
 

    СЛУЖБЕНИ   

ЛИСТ 

ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 
 

Број  2.                                              01. фебруар  2018 године                                         Година   2018. 

 

 1. 

 

 На основу члана 120.Статута општине Бела Црква (,,Сл.лист општине Бела Црква” бр. 

8/2008, 1/2009, 3/2010, 4/2014 и 9/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.гласник 

РС“ бр. 129/2007 и 83/2014) и предлога председника општине, Скупштина општине Бела Црква 

на својој седници 30.01.2018. донела је 

ОДЛУКУ 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Члан 1. 

 Приступа се доношењу измена Статута општине Бела Црква. 

Члан 2. 

 У члану 14.,став 1.тачка 20. , бришу се речи ,,одређује ерозивна подручја“. 

 У истом члану став 1. Тачка 34.,бришу се речи ,,оснива телевизијске и радио станице 

ради извештавања на језику националних мањина који је у општини у службеној употреби, као 

и ради извештавања на језику националних мањина који није у службеној употреби, када такво 

извештавање представља достигнути ниво мањинских права; 

Члан 3. 

 У члану 34. бришу се речи ,,изгубљену зараду“. 

Члан 4. 

 У члану 42. став 2. се брише у целости. 

Члан 5. 

 Члан 45. Мења се и гласи: 

 Скупштина општине оснива стална радна тела за разматрање питања из њене 

надлежности. 

 Скупштина општине и други органи локалне самоуправе формирају и повремена радна 

тела,свако из своје надлежности,у складу са законом. 

 Радна тела дају мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина 

општине и обављају друге послове из области за које су образована. 

 Радна тела су савети, комисије, као и друга радна тела. 

 Председници и чланови радних тела имају право на накнаду за рад у радном телу, која 

се исплаћује из буџета општине, након достављања записника о раду радног тела, а висина 

накнаде утврђује се одлуком о оснивању. Уколико наведеном одлуком није утврђена висина 

накнаде, примениће се одлука којом се утврђују накнаде за рад одборника. 

 Услове за рад повремених радних тела и обављање стручних и административно-

техничких послова обезбеђује Општинска управа. 



Страна 2.   Број 2.         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА         01. фебруар 2018. године             

 

Члан 6. 

 У члану 46. додаје се став 4. Који гласи: 

 Стална радна тела Скупштине су: 

 - Савет за буџет и финансије 

 - Савет за урбанизам, грађевинарство, стамбену и комуналну област и заштиту животне 

средине 

 - Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине 

 - Комисија за кадровска, административна питања и радне односе 

 - Комисија за представке жалбе и предлоге 

 - Мандатно – имунитетска комисија 

Члан 7. 

 Иза члана 46. додају се чланови 46 а, 46 б,46 в, 46 , г 46 д , 46 ђ и 46 ж који гласе: 

 Члан 46 а. 

 Савет за буџет и финанисије разматра предлог одлуке о буџету општине и одлуке о 

располагању приходима и расходима буџета општине које доноси скупштина, општинско веће 

и наредбодавци за извршење предрачуна буџета. 

 Савет за буџет и финансије има председника, заменика председника и пет чланова. 

 Председника, заменика председника и чланове именује Скупштина, на предлог 

председника Скупштине или једне трећине од укупног броја одборника, на период од четири 

године, јавним гласањем, већином гласова присутних одборника. 

 Председник, заменик председника и најмање један члан савета морају бити именовани 

из реда одборника, док се четири члана савета могу именовати из реда стручњака за ову област. 

Члан 46 б. 

 Савет за урбанизам, грађевинарство, стамбену и комуналну област и заштиту животне 

средине разматра предлоге одлука, других општих аката и друга питања из области урбанизма, 

грађевинарства, стамбене и комуналне области и заштите животне средине, уређење и 

коришћење грађевинског земљишта и пословног простора и других питања везаних за ове 

области. 

 Савет за урбанизам, грађевинарство, стамбену и комуналну област и заштиту животне 

средине има председника и заменика председника и пет чланова. 

 Председника, заменика председника и чланове именује Скупштина, на предлог 

председника скупштине или једне трећине од укупног броја одборника, на период од четири 

године, јавним гласањем, већином гласова присутних одборника. 

 Председник, заменик председника и најмање један члан Савета морају бити именовани 

из реда одборника, док се четири члана Савета могу именовати из реда стручњака за ову област. 

Члан 46 в. 

 Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине општине 

припрема и подноси Скупштини предлог одлуке и других општих аката, разматра предлоге 

аката које Скупштина предлаже општинском већу или други предлагачи и предлаже 

Скупштини доношење општих аката из њене надлежности. 

 Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта скупштине општине 

има председника, заменика председника и пет чланова. 
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 Председника, заменика председника и чланове именује Скупштина, на предлог 

председника Скупштине или једне трећине од укупног броја одборника, на период од четири 

године, јавним гласањем, већином гласова присутних одборника. 

 Председник, заменик председника и најмање један члан комисије морају бити 

именовани из реда одборника, док се четири члана комисије могу именовати из реда стручњака 

за ову област. 

Члан 46 г. 

 Комисија за кадровска, административна питања и радне односе припрема предлог за 

именовање и избор чланова органа и представника Скупштине општине у органе одређене 

прописима општине и законом, за које није предвиђено да их неки други орган предлажу. 

 Комисија одлучује у првом степену о правима по основу рада лица које бира, именује и 

поставља Скупштина и даје предлоге и мишљења Скупштини о испуњености услова за 

спровођење поступка разрешења тих лица. 

 Комисија разматра питања и даје предлоге накнада за рад одборника, чланова управних 

и надзорних одбора јавних предузећа и установа чији је оснивач општина, као и о висини 

новчаних казни за одборнике којима је изречена мера одузимања речи и удаљења са седнице. 

 Комисија за кадровска, административна питања и радне односе општине има 

председника, заменика председника и пет чланова. 

 Председника, заменика председника и чланове комисије именује Скупштина, на 

предлог председника Скупштине или једне трећине од укупног броја одборника, на период од 

четири године, јавним гласањем, већином гласова присутних одборника. 

 Председник, заменик председника и најмање један члан комисије морају бити 

именовани из реда одборника, док се четири члана Комисије могу именовати из реда стручњака 

за ову област. 

Члан 46 д. 

 Комисија за представке, жалбе и предлоге разматра представке, жалбе и предлоге који 

су упућени Скупштини и предлаже Скупштини и надлежним органима мере за решавање 

питања садржаним у њему и о томе обавештава подносиоца. О својим запажањима поводом 

представки, жалби и предлога, Комисија подноси извештај Скупштини једном годишње. 

 Комисија за представке, жалбе и предлоге има председника, заменика председника и 

пет чланова. 

 Председника, заменика председника и чланове именује Скупштина, на предлог 

председника Скупштине или једне трећине од укупног броја одборника, на период од четири 

године, јавним гласањем, већином гласова присутних одборника. 

 Председник, заменик председника и најмање један члан комисије морају бити 

именовани из реда одборника, док се четири члана комисије могу именовати из реда стручњака 

за ову област. 

Члан 46 ђ. 

 Мандатно– имунитетска комисија разматра Уверења о избору одборника и Извештај 

општинске изборне комисије у случају престанка мандата одборника пре рока на који је 

изабран ради утврђивања редоследа на листама кандидата и права подносиоца изборних листа 

о редоследу одборничких мандата, врши потврђивање мандата одборницима који су на овај 

начин стекли мандат, разлоге за престанак мандата појединих одборника, питање примене 

имунитета одборника у случајевима предвиђеним законом и Статутом и друга питања везана 

за мандат одборника. 

 У поступку потврђивања мандата одборника, ова комисија ради на начин и по поступку 

предвиђеним Пословником о раду Скупштине и Пословником о раду комисије за 
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потврђивање мандата одборника. 

 Мандатно– имунитетска комисија има председника, заменика председника и пет 

чланова. 

 Председника, заменика председника и чланове именује Скупштина, на предлог 

председника Скупштине или једне трећине од укупног броја одборника, на период од четири 

године, јавним гласањем, већином гласова присутних одборника. 

 Председника, заменик председника и најмање један члан комисије морају бити 

именовани из реда одборника, док се четири члана комисије могу именовати из реда стручњака 

за ову област. 

Члан 8. 

 Члан 47. Мења се и гласи: 

Повремена радна тела 

 Поред сталних радних тела предвиђених овим Статутом, могу се основати и повремена 

радна тела. 

 Председник и чланови повремених радних тела бирају се и разрешавају у складу са 

законом који предвиђа њихово формирање. 

 Предлог за именовање председника и чланова повремених радних тела дају Скупштини 

општине одборничке групе ако законом или овим Статутом није другачије предвиђено. 

 Повремена радна тела су: 

1. Савет за праћење примене етичког кодекса, 

2. Савет за младе 

3. Савет за здравље 

4. Савет за безбедност саобраћаја 

5. Савет за безбедност општине 

6. Локални савет за запошљавање 

7. Општински савет родитеља 

8. Интерресорна комисија 

9. Штаб за ванредне ситуације 

10. Комисија за родну равноправност 

11. Комисија за планове 

12. Комисија за израду програма заштите,уређења и коришћења пољопривредног  земљишта у 

државној својини 

13. Комисија за давање мишљења на програм заштите, уређења и коришћења  пољопривредног 

земљишта у државној својини 

14. Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини 

15. Комисија за категоризацију угоститељских објеката у домаћој радиности 

16. Комисија за испитивање погодности возила за обављање ауто такси превоза 

17. Комисија за именовање директора јавних предузећа 

18. Општинска изборна комисија 

19. Комисија за спровођење избора за савете месних заједница 
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20. Жалбена комисија 

21. Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица 

22. Комисија за избор корисника помоћи избеглицама по пројекту Регионалног стамбеног 

програма– Потпројекат 2– грађевински материјал 

Члан 9. 

 Иза члана 47. додају се чланови 47а ,47б, 47в, 47г, 47д, 47ђ, 47е, 47ж, 47з, 47и, 47ј, 47к, 

47л, 47љ, 47м, 47н, 47њ, 47о, 47п, 47р,47 с , 47 т. који гласе: 

 Савет за праћење примене етичког кодекса 

Члан 47 а. 

 Савет за праћење примене етичког кодекса: 

1. прати да ли се функционери придржавају одредаба етичког кодекса; 

2. прикупља информације које се односе на понашање функционера у вези са етичким 

кодексом; 

3. прати и анализира догађаје и појаве од значаја за успешну примену етичког кодекса; 

4. промовише примену етичког кодекса у општини и шире; 

5. предлаже и самостално спроводи радње које воде унапређењу примене етичког кодекса; 

6. пружа савете и мишљења функционерима, грађанима, средствима јавног информисања, 

органима и организацијама у вези са применом етичког кодекса; 

7. остварује сарадњу са институцијама које раде у сродним делатностима; 

8. обавља друге послове одређене овим статутом и другим прописима. 

 Савет води регистар лица која се сматрају функционерима општине у смислу етичког 

кодекса који садржи податке о: функцијама у општини на које се етички кодекс примењује, 

именима и основним личним подацима функционера који те функције врше у битним 

подацима који се односе на поштовање етичког кодекса од стране појединих функционера. 

 Савет има председника,заменика председника и три члана. 

 Савет за младе 

Члан 47 б. 

 Савет за младе: 

1. иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта, 

коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, активног учешћа, 

обезбеђивању једнаких шанси, здравља, културе, равноправности полова, спречавању насиља 

и криминалитета, приступа правима, одрживог развоја и животне средине и другим областима 

од значаја за младе; 

2. учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политика у 

сагласности са Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање; 

3. даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе општине; 

4. даје мишљење на нацрте прописа и одлука које доноси Скупштина општине у областима 

значајним за младе; 

5. усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске политике и 

локалних акционих планова и програма за младе и подноси их Скупштини општине, 

председнику Општине и Општинском већу; 

6. иницира припрему пројеката или учешће Општине у програмима и пројектима за младе у 

циљу унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права које су у 
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надлежности Општине; 

7. подстиче сарадњу између Општине и омладинских организација и удружења и даје подршку 

реализацији њихових активности; 

8. подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на омладину и о томе 

обавештава органе општине; 

9. даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или потпуно 

финансирају из буџета општине, прати њихово остваривање и даје своје мишљење надлежном 

органу Општине. 

 Савет за младе има 7 чланова укључујући председника. 

 Председник и чланови Савета за младе бирају се на период од четири године, а по 

истеку мандата могу бити поново изабрани. 

 Председник и чланови Савета за младе бира Скупштина општине на предлог 

председника Општине, председник Скупштине општине, одборничких група, месних 

заједница, удружења грађана, омладинских организација и удружења, школа и других јавних 

служби. 

 Скупштина општине бира чланове Савета за младе из састава грађана, стручњака, 

представника удружења, представника школа и других јавних служби водећи рачуна о 

равноправности полова и заступљености припадника националних мањина у мешовитим 

срединама. 

 Најмање половину чланова Савета за младе чине млади узрасти од 15 до 30 година који 

активностима и поступцима значајно афирмисали позитивну улогу и значај младих у локалној 

заједници, односно који су добитници школске, факултетске, научне односно друге награде од 

значаја за различите области интересовања младих. 

 Остале чланове Савета за младе бира Скупштина општине под условом да поседују 

вишегодишње искуство у раду са проблемима младих, доказану стручност односно да су 

активно учествовали у већем броју активности од важности за младе. 

 Савет за здравље 

Члан 47в. 

 Савет за здравље: 

1) врши праћење здравственог стања становништва и рада здравствене службе на територији 

општине; 

2) успоставља сарадњу са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима 

на пословима развоја здравствене заштите; 

3) обавља и друге послове у циљу унапређења здравственог система и здравља становништва 

општине. 

 Из области заштите права пацијената Савет обавља следеће задатке: 

1) разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављених и 

прикупљених доказа и утврђених чињеница; 

2) о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора здравствене 

установе, односно оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и даје одговарајуће 

препоруке; 

3) разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права пацијената на 

територији Општине и предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената; 

4) подноси годишњи извештај о свом раду и предузетим мерама за заштиту права пацијената 

Скупштини општине Бела Црква, министарству надлежном за послове здравља и 

покрајинском секретаријату надлежном за послове здравља. 
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 Из области деловања јавног здравља Савет обавља следеће послове: 

1) међусекторску сарадњу, координацију, подстицање, организацију и усмеравање спровођења 

активности у области деловања јавног здравља на локалном нивоу, заједничком активношћу са 

органом аутономне покрајине, општине, носиоцима активности и другим учесницима у 

систему јавног здравља; 

2) прати извештаје Завода за јавно здравље о анализи здравственог стања становништва на 

територији општине за које је општина наменски определа средства у оквиру посебних 

програма из области јавног здравља, у складу са законом и предлаже мере за њихово 

унапређење, укључујући мере за развој интегрисаних услуга у општини; 

3) доноси предлог плана јавног здравља за територију општине, који усваја Скупштина 

општине Бела Црква и прати његово спровођење кроз посебне програме из области јавног 

здравља; 

4) иницира и прати спровођење активности промоције здравља и спровођење мера за очување 

и унапређење здравља, спречавања и сузбијања заразних и хроничних незаразних болести, 

повреда и фактора ризика на територији општине кроз посебне програме из области јавног 

здравља; 

5) даје мишљење на извештај о остваривању посебног програма у области јавног здравља, које 

доноси општина; 

6) учествује у различитим областима деловања јавног здравља у кризним и ванредним 

ситуацијама у складу са законом; 

7) јача капацитете носилаца активности и учесника у областима деловања јавног здравља; 

8) обавештава јавност о свом раду; 

9) даје подршку раду и развоју носиоца активности и учесника у систему јавног здравља на 

територији општине, у складу са законом и 

10) извештава општину и Завод за јавно здравље о свом раду у областима деловања јавног 

здравља. 

 Ради информисања и остваривања потребне сарадње, извештај из става 2. тачка 4) овог 

члана доставља се и Заштитнику грађана Републике Србије. 

 Савет за здравље састављен је од председника, заменика председника и 9 чланова 

Савета. 

 На 9 чланова Савета, 4 члана из реда одборника. 

 Поред одборника Скупштине општине, чланови савета за здравље су и: представник 

Завода за јавно здравље, Републичког фонда за здравствено осигурање, удружења грађана из 

реда пацијената, као и директор Дома здравља Бела Црква и Болнице за плућне болести „др. 

Будисав Бабић“ Бела Црква. 

 Савет за безбедност саобраћаја 

Члан 47г. 

 Савет за безбедност саобраћаја јесте тело за координацију безбедности саобраћаја на 

путевима на нивоу локалне самоуправе. Формира се на основу закона, ради усклађивања 

послова безбедности саобраћаја на путевима који су из делокруга локалне самоуправе. 

 Савет има председника и 6 чланова. 

 Савет за безбедност општине 

Члан 47д. 

 Савет је оперативно стручни орган чији је задатак спровођење политике безбедности 

општине у смислу планирања,организовања и контроле,координације рада између органа 
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локалне самоуправе ,предузећа,установа и других правних лица од значаја за безбедност 

општине, месних заједница и других организација. 

 Савет има 14 чланова и то из реда одборника (3), представника локалне самоуправе (2) 

и различитих државних органа (9). 

Локални савет за запошљавање 

Члан 47ђ. 

 Савет даје мишљења и препоруке Скупштини општине у вези са: 

1. Доношењем програма запошљавања 

2. Организовањем јавних радова и радним ангажовањем незапослених у њиховом извођењу 

3. Додатним образовањем и обуком 

4. Другим питањима у вези са запошљавањем 

 Савет има 6 чланова и 6 заменика и то: представнике локалне самоуправе, 

репрезентативних синдиката, удружења послодаваца, службе за запошљавање и представника 

удружења од значаја за област запошљавања и стручњака за исту област. 

 Општински савет родитеља 

Члан 47е. 

 Општински савет родитеља: 

1) даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, унапређивање 

образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини; 

2) учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за остваривање 

образовања, васпитања и безбедности деце; 

3) прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и 

могућности образовања и васпитања за децу, односно ученике; спречавања социјалне 

искључености деце односно ученика из угрожених и осетљивих група на територији општине; 

4) пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са питањима 

из њихове надлежности; 

5) заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за унапређивање 

њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији општине; 

6) сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите здравља, 

социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права детета и људских права; 

7) обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине. 

 Општински савет родитеља чине представници савета родитеља свих основних и 

средњих школа као и предшколске установе са територије општине Бела Црква. 

 Представници савета бирају се сваке школске године. 

 Координатор рада савета је руководилац Актива директора. 

 Интерресорна комисија 

Члан 47ж. 

 Интерресорна комисија општине оснива се ради процене потреба детета и ученика за 

пружањем додатне образовне,здравствене и социјалне подршке детету и ученику. 

 Процена се заснива на целовитом и индивидуалном приступу, заснованом на једнаким 

могућностима у сагледавању потреба детета и ученика, са циљем да се пружањем одговарајуће 

подршке омогући друштвена укљученост кроз приступ правима, услугама и 
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ресурсима. 

 У поступку процене Комисија је дужна да на основу утврђене ситуације установи 

подршку коју дете већ добија и препоручи додатну подршку из области образовања, 

здравствене или социјалне заштите, укључујући и ону која захтева додатна финансијска 

средства, као и да одреди начин реализације координисане међуресорне сарадње, са циљем 

укључивања детета у живот заједнице и обезбеђивања услова за максимални развој детета. 

 Комисија има три стална и два повремена члана. 

 Сталне чланове именује Скупштина општине својим решењем, а председника Комисије 

бирају чланови из својих редова. 

 Стални чланови су : 

- Представник система здравствене заштите (педијатар), 

- Представник образовно-васпитног система (школски психолог) 

- Представник система социјалне заштите (стручни радник на пословима социјалног рада) 

 Повремене чланове одређује председник Комисије из система здравства, просвете или 

социјалне заштите,по потреби. 

 Штаб за ванредне ситуације 

Члан 47з. 

 Штаб за ванредне ситуације предузима мере из надлежности општине које су јој дате 

законом у ванредним ситуацијама. 

 Штаб има команданта, заменика команданта, начелника, координатора и 26 чланова – 

представника органа и организација са територије општине, у складу са законом. 

 Комисија за родну равноправност 

Члан 47и. 

 Комисија за родну равноправност прати остваривање равноправности полова, даје 

мишљење о предлозима прописа и одлука које доноси Скупштина општине, предлаже 

активности и предузимање мера, посебно оних којима се остварује политика једнаких 

могућности на нивоу општине. 

 Комисија има председника, заменика и три члана. 

 У раду Комисије за равноправност полова могу, по позиву, учествовати и друга лица без 

права одлучивања. 

