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- Део трећи – 
 

109. 

 

Скупштина општине Бела Црква, на основу члана 72. Закона о локалним изборима ("Сл. 

гласник РС", бр.14/2022),  и члана 10. Пословника Скупштине општине (''Сл. лист општине 

Бела Црква“, бр. 2/2019), на седници одржаној дана 20.12.2022. године,  донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЛА 

ЦРКВА 

 

I 

 

Потврђују се мандати одборницима Скупштине општине Бела Црква са изборне листе 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.  и то: 

 

 1.  Радовану Марковићу из Беле Цркве и  

 2.  Јовану Даја из Беле Цркве 

II 

 

Мандат одборника из тачке I траје најдуже до истека времена на које је изабран одборник 

коме је престао мандат. 

III 

 

Ову Oдлуку објавити у ''Службеном листу општине Бела Црква'' и веб презентацији 

Републичке изборне комисије.

                СЛУЖБЕНИ   

ЛИСТ 

ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број  10.                                                       20. децембар                                              Година  2022. 
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Образложење 

 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 72. Закона о локалним 

изборима ("Сл. гласник РС", бр.14/2022). 

Одредбама члана 72. ст.1. 3. и 4. наведеног Закона, прописано је да мандат који 

престане одборнику пре него што истекне време на које је изабран, изборна комисија 

додељује првом наредном кандидату са исте изборне листе којем није био додељен мандат 

одборника у року од два дана од дана када је констатовано да је престао мандат, да мандат 

новог одборника почиње да тече од дана када му је Скупштина потврдила мандат и да 

мандат може трајати најдуже до времена на које је изабран одборник коме је престао 

мандат.  

Скупштина општине Бела Црква на седници 25.11.2022. године донела је Одлуку о 

престанку мандата број:011-32/2022-01 којом је констатовано да је престао мандат 

одборнику Ивану Јовановићу из Крушчице због поднете писмене оставке, као и Одлуку 

број: 011-32-2/2022-01 којом је констатовано да је престао мандат одборнику Дарку 

Богосављевићу из Беле Цркве због поднете усмене оставке. Оба одборника су са листе 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.   

Изборна комисија општине Бела Црква је дана 27.11.2022. донела Решење број: 013-

8/2022-01 којим је доделила мандат Радовану Марковићу из Беле Цркве са изборне листе 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.  као и Решење број: 013-9/2022-01 којим је 

доделила мандат Јовану Даја из Беле Цркве са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА 

НАШУ ДЕЦУ. 

Сагласно члану 63. Закона о локалним изборима, Изборна комисија издала је 

уверења о избору за одборника новим одборницима. 

Одредбама члана 72. став 5. и 6. Закона о локалним изборима, прописано је да против 

одлуке скупштине донете у вези потврђивања мандата новог одборника подносилац 

проглашене изборне листе која је освојила мандате, одборник и кандидат за одборника на 

изборној листи са које је изабран нови одборник, могу поднети жалбу Управном суду, преко 

скупштине, у року од 7 дана од дана доношења Одлуке а сагласно члану 97. став 2. истог 

Закона. 

 На основу свега наведеног, Скупштина општине донела је одлуку као у диспозитиву.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке подносилац проглашене изборне 

листе која је освојила мандате, одборник и кандидат за одборника на изборној листи са које 

је изабран нови одборник, могу поднети жалбу Управном суду, преко Скупштине општине 

Бела Црква, у року од 7 дана од дана доношења одлуке. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Број: 011- 38/2022-01                                                                   

У Белој Цркви, дана 20.12.2022.године                                    

                                                                                                      Марјан Алексић 
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110. 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 1) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101-2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) и 

члана 160. Статута општине Бела Црква („Службени лист Општине Бела Црква“, бр. 

1/2019), Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној дана 20.12.2022. године, 

донела је 

ОДЛУКУ 

О ДОПУНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

 

Члан 1. 

 

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

у Поглављу I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ у члану 5. после става 2. додају се следећи ставови: 

 

 „Пречник великог печата је 60 мм. 

 Органи Општине могу имати и мали печат. Мали печат је округлог облика, пречника 

28 мм са истоветним текстом као и на великом печату. Мали печат користи се у случајевима 

у којима је његова употреба подеснија. 

 Органи општине могу да имају и квалификовани електронски печат.“ 

Члан 2. 

