
 

    СЛУЖБЕНИ   

ЛИСТ 

ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 
 

Број  5.                                              22. Мај  2017 године                                         Година   2017. 

 
50. 
 

Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној  19.05.2017.,разматрала је 

допуну Програма гасификације насеља општине Бела Цркваи том приликом донела је 

следеће 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

 

Усваја се допуна Програма гасификације насеља општине Бела Црква  који се односи на 

гасовод притиска до 16 Бар од ГМРС ,,Бела Црква“ до Индустријске зоне Бела  Црква. 

 

II 

 

Овлашћује се председник општине Бела Црква  Дарко Богосављевић да потпише Анекс 

постојећег уговора о пословно техничкој сарадњи. 

 

III 

 

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

Бела Црква. 
 

Општина Бела Црква 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Бр:020-39/2017-01 
Дана:19.05.2017. 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                                Марјан Алексић с.р. 

 

51. 

На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 

88/2011) и члана 35. Статута Општине Бела Црква ("Службени лист општине Бела Црква"  

лист 8/2008, измене и допуне 1/2009,3/2010 и 4/2014), Скупштина Општине Бела Црква, на 

седници одржаној 19.05.2017. године, донела је 

 

Одлуку 

о јавним паркиралиштима 
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I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком уређује се начин организовања послова уобављању комуналне делатности 

управљања јавним паркиралиштима, као и услови коришћења јавних паркиралишта на 

територији Општине Бела Црква. 

Члан 2. 

Делатност из члана 1. ове одлуке обавља Јавно комунално предузеће “Белоцрквански 

комуналац“ (удаљем тексту: Предузеће). 

Члан 3. 

Јавна паркиралишта, у смислу одредаба ове одлуке, су јавне саобраћајне површине и посебни 

простори одређени за паркирање моторних возила. 

Јавна паркиралишта могубити: општа и посебна. 

Јавним паркиралиштима, у смислу одредбе ове одлуке, не сматрају се посебне површине за 

паркирање возила која припадају одређеном објекту (пословни или стамбени објекат), као и 

простори одређени за паркирање одређене врсте возила (такси стајалишта и др). 

Јавна паркиралишта својим актом одређује управа надлежна за послове саобраћаја. 

                                

Члан 4. 

Општа паркиралишта су делови коловоза, тротоара или површине између коловоза и 

тротоара и друге саобраћајне површине посебно обележене запаркирање моторних возила. 

Члан 5. 

Посебна паркиралишта су објекти и површине уређени и изграђени за паркирање моторних 

возила са контролисаним уласкоми изласком возила. 

Посебна паркиралишта могу бити трајног и привременог карактера. 

Корисник простора из члана 3. став 3. ове одлуке може их уступати предузећу које ће те 

просторе уредити каопосебна паркиралишта. 

 

Члан 6. 

Актом из члана 3. став 4. ове одлуке јавна паркиралишта се могу категорисати према зонама 

и утврђеном времену коришћења. 

Одељење општинске управе надлежна за комуналне послове  у зависности од потребе 

паркирања одређује зоне паркирања и утврђује могуће време коришћења јавних 

паркиралишта у зонама, као и јавна паркиралишта ван зонираног подручја. 
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Члан 7. 

Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализацијом ускладу са прописима о 

безбедности саобраћаја. 

Јавна паркиралишта имају на видном месту истакнуто обавештење које садржи: зоне, 

категорију моторних возила која се могу паркирати, начин паркирања и наплате, као и 

временско ограничење коришћења јавног паркиралишта. 

Члан 8. 

О обележавању општих и о одржавању и обележавању посебних паркиралишта стара се 

Предузеће. 

II. УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА 

Члан 9. 

Предузеће је дужно да уређује, одржава о обележава јавна паркиралишта. 

Средства за обављање послова из  става 1. овог члана обезебђују се из цене паркирања. 

Предузеће је дужно да има закључен уговор са телекомуникационим оператером који ће 

пружити услуге плаћања паркирања путем мобилног телефона 

III КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА 

Члан 10. 

