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- Део трећи – 
 

 

64. 

 

На основу члана 29. став 1. тачка 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број 87/2018) и члана 1. став 

2. тачка 3. и члана 4. став 1. тачка 5. Одлуке о организацији и функционисању цивилне 

заштите на територији општине Беле Цркве (''Службени лист општине Беле Цркве'', број 

16/2020), Скупштина општине Беле Цркве, на седници одржаној дана 29.06.2022. године 

усвојила је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О  ОДРЕЂИВАЊУ  СУБЈЕКАТА  ОД  ПОСЕБНОГ  ЗНАЧАЈА  

ЗА  ЗАШТИТУ  И  СПАСАВАЊЕ   

НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

 

 

Члан 1. 

 

Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање су привредна друштва и друга 

правна лица која се баве делатношћу из области: телекомуникација, рударства и енергетике, 

транспорта, метеорологије, хидрологије, сеизмологије, заштите од јонизујућег зрачења и 

нуклеарне сигурности, заштите животне средине, водопривреде, шумарства и 

пољопривреде, здравства, збрињавања лица, ветерине, комуналне делатности, 

грађевинарства, угоститељства, и други који располажу ресурсима за смањење ризика од 

катастрофа. 

                СЛУЖБЕНИ   

ЛИСТ 

ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 
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Члан 2. 
 

Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање врше заштиту и спасавање 

запослених, грађана, материјалних и других добара у случају опасности и несрећа изазваних 

елементарним непогодама и другим несрећама у складу са својом делатношћу, као и 

задацима који им нареди Општински штаб за ванредне ситуације општине Бела Црква.  

Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање дужни су да плански прилагоде 

своје капацитете и организацију за извршавања задатака заштите и спасавања. 

 

Члан 3. 

 

За потребе заштите и спасавања грађана и материјалних добара од елементарних 

непогода и других опасности на територији општине Бела Црква, Скупштина општине Бела 

Црква ће посебним актом одредити субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање.  

Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање планирају и обезбеђују 

средства за организовање, опремање, оспособљавање и обучавање јединица цивилне 

заштите које они образују.  
 

Члан 4. 
 

Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији општине Бела 

Црква су: 

 

 

Матични 

број 

Назив субјекта од посебног 

значја за заштиту и 

спасавање 

Седиште 

и адреса 

Задатак - мере цивилне заштите 

коју спроводи 

08031428 
Дом здравља ''Бела Црква''  

Бела Црква 

Јована Поповића 

б.б. 

- Прва медицинска помоћ и 

здравствено збрињавање 

повређених и оболелих. 

08160830 
Центар за социјални рад „8 

мај“ Бела Црква 

Дејана Бранкова 

бр.5 
- Збрињавање угроженог и 

настрадалог становништва. 

08063290 
Црвени крст  

Бела Црква 
Милетићева бр.2 

- Збрињавање угроженог и 

настрадалог становништва и 

пружање прве помоћи. 

- Евакуација становништва. 

08031436 

Специјална болница за плућне 

болести“Др Будислав 

Бабић“Бела Црква 

Милетићева бр.55 
- здравствено збрињавање 

повређених и оболелих. 

08674078 
Водопривредно предузеће 

„Ушће“ 
1.Октобра бр.83 

- Заштита од подземних вода и 

поплава. 

 

08031444 
Дом за децу и омладину „Вера 

Радивојевић“ 
Јована Цвијића бр.1 

- Збрињавање угроженог и 

настрадалог становништва. 
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08596085 ДЈУП„Белоцркванска језера“ Дејана Бранкова 22 

- Асанација терена 

- Спасавање из рушевина 

- Евакуација становништва, 

превоз 

 

55571902 Драган Поповић ПР  „Трки „ Језерска б.б. 

- Евакуација становништва. 

- Спасавање из рушевина. 

- Заштита од подземних вода и 

поплава. 

- Чишћење и одржавање 

локалних путева. 

08154848 ПИК ЈУЖНИ БАНАТ Екстравилан б.б. 
-Заштита биља и биљних 

производа 

20261404 
Ветеринарска станица 

Бела Црква 

Војске Југославије 

86 

- Здравствена заштита 

животиња. 

- Асанација терена. 

 

Члан 5. 

 

Активирање и употребу субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање 

наређује Општински штаб за ванредне ситуације општине Бела Црква.  