 

 У осталом тексту Статут општине Бела Црква остаје непромењен. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

Општине Бела Црква“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Број:011-39/2022-01 

Дана: 20.12.2022.                 

                                                                                                   Марјан Алексић 

 

 

111. 

 

Република Србија  

АП Војводина 

 Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
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Број:06- 66-7/2022-01 

Дана:20.12.2022. 

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 20.12.2022.године, донела је 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 

Усваја се Кадровски план Општинске управе општине Бела Црква за 2023. годину у тексту 

како је дат.  

 

 

 ДОСТАВИТИ:                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

1. Начелнику Општинске управе                            

2. Уреднику Сл.листа 

3.   Досије                                                                            Марјан Алексић 

4.   Архива 

 

Република Србија 

Општина Бела Црква                                                                             

Број:06-66-7/2022-01 

Датум: 20.12.2022. 

 

На основу члана 76. и 77. 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 20.12.2022.године усвојила је 

  

 

 

КАДРОВСКИ ПЛАН 

Општинске управе општине Бела Црква  

за 2023. годину 

 

Члан 1 

 

I Постојећи број запослених у Општинској управи општине Бела Црква, на дан 

09.12.2022.године.
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 Радна места  службеника и намештеника 

 

Број извршилаца: 43 

1. Положаји у првој групи 1 

2. Положаји у другој групи 0 

3. Самостални саветник 8 

4. Саветник 15 

5. Млађи саветник 0 

6. Сарадник 0 

7. Млађи сарадник 3 

8. Виши референт 9 

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 4 

 

 

 Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

Број извршилаца: 8 

1. Самостални саветник 1 

2. Саветник 3 

3. Млађи саветник 0 

4. Сарадник 0 

5. Млађи сарадник 2 

6. Виши референт 1 

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: 3 

1. Самостални саветник 2 

2. Саветник 1 

3. Млађи саветник 0 

4. Сарадник 0 
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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: 0  

 Висока стручна спрема                      0   

 Виша стручна спрема 0 

 Средња стручна спрема 0 

 

 

 

 

Члан 2 

 

II Планирани број запослених за 2023. 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 19 

5. Млађи саветник 0 

6. Сарадник 1 

7. Млађи сарадник 4 

8. Виши референт 10 

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 5 
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 Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

Број извршилаца: 8 

1. Самостални саветник 1 

2. Саветник 3 

3. Млађи саветник 0 

4. Сарадник 0 

5. Млађи сарадник 2 

6. Виши референт 1 

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:  0 

 Висока стручна спрема 0 

 Виша стручна спрема 0 

 Средња стручна спрема 0 
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Члан 3. 

 

Овај Кадровски план 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 састоји се од приказа 

постојећег броја запослених службеника и намештеника према звањима, броја запослених 

на одређено време због повећаног обима посла и броја запослених на одређено време у 

кабинету Председника општине Бела Црква, као и планираног броја запослених у 2023. 

години који се такође састоји од броја запослених на неодређено време, броја запослених 

на одређено време због повећаног обима посла и броја запослених на одређено време у 

кабинету Председника општине Бела Црква. 

Наравно иако у табели планирани број запослених за 2023. стоји укупан број од 54 

радника, разлика од броја 43 (укупан број радника на неодређено за месец децембар 2022. 

године) до 54 попуњаваће се искључиво у поступку одређеним Законом уз претходно 

добијену сагласност Владе.  

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

 

Број: 06-66-7/2022-01 

У Белој Цркви, 20.12.2022.године.  

 

 

                                                                                              

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ      

                                                                                                        

Марјан Алексић 

112. 

 

Република Србија  

АП Војводина 

 Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број:06-66-6/2022-01 

Дана:20.12.2022. 

Бела Црква
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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 20.12.2022.године, донела је 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 

Усваја се Програм контроле квалитета ваздуха на територији општине Бела Црква за 2023. 

годину у тексту како је дат од Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове под 

бројем: 501-73/2022-05.  