Јавна паркиралишта се користе запаркирање моторних возила правних, физичкихлица и 

предузетника(удаљем тексту: корисник). 

Корисником паркиралишта, у смислу одредаба ове одлуке сматра се возач или власник 

возила, ако возач није идентификован. 

Члан 11. 

Одељење општинске управе надлежна за комуналне послове  на општем, а Предузеће на 

посебном паркиралишту у зависности од капацитета, одређује паркинг места за возила 

одређених категорија инвалида и других лица, која иста могу бесплатно користити. 

Категорије инвалида и других лица, као и услове и поступак за издавање решења за 

коришћење паркинг места из става 1. овог члана својим актом Oпштинска управа,Одељење за 

урбанизам,привреду и инспекцијске послове 

Право на бесплатно коришћење посебно обележеног паркинг места својим решењем утврђује  

Одељење за урбанизам,привреду и инспекцијске послове општинске управе,, које и издаје 

налепницу - знак, за означавање возила ове категорије корисника. 
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Члан 12. 

Паркирањем возила на паркинг месту, корисник прихвата услове прописане овом  за     

услугу коришћења јавног паркиралишта. 

Предузеће нема обавезу чувања возила на јавним паркиралиштима и не сноси одговорност за 

оштећење или крађу возила. 

Члан 13. 

За услугу коришћење јавног паркиралишта корисник је дужан да плати цену за одређено 

време коришћења, утврђену ценовником Предузећа. 

Цене комуналних услугакоје пружа Предузеће утврђују се ценовником на који сагласност 

даје Општинско веће. 

Члан14. 

Возила хитне медицинске помоћи, полиције, Војске Србије и ватрогасна возила кад у току 

интервентних акција користе општа паркиралишта, не плаћају услугу паркирања. 

Члан 15. 

Корисник јавног паркиралишта је обавезан да: 

а) плати коришћење паркинг места према времену задржавања на начин прописан овом 

одлуком, 

б) користи паркинг место у складу са саобраћајним знаком и другом вертикалном и 

хоризонталном сигнализацијом којомјеозначено паркинг место. 

Повлашћени корисници и резервација паркинг места 

Члан16. 

Поједини корисници (станари, корисници пословних простора) могу општа паркиралишта 

користити као повлашћени корисници, под условима и на начин утврђен актом из члана 3. 

став 4. ове одлуке, од стране управе надлежне за послове саобраћаја. 

Повлашћеним корисницима из става 1. овог члана Предузеће издаје повлашћену паркинг 

карту, којасе може користити искључиво за возило закоје је ова карта и издата. 

Члан17. 

Одељење општинске управе надлежна за комуналне послове  може, изузетно својим 

решењем одобрити резервацију општих паркиралишта државним органима, органима 

јединица локалне самоуправе, јавним службама, дипломатским и другим страним 

представницима, другим правним лицима и предузетницима. 

  IV НАПЛАТА ПАРКИРАЊА 
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Члан18. 

 

Корисник плаћа услугу коришћења општег паркиралишта унапред куповином паркинг карте 

или електронским путем. 

Паркинг карта се може купити као сатна или као дневна паркинг карта, у складу са чланом 

20. став 1. ове одлуке. 

Изузетно од става 1. овог члана, корисник може платити услугу паркирања накнадно, по 

налогузаплаћање, на начин и под условима прописаним чланом 23. ове одлук 

Члан19. 

За коришћење услуге из члана 17. став 1, корисник је обавезан да у возилу поседује важећу 

паркинг карту, осим ако је плаћање извршено електронским путем. 

Корисник је дужан да паркинг карту: 

а) истакне с унутрашње стране предњег ветробранског стакла возила и 

б) користи на начин прописан овом одлуком и у њу унесе тачне податке. 

Сматра се да корисник нема важећу паркинг карту уколико не поступи на начин прописан 

ставом 2. овог члана, чланом 14. тачке а) и б) и чланом 18. став 1. ове одлуке. 