Општинско веће општине Бела Црква ће са субјектима од посебног значаја за 

заштиту и спасавање закључи Уговор којим ће се уредити међусобна права и обавезе.  

Средства за надокнаду трошкова насталих учешћем субјеката од посебног значаја за 

заштиту и спасавање у акцији заштите и спасавања у ванредним ситуацијама обезбеђује се 

из буџета општине Бела Црква. 

 

Члан 6. 

 

Ова Одлука биће достављена свим субјеката од посебног значаја за заштиту и 

спасавање на територији општине Бела Црква, како би у складу са наведеним задацима 

извршили правовремено планирање потребних снага и средстава за извршење постављеног 

задатка. 

 

Члан 7. 

 

Даном доношења ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању субјеката за 

заштиту и спасавање на територији општине Бела Црква број:011-21/2020-01 oд 

28.10.2020.године. 

 

 

Члан 8. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу 

општине Бела Црква''.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

БРОЈ: 011- 19/2022-01                                                              Марјан Алексић 

ДАНА:29.06.2022. 

 

 

65. 

 

На основу члана 27. Закона о јавној својини („Службени гласник РС", бр. 72/11), и 

члана 40. Статута општине Бела Црква („Службени лист", бр. 1/19), члана 99. Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број: 72/2009, 81/2009, 64/2010 – Одлука Уставног 

суда, 24/2011, 121/2012, 42/2013- Одлука Уставног суда, 50/2013- Одлука Уставног суда, 

54/2013-Решење Уставног суда 98/2013- Одлука Уставног суда,132/2014,145/2014, 83/2018, 

31/2019 , 37/2019-др.закон , 9/2020 и 52/21) и члана 7, одлуке о надлежностима у поступку 

прибављања, располагања и управљања стварима у јавној својини општине Бела Црква, 

(Службени лист општине Бела Црква 4/2018), Скупштина општине Бела Црква, на седници 

одржаној дана 29.06.2022.године, донела је: 

О Д Л У К У  
о приступању отуђењу непокретности из јавне својине општине 

Бела Црква путем јавног надметања  
 

Члан 1. 

 ПРИСТУПА СЕ отуђењу непокретности путем јавног надметања, из јавне својине 
општине Бела Црква, и то: 

- Грађевинско земљиште парцела бр. 2890/48  К.О. Бела Црква, уписане у лист 
непокретности бр. 4216 К.О. Бела Црква, у површини од 49 м2, која је у својини Општине 
Бела Црква. 

Члан 2. 

 У поступку отуђења непокретности из члана 1. ове Одлуке у свему ће се поступити 
према одредбама Закона о планирању и изградњи и другим законским и под законским 
актима. 

Члан 3. 

 Непокретности из члана 1. ове Одлуке отуђиће се из јавне својине, путем јавног 
надметања, али не испод од стране надлежног органа процењене тржишне вредности 
непокретности, у складу са Законом о јавној својини. 

 
Члан 4. 

 

Комисија за отуђење непокретности из јавне својине, ће по окончаном поступку, 

записник са одговарајућим предлогом доставити Општинском већу општине Бела Црква
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Члан 5. 

 

Одлуку о отуђењу непокретности из јавне својине, након спроведеног поступка, 

доноси Скупштина на образложени предлог Општинског већа. 

 

 

Члан 6.  

 Одлука ступа на снагу, даном доношења и биће објављена у службеном листу 
општине Бела Црква. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 011-20/2022-01 

Дана: 29.06.2022. године 

                                                                                                                                           

  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                                Марјан Алексић 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Разлог за отуђење непокретности из јавне својине јавним надметањем је 

заинтересованост инвеститора за улагање на територији општине Бела Црква. 

Ради се о парцели која се налази на главном градском језеру и намењена је изградњи 

вила или кућа за одмор.  
На основу свега напред наведеног предлаже се доношење Одлуке о приступању 

отуђењу непокретности јавним надметањем из јавне својине општине Бела Црква. 
 

66.  

 

На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини („Службени гласник РС", бр. 

72/11), члана 3. став 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини  поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС", бр. 24/2012) и члана 40. 

Статута општине Бела Црква („Службени лист", бр. 1/19) и члана 7, одлуке о 

надлежностима у поступку прибављања, располагања и управљања стварима у јавној 

својини општине Бела Црква, (Службени лист општине Бела Црква 4/2018), Скупштина 

општине Бела Црква, на седници одржаној дана 29.06.2022.године, донела је: 

 

О Д Л У К У  
о отуђењу непокретности из јавне својине општине Бела Црква 

Бота Петри из Беле Цркве путем непоседне погодбе
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   Члан 1. 