 Комисија за планове 

Члан 47ј. 

 Ради обављања стручних послова у поступку израде и спровођења планских 

докумената, стручне провере усклађености урбанистичког пројекта са планским документом 

и овим законом, као и давања стручног мишљења по захтеву надлежних органа управе, 

Скупштина образује комисију за планове (у даљем тексту: Комисија). 

 Комисија има 5 чланова, укључујући председника. 

 Председник и чланови Комисије именују се из реда стручњака за област просторног 

планирања и урбанизма и других области које су од значаја за обављање стручних послова у 

области планирања, уређења простора и изградње, са одговарајућом лиценцом и најмање 5 

година радног искуства у струци, у складу са законом. 

 Мандат председника и чланова Комисије траје четири године. 

 За обављање појединих стручних послова за потребе Комисије, орган надлежан за 

образовање Комисије може ангажовати друга правна и физичка лица. 
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 Комисија за израду програма заштите,уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта у државној својини 

Члан 47к. 

 Комисија израђује годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта у државној својини општине Бела Црква, на основу којег ће се користити 

пољопривредно земљиште у државној својини. 

 На годишњи програм сагласност даје Министарство пољопривреде. 

 Комисија има председника и 8 чланова 

 Комисија за давање мишљења на програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у државној својини 

Члан 47л. 

 Комисија даје претходно мишљење на годишњи програм заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта у државној својини општине Бела Црква. 

 Комисија има председника и 8 чланова. 

 Комисија у свом саставу има најмање половину чланова физичка лица- 

пољопривреднике који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са 

прописом којим се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава, као и дипломираног 

инжењера пољопривреде. 

 Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини 

Члан 47љ. 

 Комисија има задатак да спроведе поступак јавног надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини. 

 Стручне послове за прикупљање потребне документације ради давања у закуп 

земљишта обавља општинска, односно градска управа. 

 Комисија има председника и 4 члана. 

 Комисија за категоризацију угоститељских објеката у домаћој радиности 

Члан 47м. 

 Комисија врши категоризацију угоститељских објеката у домаћој радиности на 

територији општине Бела црква, као поверени посао. 

 Комисија на захтев угоститеља доноси решење којим се угоститељски објекат 

разврстава у категорију, које важи три године од дана издавања. 

 Угоститељски објекти за смештај врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко 

домаћинство, разврставају се у категорије у складу са стандардима прописаним за поједине 

врсте тих објеката. 

 Министар прописује стандарде за категоризацију угоститељских објеката који нарочито 

садрже: стандарде за поједине врсте тих објеката; посебне стандарде; категорије и начин 

стицања и промене категорије угоститељског објекта. 

 Трошкове поступка разврставања угоститељског објекта у категорије сноси угоститељ. 

 Комисија има 4 члана. 

 Комисија за испитивање погодности возила за обављање ауто такси превоза 

Члан 47н. 

 Комисија врши испитивање погодности путничког возила за такси превоз. 
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 Комисија испитује погодност возила и утврђује испуњеност услова прописаних са 

правилником о испитивању погодности возила који доноси председник општине, на предлог 

надлежне организационе јединице. 

 Комисија има председника, два члана и заменике. 

 Комисија за именовање директора јавних предузећа 

Члан 47њ. 

 Комисија има надлежност да спроведе поступак јавног конкурса за именовање 

директора јавних предузећа чији је оснивач општина,у складу са законом. 

 Комисија има пет чланова од којих је један председник. 

 Председник и чланови комисије не могу бити народни посланици, посланици у 

Скупштини Аутономне покрајине, одборници у Скупштини општине као ни постављена лица 

у органима државне управе, органима Аутономне покрајине или органима јединица локалне 

самоуправе. 

 Општинска изборна комисија 

Члан 47о. 

 Комисија има надлежност да спроведе поступак избора за одборнике Скупштине 

општине Бела Црква, у складу са законом и упутствима Републичке изборне комисије. 

 Општинска изборна комисија: 

 Изборна комисија: 

1) стара се о законитости спровођења избора одборника; 

2) одређује бирачка места, при чему нарочито води рачуна о равномерној распоређености 

бирача на бирачким местима и о доступности бирачког места бирачима; 

3) одређује бирачке одборе и именује њихове чланове; 

4) даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора одборника; 

5) прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора за одборнике; 

6) утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са прописима о избору 

одборника; 

7) проглашава изборне листе; 

8) утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и 

записнички их предаје бирачким одборима; 

9) утврђује и објављује укупне резултате избора одборника; 

10) подноси извештај скупштини јединице локалне самоуправе о спроведеним изборима за 

одборнике; 

11) доставља министарству надлежном за послове локалне самоуправе и републичком органу 

надлежном за послове статистике податке о спровођењу и резултатима избора за одборнике, 

непосредно по завршетку избора; 

12) обавља и друге послове одређене прописима о избору одборника. 

 Комисија ради у сталном и проширеном саставу. 

 Скупштина општине именује чланове у сталном саставу. 

 Комисију у сталном саставу чине председник и шест чланова, који се именују на 

предлог одборничких група у Скупштини општине, сразмерно броју одборника. 

 Комисија за спровођење избора за савете месних заједница 

Члан 47п. 
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 Комисија има надлежност да спроведе поступак избора за савете месних заједница са 

територије општине Бела Црква, на основу закона и одлука Скупштине општине. 

 Комисија има председника, заменика, пет чланова и заменике. 

 Жалбена комисија 

Члан 47р. 

 Жалбена комисија одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о 

њиховим правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса. 

 Комисија у свом раду примењује закон којим се уређује општи управни поступак. 

 Комисија има председника и 2 члана и именује се на период од 5 година. 

 Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица 

Члан 47 с. 

 Комисија има задатак за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба лица 

која су статус избеглица стекле у Републици Србији. 

 Комисија има три члана. 

 Комисија за избор корисника помоћи избеглицама по пројекту Регионалног стамбеног 

програма– Потпројекат 2– грађевински материјал 

Члан 47 т. 

 Комисија има задатак за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба 

избеглица, а по пројекту Регионалног стамбеног програма– Потпројекат 2– грађевински 

материјал. 

 Комисија има пет чланова. 

Члан 10. 

 Предлог измена и допуна Статута биће разматран на седници Скупштине општине Бела 

Црква у року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке. 

Члан 11. 

 Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном листу општине. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бр. 011-1/2018-01                                                                                         Марјан Алексић 

Дана: 30.01.2018. 

 

 2. 

 

 На основу члана 29. Закона о одбрани (Сл. Гласник РС број 116/07, 88/09 и 104/09) и 

члана 35. Статута општине Бела Црква (Сл. лист општине Бела Црква број 8/08), Скупштина 

општине Бела Црква на својој седници одржаној 30.01.2018. године донела је 

 

О Д Л У К У 

О ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА КОЈИ НАСТАВЉАЈУ 

СА РАДОМ У РАТНОМ И ВАНРЕДНОМ СТАЊУ 
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Члан 1. 

 У рату и ванредном стању са радом настављају сви органи општине Бела Црква: 

Скупштина општине, Општинско веће, Општинска управа и председник општине. 

Члан 2. 

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

општине Бела Црква''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БЕЛА ЦРКВА                                                                                     Алексић Марјан 

Број: 011-6/2018-01 

Дана: 30.01.2018. 

Б Е Л А  Ц Р К В А 

 

 3. 

 

 На основу члана 29. Закона о одбрани (Сл. Гласник РС број 116/07, 88/09 и 104/09) и 

члана 35. Статута општине Бела Црква (Сл. лист општине Бела Црква број 8/08), Скупштина 

општине Бела Црква на својој седници одржаној 30.01.2018. године донела је 

 

О Д Л У К У 

О ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНА ОДГОВОРНОГ ЗА СТАЊЕ 

ПРИПРЕМА ЗА ОДБРАНУ 

 

Члан 1. 

 За стање припрема за одбрану у општини Бела Црква у рату и ванредном стању 

одговоран је председник општине Бела Црква. 

Члан 2. 

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

општине Бела Црква''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БЕЛА ЦРКВА                                                                                       Алексић Марјан 

Број: 011-5/2018-01 

Дана: 30.01.2018. 

Б Е Л А  Ц Р К В А 
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 4. 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 

129/2007, 83/2014-др. закон 101/16), члана 34. и 45. Закона о финансирању локалне самоуправе 

("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013- усклађени дин. изн., 125/2014- 

усклађени дин. изн., 95/2015- усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016- усклађени дин. изн., 

104/2016- др. закон и 96/2017- усклађени дин. изн.), члана 64. и 209. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/2011), члана 20. тачка 17) и члана 2. Уредбе о 

наменским трансферима у социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 18/16) и члана 35. 

Статута општине Бела Црква („Службени лист општине Бела Црква“ бр. 8/2008, измене и 

допуне 1/2009, 3/2010, 4/2014 и 9/2016), Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 

дана 30.01.2018. године, донела је: 

ОДЛУКУ 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ 

РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге социјалне заштите општине Бела Црква 

које се финансирају из средстава наменског трансфера и изворних прихода јединице локалне 

самоуправе у 2018. години. 

 Услуге социјалне заштите из става 1. овог члана остварује појединац и породица за 2018. 

годину, у висини, под условима и на начин утврђен Законом о социјалној заштити, Уредбом о 

наменским трансферима у социјалној заштити, Законом о јавним набавкама и Уговором о 

наменским трансферима за 2018. годину. 

Члан 2. 

 Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Бела Црква за 2018. годину у 

области пружања услуга социјалне заштите предвиђених (раздео 4, апропријација 97/1, 98 и 

99) Одлуке о буџету број 011-38/2017-01 од 18.12.2017. године („Сл. лист општине“ број 

10/2017 од 19.12.2017) у укупном износу од 26.112.800,00 динара, распоређују се и користе на 

начин исказан у следећој табели: 

Табела 1. 

Услуге социјалне заштите 

које се финасирају из 

средстава наменског трансфера 

за 2018. годину 

Укупан износ по 

услузи из средстава 

наменског трасфера за 

2018. годину 

 

Учешће ЈЛС по услузи из 

сопствених извора-прихода 

 

1) Дневни боравак                   801.456,00 

2) Помоћ у кући     

3) Свратиште     

4) Становање уз подршку     

5) Персонална асистенција     

6) Лични пратилац детета     

7) Прихватилиште                  398.544,00 

8) Предах смештај     

9) СОС телефон за жене са 

искуством насиља    

     Укупно              1.200.000,00 
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Иновативне услуге у 

систему социјалне заштите 

које се финансирају из 

средстава наменског 

трансфера за 2018. годину 

Укупан износ по услузи из средстава 

наменског трасфера за 2018. годину 

Учешће ЈЛС по 

услузи из 

сопствених 

извора -прихода 

1) Накнада помоћи за 

новорођену децу   

                5.700.00

0,00 

2) Накнаде за децу и 

породицу- Једнократне 

помоћи: Огрев, намирнице, 

помоћ код лечења тешких 

обољења, лекарске анализе, 

одласци на специјалистичке 

лекарске прегледе и 

стационарна лечења, 

увођење електричне 

енергије, помоћ код 

увођења водо-инсталација, 

опремање за школу 

(куповина књига, школског 

прибора), плаћање 

прихватне станице, 

плаћање интерната за 

студенте и средњошколце, и 

др.    9.922.800,00 

3) Накнаде за ужину                4.000.000,00 1.500.000,00 

4) Накнаде за превоз деце      710.000,00  

5) Накнаде за погребне 

трошкове    780.000,00  

6) Накнаде за лекове 
 

2.300.000,00 

 

Члан 3. 

 Јединица локалне самоуправе стара се о реализацији и квалитету спровођења услуга 

социјалне заштите за 2018. годину у складу са начелима прописаним Законом о социјалној 

заштити. 

Члан 4. 

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

Бела Црква''. 

  

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

БЕЛА ЦРКВА                                                                                             Марјан Алексић 

Бр.011-  2  /2018-01 

Дана  30.01.2018. 
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 5. 



 

 На основу члана 38. Закона о јавним предузећима (Сл.Гласник РС 15/2016) и члана 35. 

Статута општине Бела Црква (Сл.лист општине бр: 8/2008, измене и допуне 1/2009,3/2010, 

4/2014 и 9/2016), Закључка Општинског већа бр: 06-04/2018-02 ,Скупштина општине Бела 

Црква на својој седници  30.01.2018. донела је 

ОДЛУКУ 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈП ,,Белоцрквански 

водовод и канализација“  БЕЛА ЦРКВА 

Члан 1. 

 За избор директора ЈП,,Белоцрквански водовод и канализација“ Бела Црква , чији је 

оснивач општина Бела Црква спровешће се јавни конкурс . 

Члан 2. 

 Оглас о јавном конкурсу за предузеће наведено у члану 1. Ове Одлуке, објављује се у 

Службеном гласнику Републике Србије, Службеном листу општине Бела Црква,једним 

дневним новинама које излазе на целој територији Републике Србије као и на интернет 

страни  општине Бела Црква. 

 Оглас из става 1. овог члана објављује се у року од 8 дана од доношења ове Одлуке. 

Члан 3. 

 Јавни конкурс за избор директора спроводи комисија именована од стране Скупштине 

општине Бела Црква . 

Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу 

општине 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Број:   011- 9  /2018-01                                                                 Марјан Алексић 

Дана: 30.01.2018. 

БЕЛА ЦРКВА 

  

 6. 

 

 На основу Закона о платама у државним органима и јавним службама (Сл.Гласник 

РС  34/2001,62/2006,63/3006,116/2008,92/2011,10/2013, 55/2013 и 99/2014 ), Уредбе о 

коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у 

државним органима (Сл.Гл.РС  44/2008 и 2/2012),и одредби Статута општине Бела Црква 

(Сл.лист општине бр. 8/2008 и 1/2009), Скупштина општине на својој седници 30.01.2018. 

донела је 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ОБРАЧУН 

ПЛАТА ЛИЦИМА КОЈЕ БИРА,ИМЕНУЈЕ И ПОСТАВЉА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КАО 

И ПОСТАВЉЕНИМ ЛИЦИМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

Члан 1. 

 Овом Одлуком  врше се измене и допуне Одлуке о утврђивању  елемената  за обрачун 

плата изабраних,именованих и постављених лица које бира,именује и поставља Скупштина 

општине као и постављеним лицима у Општинској управи ( Сл.лист општине бр.8/2016). 
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Члан 2. 

 У члану  4. Став 1. Иза речи ,,коефицијенти“ додају се речи ,, односно накнаде“ 

 У истом члану  тачка 1. иза речи,, изабрано лице“  додају се речи ,,на сталном раду“ 

 У истом члану тачка 2. иза речи,, изабрана лица “ додају се речи ,,на сталном раду“ 

 У истом члану тачка 3. иза речи постављено лице додају се речи ,,на сталном раду“ 

 У истом члану тачка 4. иза речи ,, изабрана лица”  додају се речи ,,на волонтерском раду 

,остварују месечну накнаду у фиксном износу од   25.000,00 динара“ а број 6.50 се брише. 

 Исти члан допуњује се тачком 5. која гласи ,,Заменик председника Скупштине општине, 

изабрано лице на волонтерском раду,остварује месечну накнаду у  износу од  50.000,00 динара 

,  на који износ се обрачунава законско умањење од 10%.“ 

Члан 3. 

 У  члану 5. тачка 1. Одлуке иза броја  31,00 додају се речи ,,постављено лице на сталном 

раду“ 

 У истом члану тачка 2.гласиће ,,заменик начелника општинске управе, 

27,36  постављено лице на сталном раду. „ 

 У  истом члану тачка 2. Одлуке постаје тачка 3. и мења се тако да се иза броја  28,62 

додају  речи ,, лица постављена на одређено време“ 

Члан 4. 

 Члан 7. Одлуке  брише се у целини. 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења  и има се објавити у Службеном исту 

општине Бела Црква. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

БЕЛА ЦРКВА                                                                            Марјан Алексић 

Бр.011-  3  /2018-01 

Дана:  30.01.2018 

 

 7. 

 

 На основу члана  32. Закона о локалној самоуправи( Сл.гласник РС 129/ 2007,83/2014 – 

др.закон, 101/2016 – др.закон) члана 35. Статута општине Бела Црква (Сл.лист општине бр: 

8/2008, измене и допуне 1/2009,3/2010, 4/2014 и 9/2016),члана 122. Пословника о раду 

Скупштине(Сл.лист општине бр:  9/2008 и 8/2016),Скупштина општине Бела Црква на својој 

седници  30.01.2018 .донела је 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ  БЕЛА ЦРКВА 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се накнада трошкова члановима управног одбора Туристичке 

организације општине  Бела Црква. Накнада трошкова  представља збир накнаде за рад и 

накнаде трошкова путовања. 
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Члан 2. 



 Накнада за рад утврђује се у висини од 1.000,00 динара нето по седници. 

Члан 3. 

 Члановима управног одбора  чије је пребивалиште вам места одржавања седнице, 

припада и накнада за путне трошкове у висини повратне аутобуске карте од места 

пребивалишта до места одржавања седнице . 

Члан 4. 

 На основу одредби ове Одлуке, за сваког члана управног  одбора биће донето  посебно 

решење којим ће се утврдити висина накнаде која му по седници припада. 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу 

општине. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА                                              ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Број:011- 7 /2018-01                                                                                     Марјан Алексић 

Дана:  30.01.2018           

Б  Е  Л  А     Ц  Р  К  В  А 

 

 8. 

 

 На основу члана 54. Закона о добробити животиња („Сл. гласник РС“, бр. 41/09); члан 

20. става 1. тачка 5, 11, 26 и 28 Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 

83/2014); члан 2. тачка 14. Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011); 

члан 46. Закон о ветеринарству („Сл. гласник РС“, бр. 91/05, 30/10); члана 14. тачка 6, 12, 26, 

28 и 35 Статута Општине Бела Црква („Сл. лист Општине Бела Црква“ бр. 8/2008 измене и 

допуне 1/2009,3/2010, 4/2014 и 9/2016) и члана 16. Одлуке о општинској управи („Сл. лист 

Општине Бела Црква“ бр.10/2008 и 7/2017) Скупштина општине Бела Црква на седници, 

одржаној дана 30.01.2018. године донела је 

  

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ 

ПРОГРАМА КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ 

ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

  

  

Члан 1. 

  

 Усваја се програм контроле и смањења популације напуштених животиња на територији 

Општине Бела Црква за 2018. годину. 

Члан 2. 

Oва одлука ступа на снагу даном доношења а Програм ће се објавити у службеном листу 

општине Бела Црква. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Број: 011-  4 /2018-01                                                                                                

Дана:30 . 01 .2018.                                                                   Марјан Алексић 
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 11. 



 

 На основу члана 59. Тачка 12. Статута Oпштине Бела Црква ("Службени лист општине 

Бела Црква"), Одлуке о буџету општине Бела Црква за 2018. годину ("Службени лист општине 

Бела Црква", број 10/17) и Одлуке о додељивању искључивог права јавним предузећима којима 

је оснивач општина Бела Црква, за обављање делатности пружања услуга на које се Закон о 

јавним набавкама не примењује за 2018. годину ("Службени лист општине Бела Црква", број 

10/17) Општинско веће општине, на седници одржаној 23.01.2018., доноси 

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ 

ПЛАНОМ ЗА 2018. ГОДИНУ 

А. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

1. 

 Програмом одржавања комуналне инфраструктуре за 2018. годину (у даљем тексту: 

Програм), уређује се одржавање комуналне инфраструктуре, обим послова одржавања и 

финансијска средства потребна за реализацију овог Програма. 

2. 

 Наручилац послова из овог Програма је председник општине Бела Црква у име и за 

рачун општине Бела Црква. 

3. 

 Реализација овог Програма вршиће се закључивањем уговора за одговарајуће послове 

са јавним комуналним и другим предузећима, којима су послови поверени Одлуком о 

додељивању искључивог права предузећима којима је Оснивач општина Бела Црква, за 

обављање делатности пружања услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује за 

2018 годину, у складу са овим Програмом. 

 Надзор над реализацијом Програма, врши Одељење за урбанизам, привреду и 

инспекцијске послове. 

 Плаћање за реализоване послове вршиће се по испостављеним ситуацијама односно 

рачунима, овереним од стране Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове. 

4. 