Члан 20. 

На општим паркиралиштима одређеним и категорисаним актом из члана 3. став 4. ове одлуке 

наплата паркирања се врши по започетом сату или у дневном трајању, плаћањем сатне или 

дневне паркинг карте. 

Сатна паркинг карта важи засваки започети сат према утврђеном времену коришћења. 

Дневна паркинг карта важи од тренутка издавања до истог времена у првом следећем дану у 

комесе врши наплата паркирања. 

У зонираном подручју сатна, односно дневна паркинг карта важи искључиво у оквиру 

одређене зоне. 

Члан21. 

Корисник општег паркиралишта се може определити да услугу паркирања користи по 

започетом сату или у дневном трајању, куповином и истицањем важеће сатне или дневне 

паркинг карте односно плаћањем услуге електронским путем. 

Корисник који је паркирао возило, а није се определио за коришћење услуге паркирања на 

начин из става 1. овог члана, користи паркинг место под условима који важе за паркирање у 

дневном трајањуи истом се издаје налог заплаћање дневне паркинг карте. 

Корисник који користи услугу паркирања по започетом сату на начин из става 1. овог члана, 

истеком времена коришћења паркиралишта у зонираном подручју, може наставити 

коришћењепаркинг места под условима и на начин из става 2. овог члана. 
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Контрола коришћења општих паркиралишта 

Члан22. 

 

Контролу коришћења општих паркиралишта врше овлашћени контролори предузећа. 

Контролори предузећаимајуслужбену легитимацију и носе службена одела. 

Предузеће из даје легитимацију и утврђује изглед службеног одела. 

 

Члан 23. 

Налог за плаћање посебне паркинг карте издаје овлашћени контролор и уручује га кориснику. 

Када контролор није у могућности да уручи налог кориснику, причвршћује га на возило, на 

предње ветробранско стакло. 

Достављање налога за плаћање посебне паркинг карте на начин из става 2. овог члана сматра 

се уредним и доцније оштећење или уништење налога нема утицај на ваљаност достављања 

и не одлаже плаћање посебне паркинг карте. 

Сматра се да је корисник паркиралишта поступио по примљеном налогу ако је платио 

посебну паркинг карту у року од осам дана од дана издавања, на начин назначен уналогу. 

Ако корисник паркиралишта не плати посебну паркинг карту, у року из става 4. овог члана, 

дужан је осим износа цене посебне паркинг карте, у наредних осам дана, платити и стварне 

трошкове предузећаи законску затезну камату, на шта ће уналогу бити упозорен. 

Ако корисник паркиралишта не поступи у складу са ставом 5. овог члана, предузеће ће 

покренути поступак наплате потраживања. 

У случајевима када није могуће извршити идентификацију корисника јавних паркиралишта 

Предузеће може, ради омогућавања несметаног коришћења јавних паркиралишта, да уклони, 

премести возило, односно да постави уређај којим се спречава одвожење возила, по налогу 

надлежног органа. 

IV ЗАБРАНЕ 

Члан 24. 

На јавним паркиралиштима забрањено је: 

1)паркирање возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној 

сигнализацији (паркирање на преплатном паркинг месту, ометање коришћења паркиралишта 

и др.), 

2)паркирање возила које није регистровано, односно чијој регистрационој налепници је 

истекао рок важења и паркирање возила на којима регистарске таблице односно 

регистрационе налепнице нису постављене на прописан начин, 

3)остављање неисправног или хаварисаног возила, односно прикључног возила без 

сопственог погона, 
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4)вршити заузимање паркинг места путем ограђивања, постављањем препрека или на 

другиначин ометање паркирања другихвозила, 

5)прање и поправка возила и друге радње које доводе до прљања и уништавања јавног 

паркинга. 

V НАДЗОР 

Члан 25. 