 

 

 

ДОСТАВИТИ:                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

1. Одељењу за урбанизам                                      

2. Уреднику Сл.листа 

3. Досије                                                            Марјан Алексић 

4. Архива 

 

 

На основу члана 69. и 70. Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 

135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 

76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон), члана 9. став 2. и члана 15. Закона о 

заштити ваздуха (Сл. гласник РС 36/2009, 10/2013 и 26/2021), члана 5, 6, 7. и 8. Уредбе о 

условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гласник РС бр 11/2010, 75/2010, 

63/2013) и члана 40. Статута Општине Бела Црква (Сл. лист Општине Бела Црква 

бр.1/2019 ), Скупштина Општине Бела Црква на седници одржаној дана 20.12.2022. године 

доноси 

 

ПРОГРАМ 

КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

У 2023. ГОДИНИ  

 

I. ОСНОВЕ ПРОГРАМА 

Ради ефикасног управљања квалитетом ваздуха, успостављен је јединствени функционални 

систем мониторинга квалитета ваздуха и утврђени су принципи формирања државне и 

локалних мрежа мерних станица и/или мерних места за фиксна мерења у складу са Законом 

о заштити ваздуха. 

За праћење квалитета ваздуха на нивоу Републике Србије формирана је државна мрежа 

мерних станица и/или мерних места. Локална мрежа мерних станица и/или мерних места 

успоставља се за праћење квалитета ваздуха на нивоу аутономне покрајине и јединице 

локалне самоуправе. Локалну мрежу чине допунске мерне станице и/или мерна места које 

надлежни орган аутономне покрајине и надлежни орган јединице локалне самоуправе 
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одређују на основу мерења или поступака процене за зоне и агломерације за које нема 

података о нивоу загађујућих материја, у складу са својим потребама и могућностима.“ 

Мониторинг квалитета ваздуха у локалној мрежи обавља се према програму који мора бити 

усклађен са Програмом контроле квалитета ваздуха у државној мрежи и који за своју 

територију доноси надлежан орган аутономне покрајине и надлежни орган јединице 

локалне самоуправе. 

Мерно место и загађујуће материје које је Општина Бела Црква у обавези да испитује дате 

су у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. 

гласник РС бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013). 

Полазећи од изнетог, припремљен је Програм контроле квалитета ваздуха на територији 

Општини Бела Црква у 2023. години којим се успоставља мерно место за мерење нивоа 

загађујућих материја, обим, врста и учесталост мерења. 

 

II. ЛОКАЛНА МРЕЖА МЕРНИХ МЕСТА 

 

Овим Програмом се успоставља фиксно мерно место за праћење квалитета ваздуха на 

територији Општине Бела Црква за утврђивање концентрације: 

 

• азот диоксида NО2 , спектрофотометрисјки 

• укупних таложних материја, гравиметријски 

• суспендованих честица PM 10, гравиметријски 

• метала (арсен, кадмијум, никл и олово), ICP-MS техника 

 

Мерно место се налази у улици Милетићева број  2, у згради Општине Бела Црква, на тераси 

висине од око 3м, окренуто према улици.  

Координате мерног места су Н 44о 54 22.32 и Е 21о 25 32.02.  

У непосредној близини мерног места се налазе индивидуална домаћинства, објекти 

колективног становања, основна школа „Доситеј Обрадовић“, Општинска управа Општине 

Бела Црква као и градска саобраћајна мрежа. 

На удаљености од око 500м јужно налази се државни пут број 18 који повезује Општину 

Бела Црква са окружењем и осталим регионима.  

На удаљености од око 1500м западно налазе се значајни привредни субјекти у Општини 

Бела Црква као што су ПИК „Јужни Банат“ чија је основна делатност гајење воћа, грожђа. 

Предузеће „Ecoagri Serbia“ д.о.о. којa се бави производњом житарица и индустријског 

биља на властитим пољопривредним површинама, складиштење и сушење жита и 

индустријског биља, као и дорада семена стрних жита. У оквиру „Ecoagri Serbia“ д.о.о. 

налази се Шљункара - производња и прерада шљунка на приобалном подручју реке Нере у 

Белој Цркви, затим АД „Млин” Бела Црква који се бави производњом брашна, 

складиштењем и откупом меркаптилне пшенице, „Октаноил” д.о.о чија је претежна 

делатност производња деривата нафте, „HEMING-BANAT” д.о.о предузеће које се бави 

производњом уља, мазива, али пре свега средстава за хлађење и подмазивање у металној 

индустрији, „Eco-belfruit” д.о.о је предузеће за хладну прераду воћа и поврћа. „Мetaling 

steel“ д.о.о чија је делатност производња металних конструкција и делова конструкција. У 

индустријској зони послује српско-немачка фирма “Flammat” д.о.о која производи коцке 

за потпалу. 
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Приказ локалне мреже мерних места дат је у Табели 1. 

