1.Именованима,  

2. ДЈУП 

3.  Досије                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

4.  Архива                                                                                 Марјан Алексић 

 

 

31. 

 

Република Србија  

АП Војводина 

 Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број:020-11/2022-01 

Дана:03.03.2022. 

Бела Црква 

 

 

На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ бр.129/07, 

83/2014, 101/2016 и 47/2018),и члана 40. Статута општине (Службени лист општине бр. 

1/2019), Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 03.03.2022.године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ОГРАНКА ДЈУП ,,БЕЛОЦРКВАНСКА 

ЈЕЗЕРА 

 

I 

 

       Сава Стефанов из Беле Цркве, разрешава се као директор Огранак 1 Белоцркванска 

језера ЈП Бела Црква - Огранак Белоцркванска језера и Огранак 2- Белоцркванска језера ЈП 

Бела Црква – Огранак Релакс, а Мирослав Ступар, доктор економских наука из Вршца, 

именује се за ВД директора Огранак 1 Белоцркванска језера ЈП Бела Црква - Огранак 

Белоцркванска језера и Огранак 2- Белоцркванска језера ЈП Бела Црква – Огранак Релакс. 

II 

 

      Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу општине 

Бела Црква. 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

1.Именованима,  

2. ДЈУП 

3.  Досије                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

4.  Архива 

                                                                                             Марјан Алексић



 Број  2.                                                              3. март                                       Година  2022.    Стр. 58 

 

 

 

32. 

 

Република Србија  

АП Војводина 

 Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број:020- 13/2022-01 

Дана:03.03.2022. 

Бела Црква 

 

На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ бр.129/07, 

83/2014, 101/2016 и 47/2018), члана 5. Правилника о додатној образовној, здравственој и 

социјалној подршци детету, ученику и одраслом (,,Службени гласник РС“ бр.80/2018) и 

члана 40. Статута општине (Службени лист општине бр. 1/2019),Скупштина општине Бела 

Црква на седници одржаној 03.03.2022.године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ СТАЛНИХ ЧЛАНОВА ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ 

ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

 

I 

 

Због истека мандата, разрешавају се досадашњи стални чланови Интерресорне комисије 

Општине Бела Црква: 

 

Из система здравства: Борислава Мунћан, специјалста педијатар,  

Из система социјалне заштите: Марија Симић, социјални радник, водитељ случаја,  

Из система образовања: Виорика Старовић, школски психолог 

 

У Интерресорну комисију Општине Бела Црква, на мандатни период од 4 године именују 

се: 

Из система здравствене заштите: Борислава Мунћан из Беле Цркве, специјалиста 

педијатар,  

Из система социјалне заштите: Марија Симић из Беле Цркве, социјални радник, 

водитељ случаја,  

Из образовно васпитног система: Виорика Старовић из Беле Цркве, школски 

психолог 

Дефектолог одговарајућег профила: Славица Милановић из Вршца, дефектолог 

логопед 

II 
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   Стални чланови Комисије изабраће председника Комисије из својих редова. 

   Председник Комисије одређује повременог члана Комисије, који се утврђује за сваког   

појединачно, у складу са Правилником.  

 

III 

 

      Координатора комисије одређује начелник Општинске општинске управе, из реда 

запослених у Општинској управи. 

 

 IV 

 

      За рад у Комисији одређује се накнада од 3.000,00 динара по седници, по члану. 

 

V 

 

      Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу општине 

Бела Црква. 

 

 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

1. Именованима,  

2. Одељењу за финансије 

3.  Досије                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

4.  Архива 

                                                                                             Марјан Алексић 
 

 

33. 

 

Република Србија  

АП Војводина 

 Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број:020-15/2022-01 

Дана:03.03.2022. 

Бела Црква 

 

 

На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ бр.129/07, 

83/2014, 101/2016 и 47/2018),и члана 40. Статута општине (Службени лист општине бр. 

1/2019),Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 03.03.2022.године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ,,МАРА 

ЈАНКОВИЋ“ КУСИЋ
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I 

 

Белобабић Драган и Величковић Жива разрешавају се, а Симоновић Александра и Стојков 

Мирослав из Кусића именују се за чланове школског одбора ОШ ,,Мара Јанковић“ Кусић 

из реда локалне самоуправе 

 

II 

 

      Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу општине 

Бела Црква. 

 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

1.Именованима,  

2. ОШ ,,Мара Јанковић“, Кусић 

3.  Досије                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

4.  Архива                                                                                 Марјан Алексић 

 

 

34. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бела Црква  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

Број: 06-10/2022-02  

Дана: 24.02.2022. године 

БЕЛА ЦРКВА  

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 56. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и локалним самоуправама („Службени гласник 

РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017 – други закон и 95/2018) и члана  2. Одлуке о 

Општинском већу Општине Бела Црква ( „Сл. лист Општине Бела Црква“, бр.16/2020), 

Општинско веће општине Бела Црква  на својој седници  24.02.2022. доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

 

Витомиров Петру, дипл. правнику из Беле Цркве, након истека периода на који је 

постављен, продужава се статус ВД начелника Општинске управе Општине Бела Црква до 

спровођења јавног конкурса за именовање начелника Општинске управе, а најдуже на 3 

месеца.
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II 

 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу Општине 

Бела Црква. 

 

                                                                                                             Председник општине 

                                                                                                     Председник Општинског већа 

                                                                                                                 Виолета Симић 

ДОСТАВИТИ: 

1. Именованом 

2. Одељењу за финансије 

3. Досије 

4. Архива 

35. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бела Црква  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

Број: 06-10/2022-02  

Дана: 24.02.2022. године 

БЕЛА ЦРКВА  

 

Општинско веће Општине Бела Црква на седници одржаној 24.02.2022. године, на 

основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 

– др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 2. Одлуке о Општинском 

већу („Службени лист Општине Бела Црква“, бр. 16/2020), донело је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 Усвајају се Измене и допуне Локалног акционог плана за запошљавање Општине 

Бела Црква  за период од 2021. до 2023. године у тексту како је дат, уз прибављено мишљење 

Локалног савета за запошљавање Општине Бела Црква. 

 Овај Закључак уз Измене и допуне Локалног акционог плана за запошљавање 

Општине Бела Црква за период од 2021. до 2023. године објавити у Службеном листу 

општине Бела Црква. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

           Виолета Симић 

 

 

ДОСТАВИТИ:                                                           

1. Националној служби за запошљавање
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2. Локални савет за запошљавање Општине Бела Црвка 

3. Досије 

4. Архива 

 
 

Локални савет за запошљавање  

Општина Бела Црква 

Датум: 24.02.2022. године 

 

Локални савет за запошљавање општине Бела Црква, на својој седници одржаној дана 

24.02.2022. године доноси 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2023. ГОДИНЕ 

 

 

У тачки 5.2. Локалног акционог плана за запошљавање општине Бела Црква за период од 

2021. до 2023. године, у трећем одељку, после речи са „високом стручном спремом“ додаје 

се: „и то два лица са стеченим високим образовањем на високим академским студијама у 

обиму од 240 ЕСПБ бодова и једно лице са стеченим образовањем на основим академским 

студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова“ 

 

У свему осталом Локални акциони план за запошљавање општине Бела Црква остаје 

непромењен. 

 

У Белој Цркви, 

24.02.2022. године 

 

      Председник Локалног савета за запошљавање 

 

       Ненад Живановић 

                                                                   