 

Надзорнад применом одредаба ове одлуке Одељење општинске управе надлежна за 

комуналне послове   

Послове инспекцијског надзора над применом ове одлукеи аката донетих на основу ове 

одлуке врши надлежни комунални инспектор. 

 

Члан 26. 

Комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора, кад утврди да се омета вршење 

комуналне услуге или коришћење комуналних објеката остављањем возила на општим 

паркиралиштима, наредиће решењем кориснику, односно власнику, ако је присутан да 

одмахуклонивозило, под претњом принудног извршења. 

Уколико се корисник, односно власник, не налази на лицу места, или одбије да уклони возило 

из става 1. овог члана, комунални инспектор ће донети решење којим ће наложити да се 

возило уклони у најкраћем могућем року, који се може одредити и на минуте. 

Решењеиз става 2. овог члана се уручујеили на погодан начин причвршћујена возило уз 

назначење дана и часа када је налепљено и тиме се сматра да је достављање извршено, а 

доцније оштећење, уништење или уклањање овог решења не утиче на ваљаност достављања. 

Ако лице из става 1. овог члана не поступи по датом налогу, комунални инспектор ће 

одредити да се возило уклонио трошку корисника, односно власника, на место које је за то 

одређено. 

Трошак из става 4. овог члана обухвата: трошкове одношења, премештања, лежарине и друге 

доспеле трошкове. 

Жалба против решења из става 1. и 2. овог члана не одлаже његово извршење. 

Предузеће има право да возило уклоњено по налогу надлежног органа, задржи док му не буде 

исплаћено потраживање. 

Члан 27. 

Власници принудно уклоњених возила су дужни да их преузму од Предузећа у року од 120 

дана. 

Услови и начин на које Предузеће може остварити право да возило прода, ако се не преузме у 

року из става 1. овог члана, да би се намирили настали трошкови, регулишу се посебном 

одлуком у складуса Законом. 
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 VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 28. 

Новчаном казном  казниће се за прекршај Предузеће ако: 

1. не поступи у складу са чланом 7. ове одлука 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном и одговорно лице у правном 

лицу. 

Члан 29. 

Новчаном казном казниће се за прекршај привредно друштво или друго правно 

лице,одговорно лице у правном лицу као и предузетник и физичко лице ако: 

1. користи општа паркиралишта супротно одредбама члана 16 и 17 , 

2.поступа супротно одредбама члана 24. 

Члан 30. 

Новчаном казном  казниће се за прекршај контролор уколико не носи службено одело или 

службену легитимацију. 

Члан 31. 

Висина новчаних казни које се примењују за прекршаје из чланова 28. 29.и 30. ове Одлуке 

утврђена је Законом о прекршајима Републике Србије. 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 32. 

Општинско веће општине на предлог Одељења за урбанизам,привреду и инспекцијске 

послове донеће посебан Правилник о категоријама инвалида који могу да користе посебно 

обележена паркинг места за возила инвалида на јавним паркиралиштима на територији 

општине Бела Црква у рокуод 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 33. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о јавним паркиралиштима 

("Службени лист општине Бела Црква број 3/2009). 

Члан 34. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у"Службеном листу општине 

Бела Црква". 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 011- 8 /2017-01 

Дана:19.05.2017. 

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                       Марјан Алексић с.р. 

 

 
52. 

 

 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 

65/08, 41/09 и 112/15), члана 35 Статута општине БЕЛА ЦРКВА Скупштина општине, на својој 

седници одржаној дана 19.05.2017. год., донела је 

 

 

ОДЛУКУ 
о усвајању Програма комасације за катастарску општину Kусић I,II i III 

 

 

 

Члан 1. 

 

Програм комасације је документ који је припремила Општина Бела Црква на основу кога ће 

се спровести комасација за КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ КУСИЋ I,II i III, Општина БЕЛА 

ЦРКВА, на укупној површини од 3.149 хектара и то: уређење пољопривредног земљишта 

ванграђевинског подручја на површини од око 3005 хектара и обнову државног премера и 

катастра непокретности и уређења грађевинског подручја, на површини од око 144 хектар. 