 Средства за финансирање овог Програма, опредељена су Одлуком о буџету општине 

Бела Црква за 2018 годину, у члану 9. Програм 2- комунална делатност 

-функција 640– Улична расвета, број позиције 57, 58, 59, економска класификација 424, 425, 

426 (специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал) –укупно 6.300.000 

 –функција 451- Одржавање саобраћајне инфраструктуре, број позиције 70. економска 

класификација 425 (одржавање општинских путева и улица, хоризонтална сигнализација, 

одржавање и уређење путног појаса, машинско и ручно кошење зелених површина, 

пошљунчавање неасфалтираних улица и саобраћајница, одржавање вертикалне сигнализације, 

одржавање канала и каналске мреже, зимско одржавање путева, одржавање семафора, набавка 

стубова за јавну расвету, санитарно орезивање стабала - УКУПНО 18.800.000,00 
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-функција 510- Текуће поправке и одржавање депоније, позиција 82, економска класификација 

425 у износу од 2.000.000 и Специјализоване услуге уклањања дивљих депонија, позиција 81, 

економска класификација 424 у износу од 1.000.000,00 динара,  Стални трошкови одржавања, 



позиција 61, економска класификација 421 у износу од 5.500.000,00, текућа поправка и 

одржавање пијаца, позиција 63, економска класификација 425 у износу од 1.500.000,00 динара 

-функција 540- специјализоване услуге – заштићено подручје ПИО ,,Караш-Нера,, позиција 62, 

економска класификација 424 у износу од 800.000,00 динара, специјализоване услуге, позиција 

60, економска класификација 424 у износу од 1.000.000,00 динара, специјализоване услуге – 

Зоохигијена, позиција 62, економска класификација 424 у износу од 2.676.600,00 динара. 

- функција 630 - зграде, грађевински објекти и путеви – водовод и канализација, позиција 66, 

економска класификација 511 у износу од 2.500.000,00 

- функција 560- заштита животне средине, специјализоване услуге – одржавање 

белоцркванских језера, чишћење језера, позиција 76, економска класификација 424 укупно 

6.600.000,00 динара 

5. 

 Средства из тачке 4. овог Програма укључују ПДВ и распоређују се за послове 

одржавања комуналне инфраструктуре, а према опису и обиму послова одржавања утврђеног 

овим Програмом и по важећем Ценовнику услуга одржавања комуналне инфраструктуре, који 

доноси Општинско веће. 

6. 

 Распоред и намена средстава одржавања комуналне инфраструктуре по појединим 

пословима дат је у приложеној табели бр. 1. 

 У случају потребе преусмеравања средстава између појединих позиција у оквиру 

одговарајућег посла, исто је могуће извршити до 20% од вредности посла, без измене овог 

Програма. 

7. 

 Опис, обим и рокови за извршење радова по овом Програму, сагласно планираним 

средствима, по појединим пословима дат је у тачки Б. овог Програма. 

Б. ОПИС И ОБИМ ПОСЛОВА ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Овим Програмом утврђују се извори и намена средстава за одржавање комуналне 

инфраструктуре. 

 У смислу овог Програма, појам одржавање комуналне инфраструктуре обухвата: 

1. одржавање улице и путева, 

2. одржавање чистоће јавних и зелених површина 

3. одржавање јавне расвете и декорација града, 

4. одржавање језера 

5. зоохигијена 

6. одржавање ПИО,, Караш- Нера,, 
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 1. Одржавање  улица и путева 

 1.1. Редовно одржавање  улица и путева 

 Редовно одржавање обухвата санирање ударних рупа на коловозима и тротоарима, 

поправку улегнућа и других оштећења која су настала од дотрајалости, као и довођење 



раскопаних јавних површина ( асфалтираних улица и тротоара) у технички исправно стање, 

након раскопавања због планских радова или хитних интервенција на комуналној 

инфраструктури. 

 Редовно одржавање улица на подручју Општине обухвата следеће радове: 

- крпљење ударних рупа и поправке мањих површина на коловозу- 4.000.000,00 

- пошљунчавање неасфалтираних саобраћајница -2.000.000,00 

- одржавање и уређење путног појаса – 2.000.000,00 

- машинско и ручно кошење зелених површина – 800.000,00 

- одржавање канала и каналске мреже – 500.000,00 

УКУПНА ВРЕДНОСТ: 9.300.000,00 динара 

ИЗВРШЕЊЕ: током године 

ПОСЛОВИ ПОВЕРЕНИ: ЈКП "БЕЛОЦРКВАНСКИ КОМУНАЛАЦ" 

 1.2. Зимска служба 

 Планирана средства исказана су према потребама Програма рада Зимске службе за 

саобраћајнице на редовном одржавању у зимским условима, а преглед улица које се одржавају 

током рада Зимске службе, по приоритетима, дат је у Програму зимске службе, чија 

реализација у целости зависи од временских услова. 

 Програм рада Зимске службе усклађен је са МУП - ом и у условима просечних зима 

омогућава одржавање саобраћајница у возном стању. 

УКУПНА ВРЕДНОСТ: 3.000.000,00 дин 

ИЗВРШЕЊЕ: у периоду рада Зимске службе 

 ПОСЛОВИ ПОВЕРЕНИ: ЈКП “ БЕЛОЦРКВАНСКИ КОМУНАЛАЦ" 

 1.3. Саобраћајна сигнализација 

 Програмом су планирани послови обнове хоризонталне, вертикалне и светлосне 

сигнализације. 

 1.3.1 Хоризонтална сигнализација 

 Планирана средства обухватају радове везане за обнову постојеће и постављање нове 

хоризонталне сигнализације. Приоритет у обнови хоризонталне сигнализације се одређује 

према захтевима сигурности и безбедности саобраћаја на улицама. 

УКУПНА ВРЕДНОСТ: 2.000.000,00 динара 

ИЗВРШЕЊЕ: током године 

ПОСЛОВИ ПОВЕРЕНИ: ЈКП “БЕЛОЦРКВАНСКИ КОМУНАЛАЦ" 

 1.3.2. Вертикална сигнализација 

 За одржавање постојеће вертикалне сигнализације  планирају се средства за замену 

постојећих оштећених и дотрајалих саобраћајних знакова и за мање пререгулације 
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саобраћаја. 

УКУПНА ВРЕДНОСТ: 800.000,00 динара 

ИЗВРШЕЊЕ: током године 

ПОСЛОВИ ПОВЕРЕНИ: ЈКП " БЕЛОЦРКВАНСКИ КОМУНАЛАЦ" 



 1.3.3. Светлосна сигнализација 

 Одржавање светлосне сигнализације обухвата семафорске раскрснице како би се 

обезбедила стална исправност и функционалност наведених уређаја, као и одржавање 

дисплеја- ограничења брзино код школских зграда и предшколских установа. 

УКУПНА ВРЕДНОСТ: 500.000,00 

ИЗВРШЕЊЕ: током године 

ПОСЛОВИ ПОВЕРЕНИ: ЈКП " БЕЛОЦРКВАНСКИ КОМУНАЛАЦ" 

 2. Одржавање чистоће јавних и зелених површина 

 2.1. Одржавање чистоће јавних и зелених површина 

 Обухвата чишћење јавних површина (улице 1.октобар, тротоара, платоа, стаза, зелених 

површина и других површина у Белој Цркви), машинским чишћењем, ручним чишћењем, 

прочишћавањем и сакупљањем отпадака као и одржавање тротоара, платоа, тргова и стаза у 

зимском периоду, а у складу са Програмом зимске службе. 

 Програм одржавања чистоће јавних површина обухвата преглед машинског чишћења, 

ручног чишћења и сакупљање отпадака са зелених површина. Прилог Табела 1 

УКУПНА ВРЕДНОСТ: 5.500.000,00 дин. 

ИЗВРШЕЊЕ: током године 

ПОСЛОВИ ПОВЕРЕНИ: ЈКП “БЕЛОЦРКВАНСКИ КОМУНАЛАЦ“ 

 2.2 Управљање водама 

 Планирана средства намењена су за: 

-сакупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде 

-уклањање отпадних вода 

-постављање водоводних и канализационих система 

-изградњу водоводне и канализационе мреже 

УКУПНА ВРЕДНОСТ: 2.500.000,00 

ИЗВРШЕЊЕ: током године 

ПОСЛОВИ ПОВЕРЕНИ: ЈП "Белоцрквански водовод и канализација" 

 2.3. Уклањање новонасталих депонија смећа и осталог отпада са јавних површина 

по налогу надзорног органа и захтеву општинске инспекције. 

УКУПНА ВРЕДНОСТ: 1.000.000, 00 дин 

ИЗВРШЕЊЕ: током године 

ПОСЛОВИ ПОВЕРЕНИ: ЈКП "БЕЛОЦРКВАНСКИ  КОМУНАЛАЦ" 
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 2.4. Текуће поправке и одржавање депоније. 

 Послови одржавања депоније подразумевају редовно прекривање комуналног отпада и 

сабијање булдожером; 

УКУПНА ВРЕДНОСТ: 2.000.000,00 дин 

ИЗВРШЕЊЕ: СВАКОДНЕВНО - осим недељом 



ПОСЛОВИ ПОВЕРЕНИ: ЈКП "БЕЛОЦРКВАНСКИ КОМУНАЛАЦ" 

 2.5.   Текуће поправке и одржавање пијаце 

 2.5.1 Послови уређења и одржавања пијаце обухватају: 

− свакодневно чишћење и уређење пијачног простора ручно и машински (ауточистилица) 

− пражњење контејнера; 

− одржавање хигијене затворене пијаце; 

− прање пијачног простора; 

− свакодневно одржавање хигијене WC-а; 

− чишћење снега. 

УКУПНА ВРЕДНОСТ: 1.500.000,00 дин 

ИЗВРШЕЊЕ: СВАКОДНЕВНО - осим недељом 

ПОСЛОВИ ПОВЕРЕНИ: ЈКП "БЕЛОЦРКВАНСКИ КОМУНАЛАЦ" 

 3. Одржавање јавне расвете и декорација града 

 Систем јавне расвете састоји се од нисконапонске мреже, 3251 електричних стубова, 

2773 светиљки, 63 трафо станице у граду и насељеним местима. За одржавање је неопходно 

обезбедити. 

- стубове за јавну расвету – 650.000,00 динара 

- материјал – 2.500.000,00 динара 

- услугу одржавања јавне расвете - 3.000,000,00 динара 

- новогодишња расвета – 800.000,00 

 За украсну, новогодишњу расвету, предвиђа се украшавање улице 1. Октобра од улице 

Партизанске до Жарка Зрењанина, као и градског парка. Украшаваће се од 40 стабла са 15 

светлећих лед низова по стаблу, као и постојећим сајлама од 70 светлећих лед мрежа и 

светлећим пахуљицама, док ће се парк украшавати са светлећим лед мрежама и са осталим 

новогодишњим украсним мотивима (санке, ирваси, пахуљице...). Украшавање улице 1 октобар 

за време Карневала предвиђеним елементима у сарадњи са Туристичком организацијом 

општине. 

УКУПНА ВРЕДНОСТ: 6.950.000,00 дин 

ИЗВРШЕЊЕ. У току године 

ПОСЛОВИ ПОВЕРЕНИ: ЈКП "БЕЛОЦРКВАНСКИ КОМУНАЛАЦ" 

 4. Одржавање језера и зеленила спортских терена 

− уређење и одржавање зеленила спортских терена (фудбалски терени, терени за 

игру, терени за рекреацију), 

− одржавање обала око водених површина (језера), травњака за сунчање око језера, 
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- у складу са растом вегетације врши се кошење и уређење обала и травњака на Главном 

градском језеру, десном и левом Врачевгајском језеру. 

− измуљавање и чишћење водених површина и дна језера, 

- одржавање језера врши се мултифункционалним амфибијским возилом са 

одговарајућим прикључцима, 

− сађење дрвећа за заштиту од буке, ветра, ерозије и др. 



- сађење дрвећа за заштиту од буке, ветра и против ерозије врши се у два наврата, у 

пролећном и јесењем периоду у складу са  временским приликама. 

− санитарна сеча стабала око језера, 

- санитарна сеча и орезивање стабала на простору око Главног градског, десног и левог 

Врачевгајског језера врши се на основу Решења надлежног инспектора. 

− сакупљање, одвожење и одлагање у контејнере отпада који није опасан са 

језера и приобаља; 

-         сакупљање, одвожење и одлагање у контејнере отпада који није опасан са 

језера и приобаља врши се свакодневно. 

УКУПНА ВРЕДНОСТ: 6.600.000,00 динара 

ИЗВРШЕЊЕ: У току календарске 2018-те године 

ПОСЛОВИ ПОВЕРЕНИ: ДЈУП „БЕЛОЦРКВАНСКА ЈЕЗЕРА“ 

 5.  Зоохигијена 

 Послови у овој области организују се у складу са Планом и програмом сузбијања паса 

и мачака луталица који за сваку годину доноси СО Бела Црква. 

УКУПНА ВРЕДНОСТ: 2.676.600,00 дин 

ИЗВРШЕЊЕ: у току године 

ПОСЛОВИ ПОВЕРЕНИ: ЈКП "БЕЛОЦРКВАНСКИ КОМУНАЛАЦ" 

 6. ПИО ,, Караш-Нера,, 

 Послови у заштићеном подручју одвијају се на основу Годишњег програма управљања 

ПИО „Караш-Нера“ за 2018 год. и Годишњег програма управљања за рибарско подручје 

„Караш-Нера“ које се налази у оквиру граница ПИО“Караш-Нера“ за 2018 годину који су 

израђени по условима Завода за заштиту животне средине, а за које је добијена сагласност 

Секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Годишњи програм управљања за 

рибарско подручја „Караш-Нера“ које се налази у оквиру граница ПИО“Караш-Нера“ за 2018 

год. обухвата: 

− лични доходак рибочувара 

− опрема за рибочуварску службу 

− гориво,осигурање, амортизација возила 

− мониторинг 

− ревитализација РП 

− порибљавање 

− трошкови пословања и коришћења РП 

− обележавање РП 

− поправка, одржавање и набавка технике 

− амортизација 
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− дистрибуција дозвола за РП 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ: 800.000,00 дин 

ИЗВРШЕЊЕ: СВАКОДНЕВНО 

ПОСЛОВИ ПОВЕРЕНИ: ЈКП "БЕЛОЦРКВАНСКИ КОМУНАЛАЦ" 

 7. Санитарно орезивање стабала и садња дрвореда 

 Услуга подразумева санитарно орезивање стабала по Решењу општинског инспектора, 



куповину, садњу и одржавање вишегодишњих засада- дрвореда. 

УКУПНА ВРЕДНОСТ: 3.600.000,00 ДИНАРА 

ПОСЛОВИ ПОВЕРЕНИ: ЈКП "БЕЛОЦРКВАНСКИ КОМУНАЛАЦ" 

Табела 1 

Послови одржавања Јед. 

мере 

површина Пројекција могућих 

количина за 2018 

напомена 
  

1. Уређење улице 1 октобар са ужим центром града 

Чишћење улице 

1.Октобар 

свакодневно 

м2 12.000 м2 258 Без државних 

празника   

Машинско чишћење 

улице-ауточистилица 

Рад. 

сат 

/ 208 Два пута 

недељно-52 

недеље 

  

Чишћење снега на 

прелазима и стазама 

са бацањем соли 

Радни 

дан 

/ 5   

  

Кошење м2 85.402,8 18     

2.УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКОГ ПАРКА 

Ручно чишћење м2 2400 258     

Машинско чишћење-

ауточистилица 

Рад. 

сат 

  104 Два пута 

недељно-52 

недеље 

  

Кошење по налогу 

инспектора 

м2 13.944     

Кошење амброзије м2   2.600     

Рад камиона на 

одвожењу смећа-

контејнери 

Конт. 

5 м3 

  240 Просечна 

количина за 

годину дана 

Рад на прикупљању и 

одвожењу лишћа 

тура   52 Количина из 

претходне 

године 
       

 

 

01. фебруар 2018.         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА             Број 2.          Страна 73. 

 

 Кошење следећих површина врши се када трава достигне висину од 10 cm: 

3/1 Главна улица од  рунделе испред зграде Oпштине до краја Kатоличког гробља (рундела 

испред Градског парка и Трг руских кадета су изузете из ове површине), површина 7.200 m2 

3/2 Кошење травњака у Градском парку (моторном косачицом), укључујући рунделу у ул. I 

Октобра и рунделу у Ж. Зрењанина, 7.078 m2 

3/3 Кошење травњака на локацији Трг руских кадета, површина 530 m2 

3/4 Кошење травњака у Железничком парку, површина 11.920 m2 



3/5 Кошење травњака на углу З. Јовине и В. Караџића (Шпиц гасе), површина 610 m2 

3/6 Кошење траве, чишћење и одржавање канала у делу улице С. Мунћана, од ул. В. Караџића 

до ул. Х. Вељкова, површина 579 m2 

3/7 Данфбат, површина 5.800 m2 

3/8 Улице Ж. Зрењанина - Београдска до улаза у Градско језеро, површина 7.840 m2 

3/9 Улица В. Југославије од капеле до касарне, површина 4.000 m2 

3/10 Болнички парк, 9.000 m2 

3/11 Насеље Расадник, 21.380 m2 

3/12 Улица С. Маринковић од капеле до железничког прелаза, површина 12.300 m2 

3/13 Улица Зеленгорска, површина 700 m2 

3/14 Рунделе између и око зграда код пијаце, површина 1.800 m2 

3/15 Ул. Ј. Поповића ипред старе аутобуске станице до улице В. Бригада, површина 260 m2 

3/16 Ул. В. Бригада до раскрснице са ул. Ј. Поповића, испред трансформатора код аутобуске 

станице, 200 m2 

8. У случају да се до краја 2018 године не донесе Програм одржавања комуналне 

инфраструктуре са финансијским планом за  2019 годину, до доношења Програма могу се 

преузимати и плаћати стварне финансијске обавезе до нивоа средстава 

планираних  Програмом одржавања комуналне инфраструктуре са финансијским планом 

за  2018 годину. 

9. 

Програм објавити у Службеном листу општине Бела Црква. 

  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 Бр:06-2/2018-02                                                                            Дарко Богосављевић 

Дана: 23.01.2018. 

 

 12. 

 

 На основу члана 9. и члана 13. став 1. Закона о начину одређивања максималног броја 

запoслених у јавном сектуру (Сл. гласник РС бр.68/2015) и Одлуке о измени одлуке о 

максималном броју запослених у сваком организационом облику у систему локалне 

самоуправе број: 011-2/2017-01 од 24.01.2017. године, на основу члана 24. став 4. Закона о раду 

(”Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) (даље: Закон), и члана 36. 

и 43. Статута Јавног комуналног предузећа „Белоцрквански комуналац” Бела Црква в.д. 

директора Јавног комуналног предузећа „Белоцрквански комуналац” Бела Црква, дана 

19.12.2017. године, донела је 

ПРАВИЛНИК 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА (РАДНИХ МЕСТА) 

У ЈКП “ БЕЛОЦРКВАНСКИ КОМУНАЛАЦ” БЕЛА ЦРКВА 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 1 

 Правилником о организацији и систематизацији послова (радних места) у ЈКП 

“Белоцрквански комуналац” Бела Црква (даље: Правилник), код послодавца Јавно комунално 

предузеће „Белоцрквански комуналац“ Бела Црква - даље: Послодавац, уређује се: 

- организација рада код Послодавца, организациони делови и њихов делокруг; 

- систематизација послова, врста послова, врста и степен стручне спреме, односно образовања 



и други посебни услови за рад на тим пословима; 

- послови при чијем вршењу запослени има посебна овлашћења и одговорности; 

- послови, односно радна места са повећаним ризиком; 

- послови на којима се рад обавља са непуним радним временом; 

- начин руковођења и функционална повезаност организационих делова и одговорност за 

извршавање послова и друга питања од значаја за организацију и рад Послодавца. 

Члан 2 

 Основна питања организације рада, организациони делови и њихов делокруг, 

систематизација и врсте послова утврђују се у складу са Оснивачким актом и другим општим 

актима Послодавца, према потребама и плановима рада и развоја, тако да се обезбеди 

јединство процеса рада, потпуна искоришћеност производних капацитета, пуна запосленост и 

рационално коришћење знања и способности запослених. 

 Послове из делатности Послодавца запослени обављају применом јединствене 

технолошке, економске и организационе повезаности, у складу са захтевима стандарда које је 

Послодавац прихватио (утврдио). 

Члан 3 

 Послодавац може обављање одређених стручних послова из своје делатности да повери 

другом правном или физичком лицу, ако оцени да је то у његовом интересу и да ће се послови 

ефикасније и рационалније извршавати. 

Обављање поверених послова извршиће се сагласно овом правилнику и уговору којим се 

регулише поверавање послова. 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

Члан 4 

 Послове из своје делатности Послодавац организује према потребама и захтевима 

процеса рада, у зависности од врсте и обима сродних и међусобно повезаних послова. 

Послодавац може да образује организационе делове, као основне и унутрашње организационе 

јединице (сектори, погони, продавнице, одељења и сл.). 