 Овом одлуком отуђује се из јавне својине општине Бела Црква двособан стан бр.3 
укупне корисне површине 61.07 м2, уписан као посебан део зграде број 1 изграђене на 
парцели бр. 10447/35 КО Бела Црква, Бота Петри ЈМБГ: и то путем непосредне погодбе. 

 

Члан 2. 

 Непокретност из члана 1. ове Одлуке отуђују се по цени од 140 ев/м2 умањену за 
износ улагања у висини од 750.777,98 што даје купопродају цену од 258.630,08 динара а све 
према Извештају о грађевинском вештачењу израђеног од стране судског вештака Буквић 
Драгана из Вршца. 

Члан 3. 

 Овлашћује се председник општине Бела Црква да може закључити Уговор о 
купопродаји предметне непокретности. 

 
Члан 4. 

   Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном листу 
општине Бела Црква. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 011-21/2022-01  

Дана: 29.06.2022. године 

 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                      Марјан Алексић 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 29. став 4. Закона о јавној 
својини („Службени гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон, 
108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020). члану 3. став 2. Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини  
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС", бр. 
24/2012) као и у подзаконским актима донетим од стране скупштине општине Бела Црква. 

Разлог за доношење ове одлуке јесте захтев Бота Петре из Беле Цркве за решавање 
стамбеног питања. Наиме у свом захтеву Бота Петра наводи а за наводе је приложила и 
доказе да је 1999.године закључила Уговор о закупу стана на одређено време са ОШ 
„Доситеј Обрадовић“ Бела Црква за стан у згради бр.1 изграђене на парцели бр. 10447/35 
КО Бела Црква. У време закључења уговора о закупу стан није био усељив те је Бота Петра 
у исти улагала како би га привела намени. Бота Петра се више пута обраћала ОШ „Доситеј 
Обрадовић“ и Општини Бела Црква како би јој дозволили да предметни стан откупи. 
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Општина Бела Црква као носилац права својине на предметној непокретности дала 
је налог судском вештаку грађевинске струке Буквић Драгану из Вршца за израду Извештаја 
о грађевнском вештачењу који би садржао процену вредности стана као и висини улагања 
у стан. По пријему Извештаја о грађевинском вештачењу о истом је обавештена и Бота 
Петра која се сагласила са извештајем. Имајући у виду да Бота Петра већ више од 20 година 
живи у предметној непокретности, да је у исту годинама улагала и да не поседује другу 
непокретности предлаже се доношење одлуке о отуђењу двособног стан бр.3 укупне 
корисне површине 61.07 м2, уписаног као посебан део зграде број 1 изграђене на парцели 
бр. 10447/35 КО Бела Црква из јавне својине општине Бела Црква Бота Петри из Беле Цркве. 
 

 

67. 

 

На основу члана 32. у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС “бр.129/07, 83/14 - др.закон и 101/16-др.закон), члана 2, 4. и 12. 

Закона о јавном приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, бр.88/11, 

15/16 и 104/16), члана 2. став 3. тачка 8. и члана 9. Закона о комуналним делатностима 

(„Службени гласник РС “бр.88/11 и 104/16) и члана 40,  Статута општине Бела Црква  

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

седници одржаној 29.06.2022. године, доноси                

 

ОДЛУКУ  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ И УСВАЈАЊУ 

 ПРОЈЕКТА ЈАВНОГ ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА -  ЗА ЗАМЕНУ, 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 

ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА 

ЦРКВА 

 

 

Члан 1. 

 

I  ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ И УСВАЈА СЕ  Пројекат јавног приватног 

партнерства – за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења 

применом мера уштеде енергије на територији општине Бела Црква  на који је дато 

позитивно мишљење Комисије за ЈПП Републике Србије под бр. 18/2022 од 08.06.2022. 

године, а који чине саставни део ово одлуке. 

 

 

Члан 2. 

 

II Ова одлука се објављује у Службеном гласнику општине Бела Црква  , а ступа на 

снагу даном доношења. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

БРОЈ: 011- 22/2022-01                                                              Марјан Алексић 

ДАНА:29.06.2022.
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68. 