 

 

Табела 1. Приказ локалне мреже мерних места 

Назив и адреса 

мерног места 

Географски 

положај и 

надморска 

висина 

Тип 

мерног 

места* 

 

Узоркована/ 

мерена материја 

Динамика узорковања 

и мерења 

Општина  

Бела Црква 

Милетићeва  

бр.2 

N 44о54 22.32 

Е 21о 25 32.02 

 

78 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г 

Азот диоксид 

(NО2) 

24-часовно, свакодневно, 365 

у години 

Укупне 

таложне 

материје 

месечно, 

свих 12 месеци године 

Суспендоване 

честице 

ПМ10 

24-часовно током 7 дана у 

недељи, осам недеља 

равномерно распоређених 

током године, 

укупно 56 дана 

Тешки метали 

(Аs, Ni, Pb, Cd) 

у суспендованим 

ПМ10 честицама  

24-часовно током 7 дана у 

недељи, осам недеља 

равномерно распоређених 

током године, 

укупно 56 дана 

 

*Према класификацији из Уредбе о утврђивању Програма контроле квалитета ваздуха у 

државној мрежи („Сл.гласник РС“ бр. 58/11) 

 

III. ОБРАДА И АНАЛИЗА ПОДАТАКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА 

КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 

У циљу обезбеђивања квалитетних података, праћење квалитета ваздуха-обрада и анализа 

података, валидност података добијених узорковањем и мерењем и интерпретација 

резултата биће поверено стручној, акредитованој организацији која испуњава прописане 

услове и поседује дозволу министарства надлежног за послове заштите животне средине. 

Стручна организација којој ће бити поверена реализација програма контроле квалитета 

ваздуха дужна је да примењује адекватне методе испитивања, да се стара о одржавању 

мерног места и мерних инструмената са пратећом опремом, као и да обезбеди опрему за 

пријем и пренос података, а ради обезбеђивања захтеваног квалитета података који се 

користе за оцењивање квалитета ваздуха. 

Извештаје о извршеним мерењима, односно о резултатима контроле квалитета ваздуха у 

оквиру Локалне мреже мерних места, стручна организација којој је поверено праћење 

концентрације загађујућих материја у ваздуху, доставља Одељењу за урбанизам, привреду 

и инспекцијске послове Општинске управе Бела Црква, и то: 

• извештавање о седмодневним резултатима мерења са стручним мишљењем за 

суспендоване честице ПМ10, у року од 5 дана од дана последњег узорковања;
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• извештавање за азот диоксид и укупне таложне материје  до 10. у месецу за предходни 

месец; 

• извештавање за метале у року од 5 дана од дана последњег узорковања; 

• завршни годишњи извештај у року од 30 дана од истека извештајног периода 

(календарске године). 

Достављени извештај треба да садржи опис методологије, резултате праћења квалитета 

ваздуха табеларно и графички приказане и текстуално објашњене, као и закључак о 

квалитету ваздуха на утврђеним местима.  

Годишњи извештај треба да садржи опис макролокације и микролокације за обављање 

фиксних мерења; документовани приказ мерних места и локација за узимање узорака; опис 

методологије мерења загађујућих материја из Програма; опис мерних уређаја помоћу којих 

се обављају мерења загађујућих материја из Програма; резултате мерења са приказом свих 

измерених дневних вредности концентрација загађујућих материја из Програма; дискусију 

резултата мерења са закључком. 

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општинске управе Бела Црква 

дужно је да Извештаје доставља Агенцији за заштиту животне средине републике Србије 

до 15. у месецу за предходни месец, а годишњи извештај најкасније 60 дана од дана истека 

календарске године за предходну годину, као и да о квалитету ваздуха редовно обавештава 

јавност путем званичне презентације Општине Бела Црква, а у складу са законском 

регулативом. Подаци о извршеним мерењима, односно резултатима мерења у општини Бела 

Црква објавиће се на званичној интернет презентацији општине Бела Црква 

http://belacrkva.rs/ 

Надлежни орган обавештава јавност о квалитету ваздуха, у облику годишњег извештаја о 

стању квалитета ваздуха у текућој години за предходну годину. 