 Код послодавца нису образовани организациони делови нити унутрашње 

организационе јединице, а након сачињавања организационе шеме послодавац ће усвојити 

одговарајуће измене овог правилника, у којем ће доле наведени послови бити расподељени у 

оквиру одговарајућих организационих делова. 

Члан 5 

Сектори и радне јединице су формиране само као организационе радне јединице, немају статус 

правног лица, а процес рада је јединствен на нивоу Предузећа. 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА 

Члан 6 

Послови се систематизују према врсти, сложености и другим условима потребним за њихово 

обављање у оквиру организационих делова. 

Систематизацијом послова утврђује се: 

1) назив и опис послова и потребан број извршилаца 

2) услови потребни за обављање послова: врста и степен стручне спреме, односно образовања, 

радног искуства, посебних знања и способности, потребна здравствена способности (за 

послове, односно радна места са повећаним ризиком, за рад запосленог млађег од 18 година 

живота и сл). 

Члан 7 

 За обављање послова утврђених овим правилником, поред општих и посебних услова 

утврђених законом, запослени мора да испуњава и посебне услове, утврђене овим 

правилником, и то: 
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- врсту и степен стручне спреме; 

- радно искуство; 

- посебне радне и друге способности као и друге услове потребне за рад на одређеним 

пословима. 

Члан 8 

Под врстом и степеном стручне спреме, односно образовања подразумева се школска спрема 

одређеног занимања, зависно од врсте и сложености послова. 



Члан 9 

Радним искуством се сматра време које је запослени провео на раду, после стицања стручне 

спреме, односно образовања, која је услов за заснивање радног односа, односно за обављање 

послова. 

Члан 10 

Услови за обављање послова при чијем вршењу запослени има посебна овлашћења и 

одговорности, утврђују се овим правилником и другим општим актима. 

Члан 11 

Под посебним условима подразумева се положен специјалистички, правосудни или стручни 

испит, знање страног језика, курс за рад на рачунару и друга посебна знања или положени 

испити који су услов за заснивање радног односа, односно обављање одређених послова. 

Члан 12 

 Посебна знања и положени испити доказују се одговарајућим исправама издатим од 

надлежних органа. 

 Под посебним условима из члана 10. овог правилника подразумевају се и посебни 

услови утврђени за обављање послова са повећаним ризиком, које запослени може да обавља 

само на основу претходно утврђене здравствене способности за рад на тим пословима од 

надлежног здравственог органа. 

Члан 13 

 За поједине послове може се предвидети претходна провера радне способности или 

пробни рад. 

 За послове за које је утврђена претходна провера радне способности не може се 

предвидети и пробни рад. 

 Претходна провера радне способности и пробни рад не могу се утврдити за 

приправника. 

 НАЗИВ И ОПИС ПОСЛОВА И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ОБАВЉАЊЕ 

Редни број: 1 

Назив: ДИРЕКТОР 

Број извршилаца: 1 

Услови: 

 да је пунолетно и пословно способно; 

 да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири 

године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 

акадмским студијама, мастер сртруковниим студијама, специјалистичким академскиом 

студаијама или специјалистичким струковним студијама 

 да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо 

образовање из тачке 2) овог члана 

 Да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима 

јавног предузећа 

 Да познаје област корпоративног управљања 

 Да има радно искуство у орагнизовању рада и вођењу послова 

 да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке; 

 Дан није осуђиван на казну затвора од нјамње шест месеци 

 да му нису изречена мера безбедности забране у складу са законом којим се уређују 

кривична дела и то: 
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- обавезно психијатриско лечење и чување у здравственој установи 

- обавезно психијатриско лечење на слободи 

- обавезно лечење наркомана 

- забрана вршења позива, делатности и дужности 

Опис послова: 

Директор Јавног предузећа: 

 представља и заступа Јавно предузеће; 



 организује и руководи процесом рада; 

 води пословање Јавног предузећа; 

 одговара за законитост рада Јавног предузећа; 

 предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за 

његово спровођење; 

 предлаже финансијске извештаје; 

 извршава одлуке Надзорног добора; 

 доноси акт о систематизацији; 

 врши друге послове одређене Законом, Оснивачким актом и Статутом јавног предузећа. 

Редни број: 2 

Назив: КООРДИНАТОР СЕКТОРА УСЛУГА 

Број извршилаца: 1 

Услови: 

 VII/1 степен стручне спреме – Технички факултет, дипл. инж.; познавање рада на рачунару, 

минимум 3 године радног искуства и возачка дозвола „Б“ категорије 

Опис послова: 

 Стара се о функционисању Предузећа када су у питању технички послови и опште 

комуналне услуге; 

 У одсуству замењује Директора предузећа, у складу са датим овлашћењима; 

 Руководи и координира радом техничке службе, контактира и непосредно сарађује са другим 

предузећима, установама и предузетницима на решавању питања у вези зеленила, комуналног 

отпада и осталих послова из делокруга рада техничке службе; 

 Води рачуна и стара се о исправности возног парка предузећа укључујући све машине и 

алате; 

 Прати утрошак горива и о истом обавештава Директора предузећа; 

 Води рачуна о проблематици вођења путних налога у складу са правилницима, општим 

актима и прописима из ове области; 

 Саставља све извештаје и води рачуна о законским и другим роковима израде и достављања 

истих; 

 Координира рад Пословођа сектора и издаје им упутства о посебним радовима уговореним 

са трећим лицима; 

 Контролише извршење наложених радних задатака пословођама сектора и овлашћен је да 

Захтева извештаје о раду свих запослених у предузећу у вези послова из свог делокруга ; 

 Ажурира и припрема за фактурисање техничку документацију о изведеним радовима; 

 Ради калкулације и понуде за све радове који су предмет делатности предузећа; 

 Учествује у изради плана и програма предузећа везаних за технички сектор; 

 На бази реалних потреба предлаже програм техничког и кадровског опремања унутар 

сектора; 

 Сарађује са и даје неопходне информације свим надлежним инспректорима и 

министарствима, Републичком заводу за статистику и осталим надлежним органима; 

 Учествује у изради информација, извештаја, планова и анализа из области заштите животне 

средине; 

 Организује и контролише четири сезонска мерења (пролећна, летња, јесења и зимска 

анализа) 

укупне количине генерисаног отпада на недељном нивоу; 

 Организује и контролише четири сезонска узорковања (морфологија отпада) из три сектора 

становања: градска зона индивидуално становање, градска зона колективно становање, сеоска 

зона; 
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 Израђује табеле са подацима о количинама генерисаног комуналног отпада и морфолошком 

саставу комуналног отпада и прослеђује их одговорном лицу у јединици Локалне самоуправе 

задуженом за заштиту животне средине; 

 Израђује годишњи извештај о управљању комуналним отпадом и прослеђује га одговорном 

 лицу у јединици Локалне самоуправе за заштиту животне средине и Агенцији за заштиту 

животне средине; 



 Спровођење законских прописа из области безбедности и заштите на раду; 

 Вођење прописаних евиденција и израда планова из области безбедности и заштите на раду; 

 Контрола исправности и ефикасности заштитних уређаја и направа као и средстава личне 

заштите запослених; 

 Води евиденцију о присутности пословођа сектора; 

 Рад у канцеларији по потреби и на терену; 

 Обавештава Директора о потребним средствима за рад и о евентуалним кваровима и другим 

недостацима; 

 Одговара за поверена средства рад и правилно коришћење истих; 

 Одговара за правовремено и савесно извођење свих поверених послова; 

 Обавезан је да при раду користи ЛЗО и да се придржава прописа о безбедности и здрављу 

на раду, 

 Ради и друге послове по налогу Директора предузећа; 

Одговорност: За свој рад одговоран је Директору. 

Редни број: 3 

Назив: РУКОВОДИЛАЦ РАЧУНОВОДСТВЕНО - ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ 

Број извршилаца: 1 

Услови: 

 VII степен стручне спреме - Економски факултет 

 IV степен стручне спреме - Средња економска школа 

 положен испит за самосталног књиговођу или учешће у изради 3 завршна рачуна 

 2 године радног искуства на овим или сличним пословима у рачуноводству и књиговодству 

Опис послова: 

 руководи и организује рад у сектору за који је одговоран - Обезбеђује ликвидност предузећа, 

односно, стара се о доспелим потраживањима и обавезама у предузећу 

 обавља стручне и креативне послове из домена плана и анализе; 

 саставља финансијске извештаје у складу са законом; 

 прати, контролише и усмерава трошкове пословања; 

 саставља потребне предлоге и планове на нивоу предузећа; 

 ради на припреми ценовника; 

 стара се о ажурности књиговодства; 

 ради на изради аката из финансија и књиговодства; 

 прати прописе из области рачуноводства и стара се о примени истих; 

 обавештава Директора о потребним средствима за рад и о евентуалним кваровима и другим 

 недостацима; 

 одговара за поверена средства рад и правилно коришћење истих; 

 одговара за правовремено и савесно извођење свих поверених послова; 

 обавезан је да при раду користи ЛЗО и да се придржава прописа о безбедности и здрављу на 

раду. 

Одговорност: За свој рад одговоран је Директору. 
Редни број: 4 

Назив: ПОСЛОВОЂА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

Број извршилаца: 1 
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Услови: 

• IV степен стручне спреме грађевинске, машинске или саобраћајне струке 

 2 године радног искуства на овим или сличним пословима 

Опис послова: 

Руководи и организује рад на чишћењу улица, одношењу и депоновању смећа и одржавању 

градског зеленила; 

 За време кишних дана организује постављање мостова у ужем центру града; 



 Води евиденцију налога за коришћење свих комуналних возила и потписујеоверава исте; 

 Анализира стање зелених површина, даје упутства за рад и одговара за развој и спровођење 

плана уређења површина, паркова, плана уређења зелених површина, паркова, главне улице и 

осталих површина које се уређују на основу уговора са правним и физичким лицима; 

 Води евиденцију о оствареним часовима рада радника; 

 Обавештава руководиоца рачуноводства о потребним средствима за рад и о евентуалним 

 кваровима и другим недостацима; 

 Одговара за поверена средства рада и правилно коришћење истих; 

 Одговара за правовремено и савесно извођење свих поверених послова; 

 Обавезан је да при раду користи ЛЗО и да се придржава прописа о безбедности и здрављу 

на раду. 

Одговорност: За свој рад одговоран је Кординатору сектора услуга и Директору. 

Редни број: 5 

Назив: ПОСЛОВОЂА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ПИО 

КАРАШ-НЕРА 

Број извршилаца: 1 

Услови: 

 VII степен стручне спреме шумарске струке, 

 3 године радног искуства 
Опис послова: 

 Планира, пројектује и даје понуду за извођење радова на изградњи нових зелених површина, као и 

реконструкцији постојећих и у области заштите животне средине и ревитализације пејзажа у граду и 

његовој рубној зони, а на основу пројектног задатка, 

 израђује идејна решења и пројекте за трећа лица (дворишта, вртови, окућнице и др.), као и 

екстеријера и ентеријера установа предузећа и других објеката од јавног значаја, 

 даје сагласност за издавање дозвола за пројекте и планове озељењавања на јавним површинама за 

трећа лица по налогу надлежних служби Оснивача и издаје употребне дозволе, 

 сарађује са урбанистичким, архитектонским, уметничким и културним установама на пословима 

планирања и пројектовања зелених површина и учествује у добијању сагласности надлежних служби 

за реализацију пројекта, 

 учествује у реализацији пројекта на терену од припреме терена, преноса пројекта до коначне 

реализације, 

 учествује у одабиру по квалитету и квантитету грађевинског, дендролошког и другог материјала 

при реализацији пројекта, 

 врши контролу морфолошких, здравствених и естетских функција биљног материјала на терену и 

предлаже мере неге на цветним површинама, травњацима, дрворедима и другим зеленим површинама 

од јавног значаја, као и других зелених површина, 

 уговара послове из области свога рада, учествује у анализи и формирању цена код израде понуде, 

 проучава и предлаже концепцију развоја Предузећа из свог делокруга, прати и анализира стање 

биљног фонда (зеленила) предлаже мере и активности за најефикасније отклањање уочених 

недостатака, 

 организује и врши надзор рада и контролу изведених радова извођача на пословима подизања и 

одржавања парковских и других зелених површинама, радове на сечи и орезивању, садњи и опремању 

зелених површина, 

 предлаже елементе за годишње и средњорочне планове и програме из области уређивања и 

одржавања зеленила, 
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 обезбеђује податке из свог делокруга рада за припрему и израду инвестиционо-техничке 

документације, 

 сарађује са инспекцијским органима општинске у доношењу Решења санитарне сече, орезивања и 

крчења стабала на захтев физичких и правних лица, 

 израђује катастар дрворедних садница на територији града Крагујевца на основу утврђених 

параметара и прави базу података, 

 предлаже увођење и набавку нове механизације у процесу рада, 

 организује и одговара за распоређивање и рад радника на терену, евидентира присутност радника 



на послу, 

 врши контролу и потписује грађевинске књиге и доставља их инвеститору уз ситуацију, 

 даје налоге за набавку материјала, 

 требује мотора возила за превоз алата, материјала и радника на одређену локацију, 

 сарађује са руководиоцима и осталим извршиоцима у вези извршења пословних задатака, 

 свакодневно води дневник о извршеним радовима на терену о чему обавештава руководиоца 

службе, 

 одговара за рад радника у вези квалитета и квантитета извршених послова, 

 одговара за правилну примену заштите на раду група које координира, 

 врши надзор над обављањем послова сузбијања комараца, амброзије и зоохигијене на територији 

општине, 

 учествује у изради тендерске документације, прикупљању понуда за избор најповољнијег понуђача 

из свог делокруга рада, а све у складу са Законом о јавним набавкама. 

 координира пословима заштите и мониторинга заштићеног подручја ПИО „Караш - Нера“, 

обезбеђује поштовање режима и зона заштите, обележава подручје, координира израду планова 

управљања и годишњих програма управљања, бави се стратешким планирањем, имплементирањем 

одредба просторног плана, и сл. 

 контролише спровођење правила унутрашњег реда у заштићеном подручју ПИО „Караш - Нера“; 

 Ради и друге послове по налогу директора предузећа; 

Одговорност: За свој рад одговоран је Кординатору сектора услуга. 

Редни број: 6 

Назив: ПОСЛОВОЂА ПИЈАЧНИХ И ПОГРЕБНИХ УСЛУГА 

Број извршилаца: 1 

Услови: 

 VII/1 степен стручне спреме – Технички факултет, дипл. инж.; 

 VI степен стручне спреме — Виша економска школа 

 Две године радног искуства на истим или сличним пословима 

Опис послова: 

 Организује рад на зеленој и сточној пијаци и врши распоред инкасаната и радника на пијаци 

и предлаже мере за ефикасну наплату пијачарине: 

 Контактира са странкама на пијаци и контролише наплату пијачарине 

 Учествује у давању закупа пијачних столова, пословног простора за монтажне објекте и 

другог пијачног простора и организује рад сектора наплате; 

 Анализира процес рада на пијаци и предлаже методологију за побољшање услова одвијања 

рада и стара се за реализацију донетих решења; 

 Води евиденцију о оствареним часовима рада и контролише рад радника на пијаци; 

 Припрема потребну документацију и води евиденцију регистрованих пољопривредних 

газдинстава која користе могућност ослобађања дневне пијачарине; 

 Сарађује са комуналним инспекторима и другим надлежним службама; 

 Организује рад на гробљу и врши распоред радника и контролше њихов рад; 

 Води књиге сахрањивања и прибавља потребну докамунтацију за одржавање сахарне по 

Правилнику о евиденцијама; 

 Организује сахране и утврђује слободна гробна места; 

 Води евиденцију о гробним местима и гробницама и закупу истих; 

 Врши послове наплате погребних услуга и издаје рачуне; 

 Предаје готов новац Благајнику на бази дневне ажурности; 

 Парцелише и утврђује слободна места за израду гробница и опсега; 
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 Брине о декорацији капеле и хигијени исте; 

 Води евиденцију о утрошеној роби и матерјалу; 

 Води евиденцију о оствареним часовима рада радника и оверава документацију издате робе 

и остварених часова рада; 

 Књиговодству доставља потребну документацију за за фактурисање услуга; 

 Уређује евиденцију гробних места и гробница ради фактурисања услуга; 

 Обавештава директора о потребним средствима за рад и о евентуалним кваровима и 



недостацима; 

 Обавештава Директора о потребним средствима за рад и евентуалним кваровима и другим 

недостацима; 

 Одговара за поверена средства рада и правилно коришћење истих; 

 Одговара за правовремено и савесно извођење свих поверених послова; 

 Обавезан је да при раду користи ЛЗО и да се придржава прописа о безбедности и здрављу 

на раду. 

Одговорност: За свој рад одговоран је Кординатору сектора услуга и Директору.. 

Редни број: 7 

Назив: ПОСЛОВОЂА ПАРКИНГ СЕРВИСА И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА 

САОБРАЋАЈНИЦА 

Услови: 

 7 степен стручне спреме саобраћајне струке 

 2 године радног искуства на истим или слкичним пословима 

 познавање рада на рачунару 

 возачка дозвола „Б“ категорије 

Опис послова: 

 руководи службом Контролора наплате паркирања 

 стара се о законитости о раду 

 Стара се да рад Паркинг сервиса буде у складу са Одлуком о јавним паркиралиштима СО 

Бела Црква 

 координира сарадњу са надлежним државним органима 

 сачињава периодичне и годишње извештаје реализације Паркинг сервиса 

 стара се о примени и спровођењу закључених уговора из којих произилазе права и обавезе 

предузећа а у вези комуналне делатности управљања паркиралиштима 

 контролише рад запослених у Паркинг сервису 

 прати рад Паркинг сервиса и предлаже Директору предузећа мере за унапређење комуналне 

делатности управљања паркиралиштима 

 прати, проучава и предлаже режим саобарћаја у граду, 

 даје иницијативу са предлогом мера за побољшања саобраћајне целине, 

 прати и проучава хоризоналну и вертикалну сигнализацију, 

 предлаже мере и активности за најефикасније отклањање уочених недостатака и контролише 

радове на тим полсовима, 

 предлаже елемнте за годишње и средњорочне планове и програме из области путне 

привреде, 

 ради анализе изграђених инвестиционих објеката, 

 води јединствену евиденцију о стању локланих путева, улица и катастар путева и 

сигнализације, 

 води евиденцију и отклања кварове. 

 - обавештава Директора о потребним средствима за рад и о евентуалним кваровима и другим 

недостацима; 

 одговара за поверена средства рад и правилно коришћење истих; 

 одговара за правовремено и савесно извођење свих поверених послова; 

 обавезан је да при раду користи ЛЗО и да се придржава прописа о безбедности и здрављу на 

раду, 

 Ради и друге послове по налогу директора предузећа; 

Одговорност: За свој рад одговоран је Директору. 
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Редни број: 8 

Назив: РЕФЕРЕНТ ЗА ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ, ЕНЕРГЕТИКУ И 

ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ 

Број извршилаца: 1 
Услови: 

 VI или VII степен стручне спреме 300 бодова мастер инжењер индустријског инжењерства и 

електро инжењер, 

 3 године радног искуства. 



Опис послова: 

 успоставља и води катастар јавне расвете у граду и насељеним местима општине по врсти 

и типу светиљки, 

 води евиденцију насталих кварова, извршених попрваки и утрошеног материјала, 

 заприма пријаве кварова на јавној расвети, 

 организује радове на санирању, поправци и отклањању кварова на јвној расвети, 

 води надзор над радовима на постављању - монтажи и демонтажи декоративне и 

амбијенталне расвете, 

 врши контролу и прати стање исправности јавне расвете, 

 издаје налоге за предузимање хитних мера, набавка и запримања материјала за радове на 

јавној расвети, 

 води евиденцију утрошка запримљеног и уграђеног електроматеријала, радова, електричне 

енергије, 

 прати и бележи начине коришћења употребљене енергије, 

 предлаже и спроводи мере ефикасног коришћења енергије, 

 планира уштеда енергије, 

 врши преглед и процену годишњих енергетских потреба, 

 даје предлог мера и активности које ће обезбедити ефикасно коришћење енергије, 

 предлаже рокове и процену очекиваних резултата сваке од мера којима се предвиђа 

остваривање планираног циља, 

 врши послове на одржавању рачунара 

 Ради и друге послове по налогу директора предузећа; 

Одговорност: За свој рад одговоран је Кординатору сектора услуга и Директору 

Редни број: 9 

Назив: РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

Број извршилаца: 1 

Услови: 

 VII степен стручне спреме - правни факултет 

Опис послова: 

 Прати законе и друге прописе и о изменама обевештава директора; 

 Израђује нацрете општих аката,статусних промена и обавља послове регистрацију у АПР; 

 Припрема материјал за седнице надзорног одбора, води записник на седници и израђује 

одлуке; 

 Припрема за закључивање споразуме о наплати потраживања на рате; 

 Припрема документацију за утужење и покретање извршних поступака; 

 Сачињава предлоге за извршења и пружа сву помоћ овлашћеном адвокату који заступа 

предузеће; 

 Учествује у расправама (парничним, ванпарничним и извршном поступку); 

 Припрема податке о фазама поступка (парнични, ванпарнични или извршни) и доставља их 

 Руководиоцу рачуноводствено финансијске службе и директору; 

 Води евиденцију опомена корисника и извршења; 

 Сачињава уговоре, решења и друга писмена из свих области рада предузећа; 

 Сачињава уговоре о раду, и сва друга акта у вези радног односа запослених; 

 Врши пријаву и одјаву радника и остале послове везане за радне односе; 

 Чување радних досијеа и вођење свих потребних евиденција из области рада и радних 

односа; 

 спроводи поступак одговорности радника за повреду радне обавезе; 
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 Води послове по закону о јавним набавкама (учествује у поступку припреме Плана, 

припреми за реализацију и реализацију јавних набавки); 

 Воде ивиденцију и врши друге полсове у вези са МУП-Сектором за ванредне ситуације; 

 Обавештава руководиоца директора о потребним средствима за рад и евентуалним 

кваровима и другим недостатцима; 

 Одговара за поверена средства рада и правилно коришћење истих; 

 Одговара за правовремено и савесно извођење свих поверених послова; 

 Обавезан је да при раду користи ЛЗО и да се придржава прописа о безбедности и здрављу 



на раду. 