 

Република Србија 

Општина Бела Црква                                                                             

Број:06-36-7/2022-01 

Датум: 29.06.2022. 

 

На основу члана 76., 77. и 78. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017- 

др. закон), Скупштина општине Бела Црква, на седници 29.06.2022.године усвојила је 

  

 

 ИЗМЕНА КАДРОВСКОГ ПЛАНА 

Општинске управе општине Бела Црква  

за 2022. годину 

 

Члан 1 

 

 У члану 2. Кадровског плана врше се измене и допуне табела Планирани број 

запослених у 2022.години тако да сада изледа:  

 

Планирани број запослених за 2022. годину 

 

 

 Радна места  службеника и намештеника 

 

Број извршилаца: 54    

1. Положаји у првој групи 1 

2. Положаји у другој групи 0 

3. Самостални саветник 10 

4. Саветник 18 

5. Млађи саветник 0 

6. Сарадник 1 

7. Млађи сарадник 8 

8. Виши референт 5 

9. Референт 0 

10. Млађи референт 0 

11. Прва врста радних места 0 

12. Друга врста радних места 0 

13. Трећа врста радних места 0 

14. Четврта врста радних места 4 

15. Пета врста радних места 7 
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 Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

Број извршилаца: 7 

1. Самостални саветник 0 

2. Саветник 3 

3. Млађи саветник 0 

4. Сарадник 0 

5. Млађи сарадник 0 

6. Виши референт 3 

7. Референт 0 

8. Млађи референт 0 

9. Прва врста радних места 0 

10. Друга врста радних места 0 

11. Трећа врста радних места 0 

12. Четврта врста радних места 0 

13. Пета врста радних места 1 

 

 

 Радни однос на одређено време 

(у кабинету председника општине)  

Број извршилаца: 4    

1. Самостални саветник 2 

2. Саветник 0 

3. Млађи саветник 0 

4. Сарадник 2 

5. Млађи сарадник 0 

6. Виши референт 0 

7. Референт 0 

8. Млађи референт 0 

9. Прва врста радних места 0 

10. Друга врста радних места 0 

11. Трећа врста радних места 0 

12. Четврта врста радних места 0 

13. Пета врста радних места 0 

 

 

 Приправници 

 

Број извршилаца:  1 

 Висока стручна спрема 1 

 Виша стручна спрема 0 

 Средња стручна спрема 0 
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Члан 2. 

 

Остали делови Кадровског плана општинске управе за 2022.годину остају 

непромењени. 

 

Члан 3. 

 

Ова измена и допуна Кадровског плана ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном листу општине Бела Црква. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Кадровски план Општинске управе општине Бела Црква за 2022. годину донет је 

20.12.2021. Имајући у виду да је донета Одлука о организацији општинске управе Бела 

Црква  као и да је након усвајања поменуте одлуке потребно ускладити или донети нов 

Правилник о систематизацији и уређењу радних места у Општинској управи Бела Црква 

указала се потреба за изменом кадровског плана. 

Чланом 78. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“ број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017- др. 

закон) прописана је могућност измене Кадровског плана у случају измене одлуке о буџету.  

 

Број:06- 36-2/2022-01 

У Белој Цркви, 29.06.2022.године.  

 

                                                                             СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

                                                                                              

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ      

                                                                                                        

                                                                                                                   Марјан Алексић 

 

69. 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 29. став 1. 

тачка 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник РС“, број 87/2018), Уредбе о саставу, начину и организацији рада 

штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2020), члана 40. став 1. 

тачка 41. Статута Општине Бела Црква („Службени лист општине Беле Цркве“, број 1/2019) 

и члана 4. став 1. тачка 3. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на 

територији општине Бела Црква („Службени лист општине Беле Цркве“, 16/2019), 

Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној дана 29.06.2022.    године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
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Члан 1. 