Поред напред наведеног, овлашћена стручна организација је дужна да достави комлепту 

базу података извршених мерења свих загађујућих материја (по напред наведеној 

динамици), у електронској форми (excel формат) Одељењу за урбанизам, привреду и 

инспекцијске послове Општинске управе Бела Црква у року од 30 дана од истека 

извештајног периода. 

IV. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА 

О реализацији овог програма стара се Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске 

послове Општинске управе Бела Црква. 

V. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

Средства за спровођење контроле квалитета ваздуха на територији Општине Бела Црква у 

2023.години обезбеђена су у Буџету Општине Бела Црква. 

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Овај Програм се примењује након добијене сагласности Министарства заштите животне 

средине Републике Србије. 

Овај Програм објавити у “Службеном листу Општине Бела Црква” и на званичној интернет 

презентацији Општине Бела Црква. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

БРОЈ: 06-66-6/2022-01                                                                                   

ДАНА:20.12.2022.        Марјан Алексић

http://belacrkva.rs/
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ 

МОНИТОРИНГА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА 

ЦРКВА 

 

 

Општина Бела Црква налази се на територији зоне „Војводина“ на којој је у складу са 

„Уредбом о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на 

територији Републике Србије за 2019. годину“ (Сл.гласник РС број 11/2021)   квалитет 

ваздуха у 2019.години био у првој категорији.  

Општина Бела Црква до сада није имала Програм контроле квалитета ваздуха то јест 

мониторинг у оквиру локалне мреже у складу са чланом 15. Закона о заштити ваздуха. 

До сада су спроведена само неколико 24-часовних мерења која су нису дала довољну ни 

делимичну информацију о квалитету ваздуха, а не дају ни увид у тренд квалитета ваздуха и 

анализу разних извора загађивања на свеукупни квалитет ваздуха.   

У складу са информацијама добијеним из спроведених 24-часовних мерења у периоду 2016-

2020.година, и елабората о могућим утицајима саобраћаја, привреде и становништва на 

квалитет ваздуха који је урадио Завод за јавно здравље Панчево, а у циљу заштите здравља 

људи и животне средине, Општина Бела Црква треба да спроводи превентивне мере ради 

спречавања загађивања ваздуха преко граничних вредности према члану 22. Закона о 

заштити ваздуха (Сл.гласник РС број 36/2009, 10/2013 и 26/2021). Да би се анализирали 

ризици и утврдиле потребне превентивне и корективне мере, неопходне су информације о 

квалитету ваздуха у општини. 

На основу свеобухватне анализе просторног плана општине, распореда привредних 

делатности, саобраћаја, досадашњих мерења квалитета ваздуха, формиран је Предлог 

програма контроле квалитета ваздуха Општине Бела Црква, који је пред одборницима.  

 

Општина Бела Црква, трпи последице загађења околине као последицу људских 

активности, у нешто мањој мери него становници великих или индустријски 

развијених градова, јер на својој територији нема тако великих индустријских 

постројења. Међутим, два града (Панчево и Смедерево) у којима је ваздух према 

Годишњем извештају о стању квалитета ваздуха у Републици Србији 2019.године био 

III категорије- прекомерно загађен ваздух, услед прекорачења граничних вредности 

суспендованих честица РМ10 и РМ2,5,   ТЕ Костолац и њено пепелиште, као и некомплетно 

санирано јаловиште рудника Молдова Нова, смештено на Дунаву, у близини румунско-

српске границе,  у непосредном су окружењу. 

 

 Негативне последице целокупне људске активности у општини огледају се у 

оптерећивању природних ресурса општине и то: подземних и надземних вода, ваздуха, 

тла, пољопривредног земљишта и заштићених природних добара која заузимају 

значајан део територије ове општине. Када се узму у обзир и подаци из анализе 

Здравственог стања становништва општине Бела Црква у периоду 2015-2019. (Завод за 

јавно здравље Панчево 05-696/2-2020 од 18.11.2020.гoдине),  уочава  се да  здравствено 

стање одраслог становништва у општини Бела Црква карактеришу болести система за 
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дисање и болести система крвотока на првом и другом месту у листи обољевања и да 

обољевање предшколске и школске деце у општини Бела Црква карактерише висок удео 

болести система за дисање (35-37%), које показују тренд пораста. 