Одговорност: За свој рад одговоран је Директору. 

Редни број: 10 

Назив: РЕФЕРЕНТ ПРИЈЕМНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ 

Број извршилаца: 1 
Услови: 

 IV степен стручне спреме 

 2 године радног искуства на овим или сличним пословима 

Опис послова: 

 Врши секретарске послове у пријемној канцеларији; 

 Врши послове везане за пријем и отпрему поште; 

 Води и чува регистар књига поште и све потребне евиденције по налогу Директора; 

 Одговоран је за вођење деловодних протокола; 

 Саставља требовања и врши набавку канцеларијског материјала; 

 Уноси податке у РИНО апликацију –по потреби и налогу Реководиоца књиговодствено 

финанисјске службе; 

 месечно фактурише комуналне услуге правним лицима; 

 Води књигу улазних и излазних рачуна; 

 преузима и преусмерава позиве преко телефонске централе; 

 евидентира позиве за вршење димничарских услуга; 

 евидентира рекламације косриника услуга и прослеђује их Координатору техничког сектора; 

 Одговара за поверена средства рада и правилно коришћење истих; 

 Одговара за правовремено и савесно извођење свих поверених послова; 

 Обавезан је да при раду користи ЛЗО и да се придржава прописа о безбедности и здрављу 

на раду. 

Одговорност: За свој рад одговоран је Референту за правне послове. 

Редни број: 11 

Назив: КУРИР - СПРЕМАЧИЦА 

Број извршилаца: 1 

Услови: 

 Завршена основна школа 

Опис послова: 

 Обавља послове доношења и разношења свих материјала, докумената и поште у целини, 

односно комплетну коресподенцију по налогу непосредног руководиоца; 

 Односи и доноси новац, вредносне папире и осталу документацију за банке и друге 

финансијске организщије, као и за обављање платног промета; 

 Чисти и одржава хигијену у пословној згради и другим просторијама по налогу непосредног 

руководиоца; 

 Одржава двориште и прилазе пословној згради; 

 Проветрава пословне просторије; 

 Одржава чистоћу основних средстава и ситног инвентара који се налази у пословним 

просторијама; 

 Обавља и друге послове по налогу Референта за правне послове, руководиоца 

рачуноводтвено финансијске службе и Директора; 

 Обавезан је да при раду користи прописану ЛЗО опрему и да се придржава прописа о 
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безбедности и здрављу људи; 

Одговорност: За свој рад одговоран је Референту за правне послове и Руководиоцу 

рачуноводтвено финансијске службе. 13 

Редни број: 12 

Назив: КОНТИСТА - БИЛАНСИСТА 

Број извршилаца: 1 
Услови: 

 IV степен стручне спреме, завршена средња школа или гимназија 

 1 година радног искуства на овим или сличним пословима 

Опис послова: 



 Књижи ставке финансијског књиговодства, синтетику по методи двојног књиговодства; 

 Врши усклађивање одговарајућих синтетичких конта са материјалним књиговодством и 

књиговодством аналитике; 

 Усклађује стање рачуна у књиговодству са стањем рачуна код банака и стање благајне; 

 Саставља преглед трошкова и реализације; 

 Књижи синтетику ситног инвентара и аналитику ситног инвентара; 

 Води изводе отворених ставки; 

 На крају године врши закључавање картица и отвара нове картице; 

 Књижи аналитичка кон_та купаца, добављача и осталих потраживања 

 Прави преглед о стању дуговања и потраживања и води изводе отворених ставки; 

 Води материјално књиговодство магацина; 

 Води просечне цене по врсти материјала; 

 Врши месечна, тромесечна и годишња сравњења; 

 Усаглашава стање са инвентаром; 

 Припрема и штампа рачуне за комуналне услуге. 

 Обавештава Руководиоца рачуноводствено финансијске службе о потребним средствима за 

рад и о евентуалним кваровима и другим недостатцима; 

 Одговара за поверена средства рада и правилно коришћење истих 

 Одговара за правовремено и савесно извођење свих поверених послова; 

 Обавезан је да при раду користи ЛЗО и да се придржава прописа о безбедности и здрављу 

на раду. 

Одговорност: За свој рад одговоран је Руководиоцу рачуноводствено финансијске службе. 

Редни број: 13 

Назив: КЊИГОВОЂА АНАЛИТИКЕ - БЛАГАЈНИК 

Број извршилаца: 1 
Услови: 

 IV степен стручне спреме, завршена средња економск школа или гимназија 

 1 година радног искуства на овим или сличним пословима 

Опис послова: 

 Књижи аналитику конта комуналних услуга; 

 Прави преглед о стању дуговања и потраживања; 

 Усклађује аналитичка конта купаца са финанцијским књиговодством синтетике; 

 Пружа информације странкама о стању рачуна које води; 

 Свакодневно изводи обрачуне о извршеној наплати; 

 Води благајну на нивоу предузећа; 

 Прима, чува и издаје новац и вредносне папире; 

 Доставља налог за наплату и исплату; 

 Саставља дневно стање. благајне - благајнички извештај са пратећом документацијом на 

основу које се врши наплата, односно исплата; 

 Свакоднево доставља књиговодству благајнички извештај са свим прилозима; 

 Подиже чеком новац са жиро рачуна; 

 Врши уплате дневних пазара на жиро рачун; 

 Води благајничку евиденцију аконтације; 

 Врши исплату уговора о делу; 

 Исплаћује путне трошкове, дневнице, путовања радника на посао и са посла; 
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 Обавештава Руководиоца рачуноводствено финансијске службе о потребним средствима за 

рад и о евентуалним кваровима и другим недостатцима; 

 Одговара за поверена средства рада и правилно коришћење истих; 

 Одговара за правовремено и савесно извођење свих поверених послова; 

 Одговара за правовремено и савесно извођење свих поверених послова; 

 Обавезан је да при раду користи ЛЗО и да се придржава прописа о безбедности и здрављу 

на раду, 

Одговорност: За свој рад одговоран је Руководиоцу рачуноводствено финансијске службе. 

Редни број: 14 

Назив: ОБРАЧУНСКИ РАДНИК - МАГАЦИОНЕР 



Број извршилаца: 1 
Услови: 

 IV степен стручне спреме, завршена средња економск школа или гимназија 

 1 година радног искуства на овим или сличним пословима 

Опис послова: 

 Врши обрачун зарада, накнада и друга примања радника; 

 врши обрачун зарада за раднике примљене путем јавних радова, привремених и повремених 

послова, уговора о делу; 

 вршење обрачуна накнада зарадапо озвештају о боловцању, породиљском одсуству и 

доставља их надлежним органима на рефундацију; 

 врши обуставу из зарад радника (судских ајминистаривних, кредита); 

 Сачињава исплатне листе радника; 

 Попуњава образац М4; 

 Саставља статистичке извештаје; 

 издаје и заприма материјал у магацион; 

 уноси податке у магацинксу евиденцију о пријему и издавању робе; 

 саставља и исписује налоге о издатом материјалу ради извршења послеова у делатности код 

послодавца; 

 Обавештава Руководиоца рачуноводствено финансијске службе о потребним средствима за 

рад и о евентуалним кваровима и другим недостатцима; 

 Одговара за поверена средства рада и правилно коришћење истих; 

 Одговара за правовремено и савесно извођење свих поверенихпослова; 

 Обавезан је да при раду користи ЛЗО и да се придржава прописа о безбедности и здрављу 

на раду. 

Одговорност: За свој рад одговоран је Руководиоцу рачуноводствено финансијске службе. 

Редни број: 15 

Назив: ИНКАСАНТ 

Број извршилаца: 2 
Услови: 

 III или IV степен стручне спреме, завршена средња економска школа или гимназија 

 1 година радног искуства на овим или сличним пословима 

Опис послова: 

 Преузима фактурисане рачуне, разврстава их по улицама и уручује корисницима услуга; 

 Прима рекламације од потрошача везано за коришћење и наплату комуналних услуга и 

предаје надлежној служби; 

 Утврђује чињенично стање на терену за све кориснике комуналних услуга и усаглашава 

сваку промену у погледу назива власника, наследника и све друге потребне податке за тачну 

евиденцију фактичких корисника комуналних услуга и власника некретнина и о томе 

извештава надлежну службу у предузећу; 

 Наплаћује пијачну таксу у зони пијаце; 

 По завршеној наплати на пијаци, новац раздужује са благајником; 

 Обавештава Управника пијаце о потребним средствима за рад и о евентуалним кваровима и 

другим недостатцима; 

 Одговара за поверена средства рада и правилно коришћење истих; 

 Одговара за правовремено и савесно извођење свих поверених послова; 
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 Обавезан је да при раду користи ЛЗО и да се придржава прописа о безбедности и здрављу 

на раду. 

Одговорност: За свој рад одговоран је Пословођи пијачних услуга и Руководиоцу 

рачуноводствено финансијске службе. 

Редни број: 16 

Назив: РУКОВАОЦ ГРАЂЕВИНСКИМ МАШИНАМА 

Број извршилаца: 1 

Услови: 

 III степен стручне спреме— руковаоц грађевинских машина- Возач „Ц” категорије, 6 месеци 

радног искуства на овим или сличним пословима 



Опис послова: 

 Врши редовно уклањање и планирање на депонији булдожером; 

 Врши и остале послове везане за рад булдожера по путном налогу; 

 Врши редовну контролу исправности булдожера и уколико дође до застоја благовремено 

предузима мере отклањања истих; 

 Отклања кварове у оквиру својих могућности; 

 Предлаже генералну поправку, замену појединих делова; 

 Стара се о свакодневном и периодитшом одржавању булдожера; 

 Ради послове са трактором по налогу непосредног руководиоца; 

 Обавештава пословођу о потребним средствима за рад и о евентуалним кваровима и другим 

недостатцима; 

 Одговара за поверена средства рада и правилно коришћење истих; 

 Одговара за правовремено и савесно извођење свих поверених послова; 

 Обавезан је да при раду користи ЛЗО и да се придржава прописа о безбедности и здрављу 

на раду. 

Одговорност: За свој рад одговоран је Пословођи комуналних услуга. 

Редни број: 17 

Назив: ВОЗАЧ ТРАКТОРА И АУТОЧИСТИЛИЦЕ 

Број извршилаца: 1 

Услови: 

 КВ возач теретних моторних возила и КВ механичар 

 Возачка дозвола „Б” категорије 

 6 месеци радног искуства на овим или сличним пословима 

Опис послова: 

 Обавља превоз робе и других материјала; 

 Обавља чишћење јавних и других површина. 

 Редовно одржава возила, врши свакодневни преглед и стара се о исправности истох; 

 Посебно контролише испарвност уређаја за кочење и сигнализацију, врши адекватне 

поправке и подмазивања, као и адекватну замену мазива и других потребних ситнијих делова; 

 Води документацију возила, путних налога, утрошка горива, као и друге документације по 

позитивним прописима; 

 Одговоран је за свакодневну исправност возила и радове које обавља; 

 Обавештава Пословођу комуналних услуга о потребним средствима за рад и о евентуалним 

кваровима и друтим недостацима; 

 Одговара за поверена средства рада и правилно коришћење истих; 

 Одговара за правовремено и савесно извођење свих поверених послова; 

 Обавезан је да при раду користи прописану ЛЗО опрему и да се придржава прописа о 

безбедности и здрављу људи; 

 Обавља и друге послове по налогу Пословође комуналних услуга и директора. 

Одговорност: За свој рад одговоран је Пословођи комунлних услуга. 

Редни број: 18 

Назив: ВОЗАЧ СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА ЗА ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА 

Број извршилаца: 3 
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Услови: 

 КВ возач теретних моторних возила 

 Возачка дозвола „Ц” категорије 

 6 месеци радног искуства на овим или сличним пословима 

Опис послова: 

 Врши превоз по путним налозима;   

 Врши превоз смећа и исто депонује на депонији; 

 Отклања кварове у оквиру својих могућности; 

 Уредно води потребну документацију возила, прописа о јавном саобраћају, сервисирању, 

извршеним поправкама и друге потребне евиденције; 

 Контролише исправност уређаја за сигнализацију и кочење и благовремено предузима мере 

за отклањање истих; 



 Предлаже генералне поправке, замену појединих делова,набавку допунске опреме и заштиту 

на раду; 

 Врши ситније поправке и подмазивања и све послове у вези редовног и свакодневног 

одржавања возила; 

 Одговоран је за свакодневну исправност возила и радова које обавља; 

 Обавештава Пословођу комуналних услуга о потребним средствима за рад и о евентуалним 

кваровима и другим недостацима; 

 Одговара за поверена средства рада и правилно коришћење истих; 

 Одговара за правовремено и савесно извођење свих поверених послова; 

 Обавезан је да при раду користи прописану ЛЗО опрему и да се придржава прописа о 

безбедности и здрављу људи; 

Одговорност: За свој рад одговоран је Пословођи комуналних услуга. 

Редни број: 19 

Назив: ДИМНИЧАР ПРЕДРАДНИК 

Број извршилаца:1 

Услови: 

 КВ димничар, завршена основна школа 

Опис послова: 

 Врши организовање рада димничара и одређује распоред рада у граду и насељеним местима; 

 Одговоран је за обим и квалитет рада димничара; 

 Обавља све послове димничара - врши чићење и паљење димњака, врши чишћење котлова 

на чврсто и течно гориво, врши израду ситног алата за потребе димничара, одговоран је за 

противпожарну превентиву; 

 Обавештава Пословођу комуналних услуга о потребним средствима за рад и о евентуалним 

кваровима и другим недостатцима; 

 Одговара за поверена средства рада и правилно коришћење истих; 

 Одговара за поверена средства рада и правилно коришћење истих; 

 Одговара за правовремено и савесно извођење свих поверених послова; 

 Обавезан је да при раду користи прописану ЛЗО опрему и да се придржава прописа о 

безбедности и здрављу људи; 

Одговорност: За свој рад одговоран је Пословођи комуналних услуга. 

Редни број: 20 

Назив: ДИМНИЧАР 

Број извршилаца: 2 

Услови: 

 КВ димничар, завршена основна школа 

Опис послова: 

 Врши чишћење и паљење димњака; 

 Врши чишћење котлова на чврсто и течно гориво, централних димњака, пећи, чункова и 

стара се за исправност изведених радова; 

 Врши израду ситног алата за потребе димничара; 

 Одговоран је за противпожарну превентиву; 
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 Обавештава Предрадника - димничара о потребним средствима за рад и о евентуалним 

кваровима и другим недостацима; 

 Одговара за поверена средства рада и правилно коришћење истих; 

 Одговара за правовремено и савесно извођење свих поверених послова; 

 Обавезан је да при раду користи прописану ЛЗО опрему и да се придржава прописа о 

безбедности и здрављу људи; 

Одговорност: За свој рад одговоран је Предраднику димничара, Пословођи комуналних 

услуга. 

Редни број: 21 

Назив: ПОРТИР НА ДЕПОНИЈИ 

Број извршилаца: 3 

Услови: 

 Завршена основна школа 



Опис послова: 

 Врши послове у вези са депонијом смећа на основу усменог налога и распореда Пословође 

комуналних услуга; 

 Врши ручно разгртање смећа и стара се о планском истовару смећа на депонији; 

 Одржава прилазни пут ка депонији 

 Одговоран је за евентуално паљење смећа на депонији и дужан је одмах почети са гашењем 

и о истом обавести непосредног руководиоца или по потреби ватрогасну службу; 

 Води евиденцију о броју улазака и излазака на депонији и количини истовареног смећа; 

 Спречава приступ трећим лицима и спречава улазак стоке на депонију; 

 Одговара за објекте, машине и поверени алат и прибор на депонији; 

 Обавештава Пословођу комуналних услуга о потребним средствима за рад и о евентуалним 

кваровима и другим недостатцима; 

 Врши пријем, мерење и евидентирање ПЕТ амбалаже од овлашћених скупљача на депонији, 

 Одговара за правовремено и савесно извођење свих поверених послова; 

 Обавезан је да при раду користи прописану ЛЗО опрему и да се придржава прописа о 

безбедности и здрављу људи; 

Одговорност: За свој рад одговоран је Пословођи комуналних услуга. 

Редни број: 22 

Назив: ПРЕДРАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ЗЕЛЕНИЛА И УРЕЂЕЊУ ЈАВНИХ 

ПОВРШИНА 

Број извршилаца: 1 

Услови: 

 Завршена основна школа 

Опис послова: 

 Чисти улице, ивичњаке, канале, празни посуде за смеће, уклања отпатке и смеће на за то 

предвиђени простор; 

 Одржава и подиже зелене површине; 

 Подрезује и креше дрвеће и коси траву; 

 У зимском периоду чисти и врши утовар снега, леда и осталих отпадака са улица и других 

јавних површина; 

 По указаној потреби и усменон налогу Пословође одржавања јавних и зелених површина 

врши и послове декорација јавних површина за празнике и друге пригодне свечаности 

 Ради сложене послове по налогу Пословође одржавања јавних и зелених површина; 

 Рукује машинама за уређење зелених површина; 

 По потреби даје упутства радницима на одржавању јавних површина; 

 Одговара за поверена средства рада и правилно коришћење истих; 

 Обавезан је да при раду користи прописану ЛЗО опрему и да се придржава прописа о 

безбедности и здрављу људи; 

Одговорност: За свој рад одговоран је Пословођи одржавања јавних и зелених површина. 

Редни број: 23 

Назив: РАДНИК НА РЕЦИКЛАЖИ 
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Број извршилаца: 1 

Услови: 

 III степен стручне спреме 

Опис послова: 

 припрема рециклажни материјал за пресовање, 

 ради на машини за пресовање и припрема рециклажни матереијал за продају; 

 Врши утовар и истовар свих врста смећа у специјална возила за одвожење смећа; 

 Чисти просуто смеће приликом пражњења посуда у специјална возила за одвожење смећа; 

 Врши утовар и истовар свих других отпада и депонује на за то предвиђено место; 

 Врши пренос робе, материјала (утовар и истовар по потреби); 

 По указаној потреби и усменом налогу пословође врши и послове чишћења улица и других 

јавних површина, прање пијачних столова, припрему амбалаже за бапирање, у зимском 

периоду чисти и врши утовар снега, леда и осталих отпадака са улица и других јавних 



површина, заливање, плевљење и окопавање зелених површина, подрезује и креше дрвеће, 

коси траву, врши и послове декорације јавних површина за празнике и друге пригодне 

свечаности, уређује и чисти стазе око гробља, чисти гробна места од смећа и шибља, врши 

распоређивање венаца и обрађује гробно место након слегања земље, врши копање раке, 

спуштање ковчега, затрпава ковчег — сандук, отвара гробнице, полаже ковчег и затвара 

гробнице — осим послова који су забрањени Решењем инвалидске комисије; 

 Одговара за поверена средства рада и правилно коришћење истих; 

 Одговара за правовремено и савесно извођење свих поверених послова; 

 Обавезан је да при раду користи прописану ЛЗО опрему и да се придржава прописа о 

безбедности и здрављу људи; 

Одговорност: За свој рад одговоран је Пословођи комуналних услуга. 