 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Штаб за ванредне ситуације општине Бела Црква  у следећем саставу: 

 

1. ВИОЛЕТА СИМИЋ председник Општине Бела Црква - командант Штаба по 

положају; 

2. ДАРКО СТАНОЈЕВ, заменик председника Општине Бела Црква - заменик 

команданта Штаба по положају; 

3. ТАМАРА КОСО, начелник Штаба - члан Штаба по положају; 

4. ПЕТАР ВИТОМИРОВ, начелник Општинске управе Општине Бела Црква - члан 

Штаба по положају; 

5. НИКОЛА РАДОЈЕВИЋ, командир полицијске испоставе Бела Црква - члан Штаба по 

положају; 

6. ЈОВАН ТУРТУРЕЈА, командир Ватрогасно - спасилачке јединице Бела Црква - члан 

Штаба по положају; 

7. Мајор СЛОБОДАН КРСТИЋ, представник Гарнизона Зрењанин - члан Штаба по 

положају; 

8. Др Слађана Лацмановић-директор „Дома здравља“-члан штаба по положају 

9. Др Биљана Шинжар-директор Специјална болница за плућне болести„Др Будислав 

Бабић“ 

10. Мирослав Ступар, директор ДЈУП „Белоцркванкска језера“ - члан Штаба по 

положају; 

11. Георгијевски Маријана, директор Центра за социјални рад „8 мај“Бела Црква- члан 

Штаба по положају; 

12. Рената Нишавић- Директор Водопривредног друштва ДОО„Ушћа“-члан штаба по 

положају 

13. Владимир Радоњић, секретар Црвеног крста Бела Црква - члан Штаба по положају; 

 

Члан 2. 

 

Штаб за ванредне ситуације општине Бела Црква обавља следеће послове: 

 

- руководи и координира рад субјеката система смањења ризика од катастрофа и 

управљања ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака; 

- руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите; 

- разматра процене ризика, планове заштите и спасавања и друга планска документа и 

даје препоруке за њихово унапређење; 

- прати стање и организацију система смањења ризика од катастрофа и управљања 

ванредним ситуацијама и предлаже мере за њихово побољшање; 

- наређује употребу снага система смањења ризика од катастрофа и управљања 

ванредним ситуацијама, средстава помоћи и других средстава која се користе у 

ванредним ситуацијама; 

- стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и 

опасностима и предузетим мерама; 

- процењује угроженост од настанка ванредне ситуације и доставља предлог за 
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- проглашење и укидање ванредне ситуације; 

- наређује приправност субјеката и снага система смањења ризика од катастрофа и 

управљања ванредним ситуацијама; 

- сарађује са другим штабовима за ванредне ситуације; 

- ангажује субјекте од посебног значаја; 

- учествује у организацији и спровођењу мера и задатака обнове, реконструкције и 

рехабилитације, узимајући у обзир смањење ризика од будућих ванредних ситуација; 

- израђује предлог годишњег плана рада и предлог годишњег извештаја о раду и 

доставља надлежном органу на усвајање; 

- образује стручно-оперативне тимове за извршавање специфичних задатака из области 

заштите и спасавања; 

- доноси наредбе, закључке и препоруке. 

 

 

Члан 3. 

 

Штаб за ванредне ситуације општине Бела Црква  поред послова из члана 2. овог Решења, 

обавља и следеће послове: 

 

- именује поверенике и заменике повереника цивилне заштите; 

- ставља у приправност и ангажује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање 

у јединицама локалне самоуправе; 

- предлаже субјекте од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе; 

- обавља друге послове у складу са законом; 

- предлаже председнику општине Одлуку о проглашењу и укидању ванредне ситуације;  

- врши и друге послове у складу са законом и другим прописима. 

 

 

Члан 4. 

 

Даном ступања на снагу овог Решења престаје да важи Решење о образовању штаба за 

ванредне ситуације општине Беле Цркве („Службени лист Општине Бела Црква“, број 

2/2015). 

 

Члан 5. 

 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 

Бела Црква“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

БРОЈ: 020-30/2022-01                                                                Марјан Алексић 

ДАНА:29.06.2022 
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70. 

 

Скупштина општине Бела Црква на основу члана 36.  Закона о локалној самоуправи  

("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), и члана 

40. Статута општине Бела Црква (''Службени лист општине Бела Црква '' број 1/2019)  на 

седници одржаној 29.06.2022. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ,,САВА 

МУНЋАН“ КРУШЧИЦА 

 

I 

 

Анђелија Станимиров из Беле Цркве, због одласка у пензију разрешава се, а Наташа 

Петровић из Вршца именује се за члана школског одбора ОШ ,,Сава Мунћан“ Крушчица, 

из реда запослених. 

 

II 

  

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

општине Бела Црква.'' 

 

 

Скупштина општине Бела Црква 

Број:020- 31 /2022-01 

Датум: 29.06.2022. године 
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