У периоду од 2015- 2019. године становништво у Белој Цркви је најчешће умирало од 

болести система крвотока. Друго и треће место заузимају тумори и болести система за 

дисање, док су стопе морталитета код ове две групе болести у порасту. Водеће дијагнозе у 

морталитету становништва Беле Цркве су срчани застој, кардиомиопатија и друге хроничне 

опструктивне болести плућа. 

 

 

Из свега изнетог произилази неопходност да се различитим мерама и активностима 

континуирано смањује присуство ризико-фактора животне средине у свим медијумима, па 

и ваздуху, односно да се на нивоу заједнице обезбеди у највећој могућој мери повољна 

физичко-биолошка средина, уз стално унапређење еколошког концепта.  

 

Да би са сигурношћу знали о каквом се квалитету ваздуха у општини ради, неопходно је 

успоставити локални мониторинг, односно допунско мерно место као део информационог 

система о квалитету ваздуха у државној мрежи. 

 

Овај предлог Програма контроле квалитета ваздуха у општини Бела Црква усваја  локална 

самоуправа, у циљу прибављања сагласности на програм од стране министарства животне 

средине и успостављање континуалног праћења квалитета ваздуха у 2023.години. 

 

 

 

У ПРИЛОГУ: 

Предлог мерног места и параметара 

Предлог програма контроле квалитета ваздуха у општини Бела Црква 

 

113. 

 

Република Србија  

АП Војводина 

 Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број:020-145 /2022-01 

Дана:20.12.2022. 

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 20.12.2022.године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УГОВОР О ЈАВНО ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ



 Број  10.                                                  20. децембар                          Година  2022.          Стр. 1089 

 

I 

 

Даје се сагласност на Уговор о јавно приватном партнертву за замену, 

рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде 

енергије на територији општине Бела Црква, између општине Бела Црква и Техника А.Д. 

Вршац.  

II 

Даје се сагласност председници општине Виолети Симић да потпише Уговор у име 

општине. 

III 

 

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

Бела Црква. 

 

 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

1.  Председнику општине 

2.  Досије                                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

3.  Архива 

                                                                                              

                                                                                                       Марјан Алексић 

 

114. 

 

Република Србија  

АП Војводина 

Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број:020-140 /2022-01 

Дана:20.12.2022. 

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 20.12.2022.године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ОГРАНАКА 

ДЈУП,,БЕЛОЦРКВАНСКА ЈЕЗЕРА“ БЕЛА ЦРКВА 
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I 

 

Мирослав Ступар из Вршца, разрешава се функције вд директора Огранка 1 

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

Белоцркванска језера ЈП Бела Црква-Огранак Релакс, а Дарко Богосављевић из Беле Цркве, 

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

Белоцркванска језера  и Огранка 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 

 

115. 

 

Република Србија  

АП Војводина 

 Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број:020-141 /2022-01 

Дана:20.12.2022. 

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 20.12.2022.године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ 

 

I 

 

Дарко Богосављевић из Беле Цркве разрешава се, а Радован Марковић из Беле Цркве 

именује се за председника Комисије за кадровска, административна питања и радне односе.
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II 

       

      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 

 

116. 

 

 

Република Србија  

АП Војводина 

 Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број:020-142 /2022-01 

Дана:20.12.2022. 

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 20.12.2022.године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА 

 

I 

Станко Петровић из Кусића разрешава се, а Милица Уљмански из Врачев Гаја 

именује се за заменика председника Савета за буџет и финансије. 

 

II       

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

Бела Црква. 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

1. Именованима 

2. Одељењу за финансије
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3.  Досије                                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

4.  Архива 

                                                                                              

                                                                                                       Марјан Алексић 

 

117. 

 

Република Србија  

АП Војводина 

 Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број:020-143 /2022-01 

Дана:20.12.2022. 

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 20.12.2022.године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ 

 

I 

 

Станко Петровић из Кусића разрешава се, а Даница Ивановић из Беле Цркве именује 

се за члана Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта. 

 

II 

       

      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 
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118. 

 

Република Србија  

АП Војводина 

 Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број:020-144 /2022-01 

Дана:20.12.2022. 

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 20.12.2022.године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА 

 

I 

 

Драган Поповић из Беле Цркве разрешава се, а Јован Даја из Беле Цркве именује се 

за члана Савета за буџет и финансије. 

II 

       

      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 
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