Редни број: 24 

Назив: СПРЕМАЧИЦА У КАПЕЛИ 

Број извршилаца: 1 

Услови: 

 Завршена основна школа 

Опис послова: 

 Одржава чистоћу капеле, боксева у капели, осталих просторија и санитарног чвора; 

 Проветрава просторије и одржава чистоћу инвентара; 

 Брине о коришћењу приручних средстава; 

 Уређује и чисти стазе око гробља, чисти гробна места од смећа и шибља; 

 Обавештава Управника гробља о потребним средствима за хигијену и о евентуалним 

кваровима и другим недостацима; 

 Одговара за поверена средства рада и правилно коришћење истих; 

 По указаној потреби и усменом налогу врши и послове чишћења улица и других јавних 

површина, прање пијачних столова, припрему амбалаже за балирање као и заливање, 

плевљење и окопавање зелених површина - осим послова који су забрањени Решењем 

инвалидске комисије; 

 Одговара за правовремено и савесно извођење свих поверених послова; 

 Обавезан је да при раду користи прописану ЛЗО опрему и да се придржава прописа о 

безбедности и здрављу људи; 

Одговорност: За свој рад одговоран је пословођи Погребних услуга. 

Редни број: 25 

Назив: РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

Број извршилаца: 6 

Услови: 

 Завршена основна школа 

Опис послова: 

 Чисти улице, ивичњаке, канале, пијачни простор, празни посуде за смеће, уклања отпатке и 

смеће на за то предвиђени простор; 

 Пере улице, пијачне столове и пијачни простор; 

 Одржава и подиже зелене површине; 
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 Подрезује и креше дрвеће и коси траву; 

 У зимском периоду чисти и врши утовар снега, леда и осталих отпадака са улица и других 

јавних површина; 

 По указаној потреби и усменон налогу Пословође комуналних услуга врши и послове 

декорација јавних површина за празнике и друге пригодне свечаности, врши утовар и истовар 

свих врста смећа у возила, врши утовар и истовар свих других отпадака и депонује за то 

одређено место, врши пренос робе, материјала (утовар и истовар по потреби), врши припрему 

амбалаже за балирање, врши копање раке, спуштање ковчега, затрпава ковчег — сандук, отвара 

гробнице, полаже ковчег и затвара гробнице, уређује и чисти стазе око гробља, чисти гробна 

места од смећа и шибља, врши распоређивање венаца и обрађује гробно место након слегања 

земље осим послова који су забрањени Решењем инвалидске комисије; 

 Одговара за поверена средства рада и правилно коришћење истих; 

 Обавезан је да при раду користи прописану ЛЗО опрему и да се придржава прописа о 



безбедности и здрављу људи; 

Одговорност: За свој рад одговоран је Пословођи одржавања јавних и зелених површина 

Редни број: 26 

Назив: РАДНИК НА ПРАЖЊЕЊУ ПОСУДА ЗА СМЕЋЕ 

Број извршилаца: 8 

Услови: 

 Завршена основна школа 

Опис послова: 

 Врши утовар и истовар свих врста смећа у специјална возила за одвожење смећа; 

 Чисти просуто смеће приликом пражњења посуда у специјална возила за одвожење смећа; 

 Врши утовар и истовар свих других отпада и депонује на за то предвиђено место; 

 Врши пренос робе, материјала (утовар и истовар по потреби); 

 По указаној потреби и усменом налогу Пословође комуналних услуга врши и послове 

чишћења улица и других јавних површина, прање пијачних столова, припрему амбалаже за 

бапирање, у зимском периоду чисти и врши утовар снега, леда и осталих отпадака са улица и 

других јавних површина, заливање, плевљење и окопавање зелених површина, подрезује и 

креше дрвеће, коси траву, врши и послове декорације јавних површина за празнике и друге 

пригодне свечаности, уређује и чисти стазе око гробља, чисти гробна места од смећа и шибља, 

врши распоређивање венаца и обрађује гробно место након слегања земље, врши копање раке, 

спуштање ковчега, затрпава ковчег — сандук, отвара гробнице, полаже ковчег и затвара 

гробнице — осим послова који су забрањени Решењем инвалидске комисије; 

 Одговара за поверена средства рада и правилно коришћење истих; 

 Одговара за правовремено и савесно извођење свих поверених послова; 

 Обавезан је да при раду користи прописану ЛЗО опрему и да се придржава прописа о 

безбедности и здрављу људи; 

Одговорност: За свој рад одговоран је Пословођи комуналних услуга. 

Редни број: 27 

Назив: РАДНИК НА ГРОБЉУ 

Број извршилаца: 2 

Услови: 

 Завршена основна школа 

Опис послова: 

 Врши копање раке, спуштање ковчега, затрпава раку након полагања ковчега — сандука; 

 Отвара гробнице, полаже ковчег- сандук и затвара гробнице; 

 Уређује и чисти стазе око гробља, чисти гробна места од смећа и шибља; 

 По указаној потреби и усменом налогу врши и послове чишћења улица и других јавних 

површина, прање пијачних столова, припрему амбалаже за балирање, у зимском периоду чисти 

и врши утовар снега, леда и осталих отпадака са улица и других јавних површина, заливање, 

плевљење и окопавање зелених површина, подрезује и креше дрвеће, коси траву, врши утовар 

и истовар свих врста смећа у возила, врши утовар и истовар других отпада и депонује на за то 

предвиђено место, врши пренос робе и материјала (утовар и истовар по 
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потреби), врши и послове декорације декорације јавних површина за празнике и друге 

пригодне свечаности — осим послова који су забрањени Решењем инвалидске комисије; 

 Одговара за поверена средства рада и правилно коришћење истих; 

 Одговара за правовремено и савесно извођење свих поверених послова; 

 Обавезан је да при раду користи прописану ЛЗО опрему и да се придржава прописа о 

безбедности и здрављу људи; 

Одговорност: За свој рад одговоран је Пословођи погребних услуга. 

Редни број: 28 

Назив: ЧУВАР ПИО КАРАШ НЕРА- РИБОЧУВАР 

Број извршилаца: 2 
Услови: 

 Завршена средња школа у трајању од 3 или 4 године 

 година дана радног искуства на истим или сличним пословима 



 положен стручни испит за чувара и рибочувара заштићеног подручја 

 има возачку дозволу Б категорије 

Опис послова: 

 прати кретање и активности посетилаца и других корисника у заштићеном подручју, посебно 

транспорт грађевинског материјала и изградњу објеката, коришћење минералних сировина, 

шума, флоре и фауне укључујући дивљач и рибе, употребу моторних возила и пловила, 

постављање објеката на води, улазак у зоне и објекте у којима је посета забрањена или 

ограничена, ложење ватре на отвореном, одлагање отпада, одвијање спортских такмичења и 

других манифестација; 

 прати стање биљних и животињских врста, као и других вредности заштићеног подручја; 

 пружа помоћ и сарађује са локалним становништвом; 

 пружа податке, помоћ и услуге посетиоцима и другим лицима при обиласку и разгледању 

заштићеног подручја, научним истраживањима и образовним активностима; 

 сарађује са корисницима природних ресурса у заштићеном подручју; 

 сарађује са носиоцима стварних права на непокретностима у заштићеном подручју у циљу 

заштите природе; 

 сарађује са другом чуварском службом, инспекцијском службом и органом унутрашњих 

послова. 

 Када чувар утврди или основано претпостави да је посетилац, односно корисник заштићеног 

подручја учинио радњу супротно правилима унутрашњег реда или мерама заштите природе 

прописаним у складу са законом, овлашћен је да: 

 легитимише лице затечено у вршењу недозвољених радњи, а лице затечено без личних 

исправа приведе надлежном органу унутрашњих послова; 

 изврши преглед свих врста возила, пловних објеката и товара; 

 привремено одузме предмете и средства којима је извршен прекршај или кривично дело и 

предмете који су настали или прибављени извршењем таквог дела, као и да ове предмете, без 

одлагања, преда управљачу заштићеног подручја ради чувања; 

 затражи успостављање претходног стања, односно нареди мере за спречавање и уклањање 

штетних последица; 

 изврши сваки преглед, осим станова и других просторија, за чији је преглед потребан судски 

налог. 

 утврђује идентитет лица затеченог на риболовној води, у непосредној близини риболовне 

воде или у риболову и прегледа дозволе за рекреативни риболов; 

 врши преглед објеката, пловних објеката, возила, риболовног алата, опреме и улова и 

утврђује да се риболов обавља у складу са Законом; 

 приступа свакој риболовној води на рибарском подручју у циљу контроле; 

 врши продају дневних, вишедневних и осталих дозвола за рекреативни риболов; 

 овлашћен је да привремено одузме дозволу за рекреативни риболов, средства, алат, опрему 

и друге предмете, ако постоји основана сумња да су употребљени или намењени за извршење 

радњи које су забрањењне Законом, да изда потврду о томе и да обавести чуварску службу 

корисника рибарског подручја; 
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 овлашћен је да задржи улов уколико постоји основана сумња да је риба уловљена у 

супротности одредбама Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, да изда 

потврду о томе и да обавести чуварску службу корисника; 

 У вршењу службе чувар је дужан да покаже службену легитимацију. 

 Одговара за поверена средства рада и правилно коришћење истих; 

 Одговара за правовремено и савесно извођење свих поверених послова; 

 Обавезан је да при раду користи прописану ЛЗО опрему и да се придржава прописа о 

безбедности и здрављу људи; 

Одговорност: За свој рад одговоран је Пословођи одржавања јавних и зелених површина и 

ПИО Караш - Нера 

ПОСЛОВИ И ИЗВРШИОЦИ У ПОСЕБНИМ ОБЛИЦИМА РАДНОГ ОДНОСА 

Члан 15 

 Приликом заснивања радног односа са новим запосленим, на свим пословима, осим на 

пословима директора и руководиоца основних организационих јединица, директор може 



уговорити пробни рад са запосленим, на начин и у трајању у складу са општим актом 

Послодавца или уговором о раду. 

Члан 16 

 Директор, односно друго овлашћено лице (даље: директор) образује комисију за 

праћење обављања послова запосленог у току пробног рада, која доставља директору 

мишљење о резултатима пробног рада, најкасније у року од 10 дана пре истека пробног рада. 

Члан 17 

 Директор може, у зависности од врсте и обима посла, да заснује радни однос са 

запосленим на одређено време, са непуним радним временом, за обављање послова ван 

просторија Послодавца (рад на даљину и рад од куће), у складу са Законом. 

Члан 18 

 На свим стручним пословима, независно од услова на име радног искуства које је 

предвиђено овим правилником, осим послова са посебним овлашћењима и одговорностима, 

директор може да заснује радни однос са приправником који има најмање III степен стручне 

спреме, односно образовања, у складу са Законом. 

 На пословима из става 1. овог члана директор може да закључи уговор о стручном 

оспособљавању, ради обављања приправничког стажа и полагања стручног испита, када је то 

Законом или овим правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци. 

 За обављање послова утврђених овим правилником може да се закључи уговор о 

стручном усавршавању, ради стручног усавршавања и стицања посебних знања и способности 

за рад у струци, односно обављања специјализације, за време утврђено програмом 

усавршавања, односно специјализације у складу са посебним прописом. 

Члан 19 

 Приправнички стаж траје 12 месеци за лица са високом стручном спремом, односно 

девет месеци са вишом стручном спремом и шест месеци за лица са средњом стручном 

спремом (III и V степен стручне спреме). 

Члан 20 

 По истеку приправничког стажа приправник полаже стручни испит пред комисијом коју 

образује директор. 

 Приправнику ће се омогућити полагање приправничког испита и пре истека трајања 

приправничког стажа, уколико запослени који прати његов рад оцени да је приправник 

оспособљен за самостални рад у струци. 

 Приправнику који не положи приправнички испит престаје радни однос. 

Члан 21 

 Приправник који је засновао радни однос на одређено време полаже приправнички 

испит најкасније до истека рока на који је засновао радни однос. 

Члан 22 

 Директор доноси Програм обуке приправника, који треба да обезбеди теоријско и 

практично оспособљавање приправника за преузимање и вршење послова за чије се 

извршавање оспособљава. 
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 Програмом из става 1. овог члана утврђује се садржај обуке, време трајања обуке на 

појединим пословима, лица која прате оспособљавање приправника - ментор, начин 

извештавања о њиховом раду и сл. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 23 

 За све што није регулисано овим правилником примењују се одговарајуће одредбе 

Закона и општег акта Послодавца. 

Члан 24 

 Ступањем на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији послова и радних задатака у ЈКП “Белоцрквански комуналац” 

Бела Црква број 48-01/2017 од 26.01.2017. године са изменама и допунама истог. 

Члан 25 

 Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

Послодавца. 



 

Број: 1429-01/2017 

Датум: 26.12.2017. године 

М.П. В.Д. ДИРЕКТОРА 

Милица Витомиров 

 

 13. 

 

 На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 

125/03 и 12/06), члана 44. тачка 4. и 6, а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 56.Статута општине Бела Црква 

(„Сл. лист општине Бела Црква“ број 8/08), Општинско веће општине Бела Црква, а на предлог 

Председника општине, на седници одржаној дана 23.01.2018. године доноси 

  УПУТСТВО О РАДУ ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Упутством о раду трезора општине Бела Црква (у даљем тексту: Упутство) ближе се 

регулише начин и поступак извршења буџета, буџетско рачуноводство и извештавање, 

контрола финансијских трансакција трезора општине Бела Црква  и садржина и форма 

образаца за главну књигу трезора, у складу са Законом о буџетском систему и Уредбом о 

буџетском рачуноводству. 

Члан 2. 

 Поједине дефиниције које се употребљавају у овом упутству имају следеће значење: 

 Консолидовани рачун трезора општине Бела Црква је обједињени 

рачун  средстава  припадајућих  корисника  буџета  општине  Бела Црква,  који  је отворен и 

који се води у Управи за трезор. 

  Главна  књига  трезора  је  главна  књига  двојног  књиговодства  у  којој  се 

евидентирају  све  промене  на  рачунима,  трансакције  и  пословни  догађаји,укључујући 

приходе и примања, расходе и издатке, стање и промене на имовини, обавезама и изворима 

финансирања, у складу са контним планом и на нивоима буџетске класификације прописане 

законом, директних и индиректних корисника буџетских средстава, коју води Одељење 

за  финансије и друштвене делатности. 

 Апропријација представља овлашћење које је Скупштина општине Бела  Црква дала 

надлежном извршном органу локалне власти за трошење јавних средстава до одређеног износа 

и за одређене намене, за текућу буџетску годину. 

- Подрачун је евиденциони рачун корисника буџетских средстава, који се отвара у оквиру 

припадајућег консолидованог рачуна трезора, а води се у Управи за трезор. 

- Директни корисници буџетских средстава су органи и организације општине Бела Црква, 
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утврђени Одлуком о буџету општине Бела Црква, у складу са законом. 

 Индиректни корисници буџетских средстава су месне заједнице, и установе основане од 

стране општине Бела Црква, над којима оснивач преко директних корисника буџетских 

средстава врши законом или одлуком утврђена права у погледу управљања и финансирања. 

- Финансијски план је акт директног, односно индиректног корисника буџетских средстава 

који садржи процену примања и издатака (укључујући примања и издатке из сопствених 

прихода) корисника у бруто износу за буџетску годину. 

      Члан3. 

 За извршење буџета општине Бела Црква, одговоран је Председник општине Бела Црква 

као наредбодавац за извршење буџета у складу са законом, као и за пласирања средстава са 

Консолидованог рачуна трезора, руководећи се начелом економичности, ефикасности и 

рационалности, а у складу са Правилником о начину располагања средствима на 

Консолидованом рачуну трезора општине Бела Црква. 

Члан 4. 

 За законито, наменско, економично и ефикасно коришћење средстава распоређених у 



разделу Скупштина општине, одговоран је Председник Скупштине општине Бела Црква. 

 За законито, наменско, економично и ефикасно коришћење средстава распоређених у 

разделу Председник општине, одговоран је Председник општине Бела Црква. 

 За законито, наменско, економично и ефикасно коришћење средстава распоређених у 

разделу Општинско веће, одговоран је Председник општине Бела Црква. 

 За законито, наменско, економично и ефикасно коришћење средстава распоређених  у 

разделу Општинска управа, одговоран је Начелник Општинске управе. 

 За законито, наменско, економично и ефикасно коришћење средстава распоређених 

Предшколској установи, одговоран је директор Предшколске установе. 

 За законито, наменско, економично и ефикасно коришћење средстава распоређених 

установама из области културе: Народној Библиотеци, Историјском Архиву и Центру за 

културу, одговорни су директори: Народне Библиотеке, Историјског Архива и Центра за 

културу. 

 За законито, наменско, економично и ефикасно коришћење средстава распоређених 

Туристичкој организацији Општине Бела Црква, одговоран је директор Туристичке 

организације. 

 За законито, наменско, економично и ефикасно коришћење средстава распоређених 

Месним заједницама Општине Бела Црква, одговорани су председници Месних заједница. 

 За законито, наменско, економично и ефикасно коришћење средстава распоређених 

основним и средњим школама, одговорни су директори основних и средњих школа. 

 За законито, наменско, економично и ефикасно коришћење средстава распоређених 

осталим корисницима буџета, одговорни су руководиоци корисника буџета. 

 Сви корисници буџета су у обавези да се приликом располагања средствима буџета 

руководе начелом штедљивости и рационалности при коришћењу одобрених средстава, и 

одговорни су за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање, које 

треба извршити из средстава органа којим руководе, а која су им додељења Одлуком о буџету. 

Исто тако су одговорни и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету. 

      Члан5.   

 Буџетски извршиоци консолидованог рачуна трезора општине Бела Црква директном 

кориснику су: 

1.   Председник општине, 

2.   Начелник Општинске управе, 

3.   Начелник Одељења за  финансије и друштвене делатности, 

4.   Шеф рачуноводства 

5.   Самостална интерна контрола 

6.  лица које врше контролу и оверавање предлога и захтева за плаћања са рачуна извршења 

буџета и лица која непосредно врше послове извршења расхода са консолидованог рачуна 

трезора и сви остали радници у финансијама и рачуноводству. 
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 Буџетски извршиоци консолидованог рачуна трезора код директног и индиректног 

корисника су: 

1.   руководилац директног   индиректног корисника, 

2.   лице  у финансијској служби директног индиректног корисника, 

овлашћено да ради као извршилац буџета и да даје општу сагласност за плаћање и 

3. лице које врши по систематизацији функцију контроле и оверавања тачности 

књиговодствених исправа на основу којих се подноси захтев за плаћање. 

II АПРОПРИЈАЦИЈЕ И КВОТЕ 

      Члан 6.  

 Апропријација је од стране Скупштине општине Одлуком о буџету општине, дато 

овлашћење Председнику за трошење јавних средстава до одређеног износа и за одређене 

намене за буџетску годину. 

Члан 7. 

  Одељење за финансије и друштвене делатности доставља обавештење о додели 



апропријација буџетским корисницима у року од 15 дана од усвајања Одлуке о буџету општине 

или Одлуке о привременом финансирању. 

 Директни  и  индиректни  корисници  буџетских  средстава  могу  стварати обавезе 

и користити буџетске апропријације до износа утврђених за поједину намену Одлуком о 

буџету за текућу буџетску годину. 

 Уколико се накнадно утврди да за извршење одређеног плаћања не постоји правни 

основ, корисник буџетских средстава обавезан је да изврши повраћај средстава у буџет. 

Члан 8. 

 Поступак евидентирања промене апропријација врше буџетски извршиоци и то: 

1. За евидентирање апропријација, апропријација допунског буџета и евидентирање 

привременог финансирања надлежно је Одељење за финансије и друштвене 

делатности  Општинске управе општине Бела Црква. 

2. Захтев за промену апропријација индиректни корисник подноси надлежном директном 

кориснику. 

3. За одобравање захтева за промену у апропријацији надлежан је директни корисник. 

4.  За унос промена у апропријацији и чување званичних података о апропријацијама надлежно 

је Одељење за финансије и друштвене  делатности.  

Члан 9. 

 Регистар промена апропријација води Одељење за финансије и друштвене делатности 

Општинске управе општине Бела Црква, који садржи: 

  број документа апропријације, 

- датум унете промене у апропријацији 

  основ за промену, 

- раздео, позицију и економску класификацију 

  укупан износ по апропријацији. 

Члан 10. 

 Захтев за промену у апропријацији директни  и индиректни корисник подноси када  се 

мења апропријација, која је евидентирана у буџету. Захтев се подноси на прописаном Обрасцу 

ЗА, у 2 примерка. 

Уз захтев за промену у апропријацији, буџетски корисник доставља и следеће податке: 

  износ захтева за промену, 

  образложење за промену апропријације, 

  на терет које апропријације. 
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 Одобрени захтев се заводи у евиденцију примљених захтева, посебно за сваког 

буџетског корисника и један примерак захтева враћа се подносиоцу захтева. 

 Директни и индиректни корисник буџетских средстава води евиденцију поднетих 

захтева за промену апропријација и евиденцију одобрених захтева . 

 Квоте директних и индиректних корисника дефинисане су кварталним износима. 

Уколико се појави потреба трошења већег износа од износа који је дефинисан у кварталу, 

достављају се Захтеви за промену квоте служби за финансије и друштвене делатности, која 

врши контролу истих и подноси их Председнику општине на одобрење. 

II ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

Члан 11. 

 Директни и индиректни корисници подносе своје предлоге финансијских планова 

Одељењу за  финансије и друштвене делатности Општинске управе општине Бела Црква, а 

који се користе при изради буџета општине. По доношењу Одлуке о буџету, директни и 

индиректни корисници су у обавези да ускладе своје финансијске планове са Одлуком о буџету 



и усвојене од стране Управног одбора, односно Надзорног одбора, а за јавна предузећа 

Програме пословања,  доставе служби за финансије и друштвене делатности. 

Члан  12. 

 Директни и индиректни корисници буџета општине Бела Црква могу да врше плаћања 

у складу са тромесечним плановима -квотама извршења буџета (у даљем тексту: квота). 

 Приликом одређивања квоте за директне и индиректне кориснике, Одељење за 

финансије и друштвене делатности полази од средстава планираних у буџету за директног и 

индиректног корисника, плана извршења буџета директног и индиректног корисника и 

ликвидне могућности буџета. 

Члан 13. 

 План извршења буџета и квоте имају за циљ: 

1.  Поштовање Закона о буџетском систему и Одлуке о буџету општине Бела Црква, 

2.  Обезбеђивање основе за планирање и управљање готовинским средствима, 

3 .  Контролу  прекомерне  потрошње  путем  резервисања  износа  у  оквиру апропријација 

 и  квота пре куповине роба и услуга и пре доспећа рачуна. 

Члан 14. 

 Тромесечни планови извршења буџета и одговарајуће квоте према економској 

класификацији израђују се само за издатке који се финансирају приходима из буџета и у 

складу са буџетом за текућу годину. 

 Члан 15. 

 Одељење за  финансије и друштвене делатности обавештава директне и индиректни 

кориснике о одобреним квотама. 

Члан 16. 

 Директни и  индиректни  буџетски корисник у току извршења буџета може поднети 

захтев за промену одобрених квота Одељењу за  финансије и друштвене делатности 

Општинске управе општине Бела Црква, а који одобрава Председник општине. 

 Захтев за промену квоте подноси се на прописаном Обрасцу 3К. 

Члан 17. 

 Директни   и индиректни буџетски корисник заједно са захтевом за промену квоте на 

Обрасцу ЗК, доставља следеће податке: 

- износ захтева за промену 

  разлог зашто је промена неопходна 
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- обрачун како је израчунат износ промене.    

      Члан 18. 

 Преузимање  обавеза  представља  резервисање  буџетских  апропријација  и квота од 

стране директних и индиректних корисника буџетских средстава за плаћање у току буџетске 

године за  издатке  утврђене  Одлуком  о  буџету општине  Бела Црква   за текућу буџетску 

годину. 

Члан 19. 

 Обавезе које преузима директни односно индиректни корисник буџетских 

средстава,  морају  одговарати  апропријацији  одобреној  за  ту  намену  том  кориснику  за 

текућу буџетску годину. 

 Преузете  обавезе,  чији  је  износ  већи  од  износа  средстава  предвиђеног Одлуком 

о буџету општине Бела Црква  за текућу буџетску годину, или које су настале у супротности 

са законом или другим прописом, не могу се извршавати на терет буџета општине Бела 

Црква. 

Члан 20. 



 Плаћања подразумевају све финансијске трансакције које доводе до издавања налога за 

плаћање, евидентирање издатака и смањење салда рачуна. 

       Члан 21. 

 Издатак из буџета заснива се на књиговодственој документацији. 

 Правни основ и износ преузетих обавеза, које проистичу из изворне књиговодствене 

документације, морају бити потврђени у писаној форми пре плаћања обавезе – Одлуком о 

буџету, Уговором, Закључком, Решењем  и др. 

Члан 22. 

 У циљу контроле плаћања обавеза, утврђују се надлежности у поступку контроле 

плаћања обавеза: 

1. За припрему образаца за плаћање надлежан је индиректни корисник. 

2.  За  припрему  и  оверавање  образаца  за  плаћање  надлежан  је  директни корисник. 

3. За одобравање свих образаца за плаћање надлежан је руководилац директног корисника  и 

самостална интерна контрола. 

 Непосредну контролу и преглед поднете документације за плаћање и пренос средстава 

свакодневно, врши самостална интерна контрола. Ради законитог и наменског извшења буџета, 

самостална интерна контрола, врши непосредну контролу утрошка средстава као и контролу 

финансијског и материјалног пословања корисника буџета. 

 Приликом контроле, овлашћено лице ће извршити увид у евиденцију и документацију 

о стању и коришћењу средстава из буџета, а корисник тих средстава је дужан да овлашћеном 

лицу, на његов захтев, пружи потребну документацију и неопходне податке. Непотпуна и 

неадекватна документација се на захтев интерне контроле  мора допунити. 

 Уколико корисник буџета не поступи по захтеву, обуставиће се пренос планираних 

средстава из буџета, док се утврђени недостаци не отклонe. Интерна контрола која је 

организована у оквиру Органа управе, врши преглед документације за све кориснике буџета, 

на основу које се одобравају средства и преносе корисницима за плаћања. 

Члан 23. 

 Захтев за плаћање  и трансфер  директни и  ндиректни корисник подноси у 2 примерка, 

на прописаном обрасцу ЗП захтев за плаћање и трансфер Одељењу за  финансије и друштвене 

делатности, са прописаном документацијом. 

 Захтев за исплату  зарада, додатака и накнада запослених подноси  се  на обрасцу ИП. 

 Након овере,  поднети  захтев се заводи у евиденцију примљених захтева за плаћање и 

трансфер који се води за сваког буџетског корисника посебно. 
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Члан 24. 

 Директни, односно индиректни  корисник подноси захтев за плаћање на обрасцу 

прописаном овим упутством, уз пратећу оригиналну документацију за директне кориснике, 

односно копију документације за индиректне кориснике (уговор, фактура, рачун, решење и 

друго). 

 Уз захтев директни  индиректни корисник подноси обавезно,  доказ о спроведеном 

поступку јавне набавке у складу са одредбама Закона о јавним набавкама: 

- Одлуку наручиоца о расписивању јавне набавке (наруџбеница, набавка мале 

вредности и јавни оглас) са дефинисањем извора средстава (буџет, сопствена средства или 

остало); 

- Записник комисије и одлука о избору најповољнијег понуђача; 

- Уговор између наручиоца и добављача; 

 Испостављене ситуације или фактуре. 

 Када се у прилогу захтева за плаћање налази предрачун, подносилац захтева у року од 

15 дана по извршеном плаћању мора доставити рачун   Одељењу за  финансије  и друштвене 

делатности. 



      Члан 25. 

 У поступку извршења буџета, по захтевима директних и индиректних 

буџетских  корисника  за  промену  апропријација,  предлога  планова  извршења,  промену 

квота, плаћање и исправку књижења, прописаним на обрасцима овог упутства, попуњавају се 

уносом података у одговарајуће колоне које имају следеће значење: 

- раздео   представља   организациону  ознаку      класификацију   буџетског 

корисника  у  оквиру  Одлуке  о  буџету  општине  Бела Црква  за  текућу  буџетску годину; 

- позиција представља редни број апропријације из Одлуке о буџету општине Бела Црква  за 

текућу буџетску годину; 

 економска класификација исказује расходе и издатке појединачних добара и услуга и 

трансферних плаћања прописаних Правилником о стандардном класификационом оквиру и 

Контном плану за буџетски систем; 

- функционална класификација исказује издатке по функционалној намени за 

одређену  област  прописаних  Правилником  о  стандардном  класификационом  оквиру  и 

Контном плану за буџетски сиСтем; 

 шифра директног односно индиректног корисника је прописана Наредбом о списку директних 
и индиректних корисника буџетских средстава Републике, односно локалне власти и 

организација обавезног социјалног осигурања, који су укључени у систем консолидованог 

рачуна трезора Министарства финансија Републике Србије; 

 шифра извора финансирања представља ознаку извора средстава из Одлуке о 

буџету  општине  Бела Црква za  текућу буџетску годину. 

III БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Члан  26. 

 Одељење за финансије и друштвене делатности сачињава једном месечно извештај о 

примањима и извршеним расходима са рачуна извршења буџета и доставља га Председнику 

општине, Председнику скупштине, њиховим заменицима и Начелнику Општинске управе. 

Члан 27. 

 Одељење за  финансије и друштвене делатности,   припрема   и   доставља   надлежном 

извршном органу, у складу са законом, следеће извештаје: 

1. Кварталне извештаје о извршењу буџета, 

2. Нацрт – Предлог  Завршног рачуна буџета општине Бела Црква, 
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3. Остале финансијске извештаје у складу са важећим законским  прописима. 

IV ГЛАВНА КЊИГА ТРЕЗОРА 

    Члан 28. 

 Главну књигу трезора води Одељење за  финансије и друштвене делатности. 

              Члан 29. 

 У главној књизи трезора води се посебна евиденција за сваког директног и индиректног 

корисника буџетских средстава. 

      Члан 30. 

 Главна књига трезора и главне књиге директних и индиректних корисника у оквиру 

главне књиге трезора воде се у складу са Правилником о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем. 

      Члан 31. 

 Усаглашавање књижења у главној  књизи трезора врши се у циљу исправке и промене 

стања рачуноводствених података које не утичу на стање средстава на консолидованом рачуну 

трезора. 

Члан 32. 

 Захтев за исправку књижења подноси буџетски корисник Одељењу за  финансије и 



друштвене делатности на прописаном Обрасцу ИК у 2 примерка. 

 По извршеном усаглашавању, Одељење за финансије и друштвене  

делатности  одобрава захтев и доставља Образац ИК кориснику и Управи за трезор. 

V ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА 

Члан 33. 

 Унутрашња,  односно  интерна  контрола  је  организована  као  самостална интерна 

контрола у оквиру Одељења за финансије и друштвене делатности као и систем  свих лица 

укључених у трансакције и пословне догађаје код директних и индиректних буџетских 

корисника. 

Члан 34. 

 Буџетски извршилац код директног буџетског корисника одговоран је за унутрашњу 

контролу својих трансакција и пословних догађаја, a  буџетски   извршилац   индиректног 

корисника одговоран је за унутрашњу контролу својих трансакција и пословних догађаја. 

Члан 35. 

 Буџетски корисник не може да ствара дужничко поверилачке односе, односно обавезе 

на терет буџета Општине Бела Црква  за расходе који нису у његовој надлежности, као ни за 

расходе који су изнад износа средстава одобрених Одлуком о буџету. 

 VI КОНТРОЛА ИЗДАТАКА 

Члан 36. 

 Руководиоци буџетских корисника одговорни су за преузете обавезе на терет 

консолидованог  рачуна  трезора. Буџетски  извршилац  код  буџетског  корисника  након 

пријема рачуноводствене исправе о насталим обавезама и расходима на терет буџета 

контролом утврђује њихову потпуност, истинитост и  рачунску тачност. 

     Члан 37. 

 Буџетски извршилац буџетског корисника може да поднесе захтев за плаћање и 

трансфер за купљену робу, односно извршене услуге тек што је утврдио  : 

- да ли постоји довољно средстава на економском конту на чији терет треба да се изврши 

плаћање, 

- да је правно или физичко лице доставило робу или извршило услугу, 

 да  је  правно  или  физичко  лице  испоставило  валидну рачуноводствену исправу за продату 

робу или извршену услугу, 
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- да су сви износи и обрачуни тачни. 

 Изузетно захтев за плаћање и трансфер може се поднети и пре пријема робе уз 

образложење за авансно плаћање, које се заједно са захтевом доставља Одељењу за финансије 

и друштвене делатности. 

 Пре одобравања захтева за плаћање одговорно лице буџетског корисника цени да ли 

наведени издатак представља ефикасну и сврсисходну употребу новчаних средстава буџета 

и да ли је у функцији рада ресора и области за коју је буџетски корисник задужен. 

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 38. 

 Уколико директни и индиректни корисник буџетских средстава не достави извештаје и 

акте прописане овим упутством, Одељењу за  финансије и друштвене делатности, могу му се 

привремено обуставити плаћања и пренос средстава из буџета, до  момента достављања 

тражених извештаја и аката. 

Члан 39. 

 Прописани обрасци: Захтев за промену у апропријацији (Образац ЗА), Предлог плана 

извршења (Образац ППИ), Захтев за промену квоте (Образац ЗК), Захтев за плаћање и 

трансфер  (Образац ЗП), Захтев за исплату зарада, додатака и накнада запослених (Образац 

ИП), и Захтев  за исправку књижења (Образац ИК),   су саставни део овог упутства. 



Члан 40. 

 Ово упутство ступа на снагу даном   доношења, а примењиваће се од 01.01.2018. 

године. Упутство објавити  и "Службеном  листу'' Општине  Бела Црква. 

Број: 06-2/2018-02                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана:23.01.2018. Године                                                                   Дарко Богосављевић 
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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 020-3/2018-01 

Дана: 30.01.2018. године 

Бела Црква     

 

 Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 30.01.2018. године, након 

разматрања Предлога Статута Туристичке организације општине Бела Црква, донела је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

             Даје се сагласност на Статут Туристичке организације општине Бела Црква који је 

усвојио Управни одбор те организације под бројем 11/18 од 22.01.2018. 

 

ДОСТАВИТИ:                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                  Марјан Алексић 

1. Туристичка организација општине Бела Црква                                            
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2. Уредник ''Службеног листа општине'' 

3. Досије 

4. Архива                                 

 

 15. 

 

 На основу члана 21. Закона о јавним службама («Сл. глaсник РС» број 42/91,71/94, 

79/2005– др. закон, 81/2005 - испр. др. закона и 83/2005 – испр. др. Закона и 83/2014),  и 

члановима 15. и 24. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Бела Црква («Сл. 

лист Општине Бела Црква»  број 9/2017 ), и чланом 23 Статута Туристичке организације 

општине Бела Црква (из 2012. године), Управни одбор на седници одржаној 22.01.2018.  године 

донео је 

СТАТУТ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Статутом Туристичке организације општине Бела Црква( у даљем тексту: Статут) 

уређује се назив и седиште, правни положај, делатност, руковођење и управљање, средства за 



рад и друга питања од значаја за рад Туристичке организације општине Бела Црква ( у даљем 

тексту: Туристичка организација). 

II  НАЗИВ И СЕДИШТЕ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Члан 2. 

 Пун назив Туристичке организације је Туристичка организација општине Бела Црква. 

Скраћени назив је ТООБЦ. 

Члан 3. 

 Седиште Туристичке организације је у Белој Цркви, Пролетерска број 2. 

Члан 4. 

 О промени назива и седишта Туристичке организације одлучује оснивач посебном 

одлуком. 

 Оснивач даје сагласност на Статут, годишњи програм рада, Извештај о раду, Финасијски 

план, 

 Оснивач Туристичке организације је Општина Бела Црква,Милетићева бр. 2 , Бела 

Црква, Матични број 08108005, ПИБ 100868214. 

III ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Члан 5. 

 Туристичка организација је основана као јавна служба, а оснивач је Општина Бела 

Црква. Туристичка организација основана је Одлуком Скупштине општине Бела Црква о 

оснивању Туристичке организације Општине Бела Црква број  011-22/2017-01 од 22. новембра 

2017.године. 

Члан 6. 

 Туристичка организација има статус правног лица, са правима и обавезама утврђеним 

законом и овим Статутом. 

 Туристичка организација, у правном промету са трећим лицима, је самостална и иступа 

у своје име и за свој рачун и за своје обавезе према трећим лицима настале пословањем 

одговара својом целокупном имовином. 
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 Оснивач не одговара за обавезе Туристичке организације, осим до износа унетог улога 

у имовину Туристичке организације и другим случајевима предвиђеним законом. 

 Туристичка организација послује у складу са прописима о јавним службама и уписује 

се у одговарајући регистар код надлежног органа. 

 Туристичка организација има право да у правном промету закључује уговоре и 

предузима друге правне радње у оквиру своје правне и пословне способности. 

Члан 7. 

 Туристичка организација има свој печат који користи у свом пословању и правном 

промету. 

 Печат Туристичке организације је округлог облика пречника 32 милиметра са кружно 

исписаним ћириличним текстом који гласи:  Туристичка организација општине Бела Црква са 

логом Туристичке организације у средини печата. 

 Туристичка организација има заштитни знак и лого чији изглед утврђује Управни одбор. 

 Туристичка    организација има   и штамбиљ који  је правоугаоног облика и садржи пун 

назив Туристичке организације и рубрике за упис броја предмета и датума пријема или 

састављања  поднеска односно акта. 

IV ДЕЛАТНОСТ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 



Члан 8. 

 Туристичка организација обавља следеће послове: 

- унапређења и промоције туризма , прикупљања и објављивања информација о туристичкој 

понуди на територији општине Бела Црква,као и друге послове од значаја за промоцију 

туризма; 

- прати и анализира кретања на домаћем и иностраном тржишту  и организује истраживања 

туристичког тржишта од интереса за развојну, информативну и промотивну делатност 

општине Бела Црква; 

- организује и реализује туристичку, информативну и промотивну делатност и организује и 

учествује у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других 

скупов и манифестацијаод интереса за унапређење туризма општине Бела Црква; 

- организује рад туристичко-информативних центара на територији општине Бела Црква у 

циљу обавештавања посетилаца о туристичким и културним вредностима и атракцијама (за 

пружање бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања 

туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних органа 

са притужбама туриста и др.); 

- обезбеђује информативно-промотивни материјал којим се промовишу туристичке вредности 

општине бела Црква (штампане публикације, аудио и видео промотивни материјал, инернет 

презентације, сувенире и сл.); 

- у сарадњи са надлежним органима стара се о обезбеђивању туристичке сигнализације; 

- покреће и организује активности у циљу  побољшања квалитета услуга у туризму, развијања 

туристичке свести, туристичке културе и заштите и унапређења животне средине; 

- сарађује са другим Туристичким организацијама у земљи и иностранству; 

- припрема Програм развоја туризма општине Бела Црква; 

- обавља и друге послове утврђене законом и Статутом; 

Члан 9. 
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 Поред делатности из члана  8. Туристичка  организација, у складу са Законом и 

Статутом обавља и следеће делатности: 

84.13 Уређење пословања и допринос успешнијем пословању економије; 

79.9 Остале услуге резервације и делатности  повезане с њима; 

73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења; 

82.30 Организовање састанака и сајмова; 

58.11 Издавање књига; 

47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама; 

18.12 Остало штмпање; 

63.99 Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте; 

70.21 Делатност комуникација и односа с јавношћу; 

58.12 Издавање именика и адресара; 



58.19 Остала издавачка делатност; 

82.20 Делатност позивних центара; 

77.21 Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт; 

 Претежна делатност Туристичке организације је: 

84.13 Уређење пословања и допринос успешнијем пословању економије; 

 Туристичка организација не може мењати делатност без сагласности свога оснивача. 

V РУКОВОЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 

Члан 10. 

 Органи Туристичке организације су: директор, Управни одбор и Надзорни одбор. 

 Директора, Управни одбор и Надзорни одбор именује и разрешава оснивач, на перид од 

четири године. 

Члан 11. 

 Директор представља и заступа Туристичку организацију са свим овлашћењима у 

складу са законом. 

Директор: 

-Организује и руководи радом организације; 

-Представља и заступа Туристичку организацију; 
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-Предлаже годишњи програм рада; 

-Доноси акт о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са законом 

и сататутом; 

-Предлаже друга акта која доноси Управни одбор; 

-Извршава одлуке Управног одбора; 

-Потписује акта и документа Туристичке организације; 

-Предлаже организацију Туристичке организације и води кадровску политику Туристичке 

организације; 

-Самостално доноси одлуке и решења и предузима мере у складу са законом и нормативним 

актима Туристичке организације; 

-Припрема предлоге програма и плана рада, предлог финансијског плана Туристичке 

организације, као и предлоге, одлуке које треба да разматра и усваја Управни одбор; 

-Одлучује о распоређивању радника Туристичке организације на одређене послове и задатке; 



-Стара се о законитости рада; 

-Одговоран је за свој Управном одбору Туристичке организације и оснивачу; 

-Одговоран је за спровођење програма рада организације; 

-Одговоран је материјално-финансијско пословање Туристичке организације; 

-Врши друге послове утврђене законом и статутом; 

Члан 12. 

 За директора Туристичке организације може бити постављено лице које испуњава 

опште услове утврђене законом и посебне услове. 

 Директор Туристичке организације мора да испуњава следеће услове: 

1. стечено високо образовање на основним академским студијма у обиму однајмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању однајмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

2. радно искуство од четири године, од чега најмање две године на руководећим пословима; 

3. активно знање страног језика који је обухваћен наставним планом и програмом 

министарства надлежног за послове просвете. 

Члан 13. 

 Директора Туристичке организације поставља и разрешава Скупштина Општине Бела 

Црква на период од четири (4) године, уз могућност поновног именовања. 
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 Дужност директора престаје истеком мандата и разрешењем. 

 Оснивач ће разрешити директора пре истека мандата: 

-на лични  захтев; 

-ако обавља дужност супротно одредбама закона; 

-ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрукује већу штету организацији или 

тако занемарује или несавесно извршава своје обавезе да су настале или могу настати веће 

сметње у раду Туристичке организације; 

-ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање 

дужности директора, односно ако је правоснажном судском одлуком осуђен за кривично дело 

које га чини недостојним за обављање дужности директора; 

-из других разлога утврђеним законом или статутом Туристичке организације. 

Члан 14. 

 Директор Туристичке организације учествује у раду Управног одбора, без права 



одлучивања. 

Члан 15. 

 Управни одбор је орган управљања Туристичке организације. 

 Чланове Управног одбора именује и разрешава Скупштина Општина Бела Црква, као 

оснивач Туристичке организације. 

 Управни одбор има пет чланова, од којих је један представник оснивача, један запослени 

у организацији, а остали чланови се именују из реда научних и стручних лица из области 

туризма, као и из привредних субјеката и других организација које обављају делатност из 

области туризма. 

 Мандат председника и чланова Управног одбора траје четири године уз могућност 

поновног избора. 

Члан 16. 

 Управни одбор ради у седницама. 

            Седнице се одржавају према програму рада. 

            Управни одбор може да ради и пуноважно одлучује ако седници присуствује већина 

његових чланова. 

            Управни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Управног 

одбора. 

Члан 17. 

 Управни одбор обавља следеће послове: 
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-доноси Статут Туристичке организације, његове измене и допуне  уз сагласност оснивача; 

-доноси Пословник о свом раду; 

-доноси финансијски план уз сагласност оснивача и усваја извештај о финансијском 

пословању; 

-усваја годишњи извештај о пословању и  завршни рачун; 

-усваја годишњи програм рада, са финансијским планом; 

-усваја извештај о раду Туристичке организације; 

-разматра извештаје надзорног одбора; 

-доноси нормативна акта Туристичке организације у складу са законом и оснивачким актом; 

-одлучује о расподели добити; 

-утврђује унутрашњу организацију Туристичке организације уз сагласност оснивача; 



-разматра и одлучује о жалбама или приговорима радника Туристичке организације; 

-доноси одлуку за допринос унапређењу и развоју туризма; 

-утврђује пословну и развојну политку; 

-доноси одлуку о коришћењу средстава у складу са законом; 

-доноси одлуку о висини плате директора Туристичке организације уз сагласност оснивача; 

-доноси одлуку о цени услуга уз сагласност оснивача; 

-доноси одлуку о прибављању и отуђењу непокретности у складу са законом; 

-доноси одлуке о статусним променама у складу са законом; 

-закључује  уговор о раду са директором, односно анекс уговора о раду у складуса Законом; 

-обавља и друге послове утврђене законом, Одлуком о оснивању Туристичке организације и 

овим Статутом; 

Члан 18. 

 Председник Управног одбора врши следеће послове: 

-Сазива седницу Управног одбора, припрема их и председава им; 

-Стара се о припреми и оснивању програма, планова рада Туристичке организације и 

реализације усвојених одлука и закључака Управних одбора; 

-Потписује одлуке и друга документа која доноси Управни одбор. 
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Члан 19. 

 У случају одсутности или спречености председника да врши послове наведене у чл. 18. 

овог статута, те послове врши заменик председника. 

Члан 20. 

 Право иницијативе за сазивање седнице Управног одбора имају оснивач, надзорни 

одбор и директор Туристичке организације и сваки члан Управног одбора 

Члан 21 

 Чланове Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина Општина Бела Црква, као 

оснивач Туристичке организације. 

 Надзорни одбор има три члана од којих је један представник оснивача. 

 Чланови Надзорног одбора се именују на период од четири године. 

 Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног број чланова Надзорног 

одбора; 



Члан 22. 

 Надзорни одбор доноси Пословник о свом раду. 

            Пословником о раду утврђује се начин сазивања седнице, рада и одлучивања надзорног 

одбора. 

            За свој рад надзорни одбор је одговоран оснивачу. 

Члан 23. 

 Надзорни одбор обавља следеће послов: 

-врши надзор над закоитошћу рада Управног одбора и директора; 

-прегледа периодичне и годишње обрачуне и утврђује да ли су у складу са прпоисима; 

-контролише усаглашеност општих аката са Статутом; 

-обавља и друге послове утврђене законом и Статутом. 

Члан 24. 

 У погледу права, обавеза и одговорности запослених у Туристичкој организацији, 

примењују се прописи Закона о јавним службама. 

VI СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 25. 

 Туристичка организација стиче средства за обављање делатности из следећих извора: 
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- из средстава боравишне таксе, у складу са законом;  

- из прихода остварених обављањем делатности; 

- из донације и поклона; 

- из буџета оснивача 

- од других извора у складу са законом. 

 Добит  остварену радом и пословањем Туристичке организације распоређује Управни 

одбор, у складу са Законом  и сагласности оснивача. Туристичка организација по одлуци 

Управног одбора , а уз сагласност оснивача може у свако време стицати додатна средства која 

су неопходна за њену делатност повећањем основног капитала. Повећање основног капитала 

може бити у новцу или стварима чија се вредност утврђује на основу мишљења овлашћеног 

проценитеља. 

VII ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА У ПОГЛЕДУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 26. 



 Оснивач има обавезу да обезбеди сву неопходну документацију коју прописује закон за 

обављање делатности Туристичке организације. 

VIII ЗАПОСЛЕНИ 

Члан 27. 

 Послове из оквира делатности и послове у вези са припремом и извршавањем тих 

послова могу обављати лица која имају следећи статус: 

-лица у сталном радном односу; 

-лица у грађанско правном односу (уговор о делу); 

-лица без заснивања радног односа (волонтерски рад). 

Члан 28. 

 Одлуке о пријему и престанку ангажовања радника и других лица за потребе 

Туристичке организације доноси директор. Исправе и податке које су пословна тајна, обавезни 

су да чувају оснивач, чланови Управног и Надзорног одбора и запослени. 

 Дужност чувања пословне тајне траје и после престанка радног односа. 

IX ЗАШТИТА ЧОВЕКОВЕ ОКОЛИНЕ 

Члан 29. 

 У свом пословању Туристичка организација је дужна да се придржава свих позитивних 

прописа који се односе на заштиту човекове средине. 

X ЈАВНОСТ РАДА 
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Члан 30. 

 Рад Туристичке организације је доступан јавности.        

 Туристичка организација обавештава јавност о свом раду давањем информација, 

издавањем публикација, одржавањем конференција за штампу, презентацијом свог програма и 

плана рада и акција у области туристичке понуде. 

 Податке и обавештавање о раду даје директор или друго лице које он овласти. 

XI ПРЕСТАНАК ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Члан 31. 

 Туристичка организација се оснива на неоганичено време. 

 Туристичка организација може престати са радом по одлуци оснивача или из разлога 

предвиђених чланом 26. Закона о јавним службама. 

 У случају престанка рада Туристичке организације преостала средства припадају 



оснивачу. 

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 32. 

 Вршилац дужности директора Туристичке организације ће, у року од 30 дана од дана 

ступања на снагу овог Статута, предложити акт о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних места, као и програм рада и финансијски план за текућу годину. 

Члан 33. 

 По прибављању сагласности Скупштине Општине Бела Црква, овај Статут биће 

објављен на огласној табли у просторијама Туристичке организације. 

 Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли. 

 

Туристичка организација 

општине Бела Црква 

Управни одбор 

Број: 

Датум:22.01.2018 

Бела Црква, Пролетерска 2 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

Љубомир Маринковић 
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 17. 

 

Република Србија 

АП Војводина 

 Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број:020- 6 /2018-01 

Дана:30.01.2018. 

Бела Црква 

  

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

члана 35. Статута општине (Службени лист општине бр. 8/2008, измене и допуне 

1/2009,3/2010,4/2014 и 9/2016),Скупштина општине Бела Црква на седници 

одржаној  30.01.2018. године,донела је 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈП,,БЕЛОЦРКВАНСКИ ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА“ БЕЛА ЦРКВА 

I 

 Драгутин Јовановић из Крушчице  разрешава се функције ВД директора 

ЈП,,Белоцрквански водовод и канализација“  Бела Црква због поднете оставке, а Ивана Ристић 

Хуберт из Беле Цркве именује се за ВД директора овог предузећа, до завршетка конкурса за 



избор директора.   

II 

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

општине Бела Црква. 

  

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

1.Именованима 

2.ЈП,,Бел.водовод“ 

2.  Досије                                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

3.  Архива                                                                               Марјан Алексић 

 

 18. 

Република Србија 

АП Војводина 

 Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број:020- 4 /2018-01 

Дана:30.01.2018. 

Бела Црква 

  

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

члана 35. Статута општине (Службени лист општине бр. 8/2008, измене и допуне 

1/2009,3/2010, 4/2014 и 9/2016),Скупштина општине Бела Црква на седници 

одржаној  30.01.2018. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП,,БЕЛОЦРКВАНСКИ 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БЕЛА ЦРКВА 

I 

 Бојана Деветак из Беле Цркве  разрешава се функције члана надзорног одбора  ЈП 

,,Белоцрквански водовод и канализација“  Бела Црква због поднете оставке, а Милица 

Кнежевић из Беле Цркве именује се за новог члана. 

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

Бела Црква. 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

1.Именованима 

2.ЈП,,Бел.водовод“ 

2.  Досије                                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

3.  Архива                                                                                  Марјан Алексић 

                                             

 

 19. 

 

Република Србија 

АП Војводина 

 Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број:020- 5 /2018-01 

Дана:30.01.2018. 

Бела Црква 

 

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

члана 35. Статута општине (Службени лист општине бр. 8/2008, измене и допуне 



1/2009,3/2010, 4/2014 и 9/2016),Скупштина општине Бела Црква на седници 

одржаној  30.01.2018. године,донела је 

  

  

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП,,БЕЛОЦРКВАНСКИ 

КОМУНАЛАЦ “ БЕЛА ЦРКВА 

I 

 Ивана Ристић Хуберт  из Беле Цркве  разрешава се функције члана надзорног 

одбора  ЈКП,,Белоцрквански комуналац“  Бела Црква, а Тијана Павловић из Банатске 

Паланке  именује се за новог члана. 

II 

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

општине Бела Црква. 

  

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

1.Именованима 

2.ЈП,,Бел.комуналац“ 

2.  Досије                                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

3.  Архива                                                                         Марјан Алексић 

                     

  

 20. 

Република Србија 

АП Војводина 

 Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број:020- 7 /2018-01 

Дана:30.01.2018. 

Бела Црква 

  

 

01. фебруар 2018.         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА            Број 2.         Страна 115. 

 

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

члана 35. Статута општине (Службени лист општине бр. 8/2008, измене и допуне 

1/2009,3/2010, 4/2014 и 9/2016),Скупштина општине Бела Црква на седници 

одржаној  30.01.2018. године,донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

I 

 Жељко Црногорац  из Беле Цркве  разрешава се функције потпредседника Скупштине 

општине због поднете оставке.  

II 

  

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

општине Бела Црква. 

  

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

1.Именованима 

2.  Досије                                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

3.  Архива                                                                       Марјан Алексић 

                       

 

 21. 



 

Република Србија 

АП Војводина 

 Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број:020- 8 /2018-01 

Дана:30.01.2018. 

Бела Црква 

  

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

члана 35. и 67. Статута општине (Службени лист општине бр. 8/2008, измене и допуне 

1/2009,3/2010, 4/2014 и 9/2016),Скупштина општине Бела Црква на седници 

одржаној  30.01.2018. године,донела је 

  

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

I 

 Драгана Алексић  из Беле Цркве  разрешава се функције члана Општинског 

већа  општине због поднете оставке.  

II 

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

Бела Црква. 

  

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

1.Именованима 

2.  Досије                                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

3.  Архива                                                                      Марјан Алексић 
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 22. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 020-1/2018-01/1 

Дана: 30.01.2018. године 

Бела Црква     

  

 Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 30.01.2018. године, након 

разматрања Програма пословања са финансијским планом за 2018. годину Јавних предузећа и 

установа чији је оснивач, донела је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

 Даје се сагласност на Програм пословања са финансијским планом ЈП ,,Белоцрквански 

водовод и канализација“ Бела Црква за 2018. годину. 

  



ДОСТАВИТИ:                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                  Марјан Алексић 

1. ЈП ,,Белоцрквански водовод и канализација“                                                                     

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: 020-1/2018-01/2 

Дана: 30.01.2018. године 

Бела Црква     

  

 Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 30.01.2018. године, након 

разматрања Програма пословања са финансијским планом за 2018. годину Јавних предузећа и 

установа чији је оснивач, донела је следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

01. фебруар 2018.         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА            Број 2.         Страна 117. 

 

 Даје се сагласност на Програм пословања са финансијским планом ДЈУП 

,,Белоцркванска језера“ Бела Црква за 2018. 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                                 

  

  24. 

  

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бела Црква 



СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 020-1/2018-01/3 

Дана: 30.01.2018. године 

Бела Црква     

 

            Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 30.01.2018. године, након 

разматрања Програма пословања са финансијским планом за 2018. годину Јавних предузећа и 

установа чији је оснивач, донела је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

             Даје се сагласност на Програм пословања са финансијским планом ЈАТП ,,Бела Црква“ 

Бела Црква за 2018. годину. 

  

ДОСТАВИТИ:                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                  Марјан Алексић 

1. ЈАТП ,,Бела Црква“                                                                

2. Одељење за буџет и финансије                                              

3. Уредник ''Службеног листа општине'' 

4. Досије 

5. Архива                                 

  

                                                                                                           

  

            

Страна 118.      Број 2.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА       01. фебруар 2018. године             

  

 25. 

  

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 020-1/2018-01/4 

Дана: 30.01.2018. године 

Бела Црква     

 

            Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 30.01.2018. године, након 

разматрања Програма пословања са финансијским планом за 2018. годину Јавних предузећа и 

установа чији је оснивач, донела је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

             Даје се сагласност на Програм пословања са финансијским планом ,,Ушће“ Д.О.О. Бела 

Црква за 2018. 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                                 

  

 26. 

  

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 020-1/2018-01/5 

Дана: 30.01.2018. године 

Бела Црква     

 

            Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 30.01.2018. године, након 

разматрања Програма пословања са финансијским планом за 2018. годину Јавних предузећа и 

установа чији је оснивач, донела је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

01. фебруар 2018.         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА            Број 2.         Страна 119. 

  

             Даје се сагласност на Програм пословања са финансијским планом Центра за 

социјални рад ,,8. мај“ Бела Црква за 2018. 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                                 

  

 27. 

  

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 



Број: 020-1/2018-01/6 

Дана: 30.01.2018. године 

Бела Црква     

  

            Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 30.01.2018. године, након 

разматрања Програма пословања са финансијским планом за 2018. годину Јавних предузећа и 

установа чији је оснивач, донела је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

             Даје се сагласност на Програм пословања са финансијским планом Дома здравља ,,Бела 

Црква“ Бела Црква за 2018. годину. 

  

ДОСТАВИТИ:                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                  Марјан Алексић 

1. Дом здравља ,,Бела Црква“ 

2. Одељење за буџет и финансије                                              

3. Уредник ''Службеног листа општине'' 

4. Досије 

5. Архива                                 

  

  

                                                                                                           

  

Страна 120.      Број 2.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА       01. фебруар 2018. године             

 

 28. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 020-1/2018-01/7 

Дана: 30.01.2018. године 

Бела Црква     

  

            Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 30.01.2018. године, након 

разматрања Програма пословања са финансијским планом за 2018. годину Јавних предузећа и 

установа чији је оснивач, донела је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

             Даје се сагласност на Програм пословања са финансијским планом УКД ,,Центар за 

културу“ Бела Црква за 2018. 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                                 

  

 29. 

  

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 020-1/2018-01/8 

Дана: 30.01.2018. године 

Бела Црква     

 

            Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 30.01.2018. године, након 

разматрања Програма пословања са финансијским планом за 2018. годину Јавних предузећа и 

установа чији је оснивач, донела је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

  

01. фебруар 2018.         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА            Број 2.         Страна 121. 

              

 Даје се сагласност на Програм пословања са финансијским планом О.О. ,,Црвени крст“ 

Бела Црква за 2018. 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 

  

 30. 

  

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 



Број: 020-1/2018-01/9 

Дана: 30.01.2018. године 

Бела Црква     

  

            Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 30.01.2018. године, након 

разматрања Програма пословања са финансијским планом за 2018. годину Јавних предузећа и 

установа чији је оснивач, донела је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

             Даје се сагласност на Програм пословања са финансијским планом Народне 

библиотеке и музеја, Бела Црква за 2018. годину. 

  

ДОСТАВИТИ:                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                  Марјан Алексић 

1. Народна библиотека и музеј 

2. Одељење за буџет и финансије                                              

3. Уредник ''Службеног листа општине'' 

4. Досије 

5. Архива                                 

  

  

 

 

Страна 122.      Број 2.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА       01. фебруар 2018. године             

  

 31. 

  

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 020-1/2018-01/10 

Дана: 30.01.2018. године 

Бела Црква     

  

            Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 30.01.2018. године, након 

разматрања Програма пословања са финансијским планом за 2018. годину Јавних предузећа и 

установа чији је оснивач, донела је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

             Даје се сагласност на Програм пословања са финансијским планом Историјског архива, 

Бела Црква за 2018. 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                                 

  

 32. 

  

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 020-1/2018-01/11 

Дана: 30.01.2018. године 

Бела Црква     

  

            Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 30.01.2018. године, након 

разматрања Програма пословања са финансијским планом за 2018. годину Јавних предузећа и 

установа чији је оснивач, донела је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

01. фебруар 2018.         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА            Број 2.         Страна 123. 

  

             Даје се сагласност на Програм пословања са финансијским планом и припремним 

предшколским програмом ПУ ,,Анђелка Ђурић“ Бела Црква за школску 2017/2018. годину. 

  

ДОСТАВИТИ:                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                  Марјан Алексић 

1. П.У. ,,Анђелка Ђурић“  

2. Одељење за буџет и финансије                                              

3. Уредник ''Службеног листа општине'' 

4. Досије 

5. Архива                                 

  

 33. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 020-1/2018-01/12 



Дана: 30.01.2018. године 

Бела Црква     

  

            Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 30.01.2018. године, након 

разматрања Програма пословања са финансијским планом за 2018. годину Јавних предузећа и 

установа чији је оснивач, донела је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

             Даје се сагласност на Програм пословања са финансијским планом Туристичке 

организације општине Бела Црква за 2018. 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                                 

  

  

  

  

Страна 124.      Број 2.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА       01. фебруар 2018. године             

  

 34. 

  

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 020-1/2018-01/13 

Дана: 30.01.2018. године 

Бела Црква     

  

            Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 30.01.2018. године, након 

разматрања Програма рада и пословања са финансијским планом за 2018. годину Јавних 

предузећа и установа чији је оснивач, донела је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

 Даје се сагласност на Програм пословања са финансијским планом за 2018. годину ЈКП 

,,Белоцрквански комуналац“ Бела Црква. 

  

ДОСТАВИТИ:                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                  Марјан Алексић 



1. ЈКП ,,Белоцрквански комуналац“                                                                

2. Одељење за буџет и финансије                                              

3. Уредник ''Службеног листа општине'' 

4. Досије 

5. Архива 

 

 35. 

  

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 020-2/2018-01 

Дана: 30.01.2018. године 

Бела Црква     

  

            Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 30.01.2018. године, након 

разматрања Предлога Програма коришћења субвенција ЈКП ''Белоцрквански комуналац'' Бела 

Црква за 2018. годину, донела је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

01. фебруар 2018.         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА            Број 2.         Страна 125. 

  

 Даје се сагласност на Програм коришћења субвенција ЈКП ''Белоцрквански комуналац'' 

Бела Црква за 2018. годину. 

  

ДОСТАВИТИ:                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                  Марјан Алексић 

1. ЈКП ,,Белоцрквански комуналац“                                                                

2. Одељење за буџет и финансије                                              

3. Уредник ''Службеног листа општине'' 

4. Досије 

5. Архива                         

 