 

Члан 2. 

 

Програм комасације је израђен у складу са чланом 32. став 2. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08, 41/09 и 112/15) и на исти сагласност је 

дало Министарство пољопривреде и заштите животне средине, број:461-02-00016/2017-14. 

 

Члан 3. 

 

 На основу Програма комасације Скупштина општине ће донети одлуку о спровођењу 

комасације и донети начела комасације. 

 

Члан 4. 

 

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

БЕЛА ЦРКВА". 

 

ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА 

Број: 011-09/2017-01 

БЕЛА ЦРКВА, 19.05. 2017. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                                   Марјан Алексић с.р. 
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53. 
 

 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 

62/06, 65/08, 41/09 и 112/15), члана  35 Статута општине БЕЛА ЦРКВА  Скупштина општине, 

на својој седници одржаној дана 19.05.2017. год., донела је   

 

 

ОДЛУКУ 

о усвајању Програма комасације за катастарску општину  Крушчица 

 

 

Члан 1 

 

Програм комасације је документ који је припремила Општина Бела Црква на основу 

кога ће се спровести комасација за КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ КРУШЧИЦА, Општина 

БЕЛА ЦРКВА, на укупној површини од 2749 хектара и то: уређење пољопривредног земљишта 

ванграђевинског подручја на површини од око 2568 хектара и обнову државног премера и 

катастра непокретности и уређења грађевинског подручја, на површини од око 181 хектар. 

 

Члан 2 

 

 Програм комасације је израђен у складу са чланом 32. став 2. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08, 41/09 и 112/15) и на исти сагласност је 

дало Министарство пољопривреде и заштите животне средине, број:461-02-00016/2017-14. 

 

Члан 3 

 

 На основу Програма комасације Скупштина општине ће донети одлуку о спровођењу 

комасације и донети начела комасације. 

 

Члан 4 

 

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

општине БЕЛА ЦРКВА". 

 

 

ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА 

Број: 011-10/2017-01 

БЕЛА ЦРКВА, 19.05. 2017. године 

                                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ           

                                                                    Марјан Алексић с.р. 
 
 

 

54. 
 

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

и 83/2014),Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 19.05.2017. године,донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У БЕЛОЈ ЦРКВИ 
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I 

 



Даје се сагласност на Статут Историјског архива у Белој Цркви који је усвојио Управни одбор 

ове установе 21.02.2017. под бр.49-3/17. 

 

 

II 

 

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

Бела Црква. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број:020- 41 /2017-01 

Дана:19.05.2017. 

Бела Црква 

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ           

                                                                                 Марјан Алексић с.р. 
55. 

 

 

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

83/2014),Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 19.05.2017. године,донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 

I 

Разрешавају се досадашњи чланови Општинске изборне комисије у сталном саставу и то: 

 

 

 

1.Шинжар Мирослав,председник 

2. Таранџа Љубица,заменик председника 

3. Матић Бранислав,секретар 

4.Милосављевић Нишавић Јадранка,заменик секретара 

5. Соколовић Тамара ,члан(ЈС) 

6. Стојадиновић Иван,заменик члана(ЈС) 

7.Симић Илија,члан(ЈС) 

8. Голубовић Драган заменик члана(ЈС) 

9. Витомиров Петар,члан(ЈС) 

10.Трифуновић Јелена,заменик члана(ЛСВ) 

11. Симић Драган,члан(ЈС) 

12. Даница Ђурђевић,заменик члана(Богата Србија) 

13.Ировић Шиман,члан(ДС) 

14.Шавров Зоран,заменик члана(ДС) 

15.Јовановић Смиљана,члан(ДС) 

16.Мали Марија,заменик члана(ДС) 

17.Ћурић Вера,члан(ДС) 

18. Новица Остојић,заменик члана(СНС) 

19.Долхаи Имре,заменик члана(УРС) 

20. Љубица Уљмански,члан(СНС) 

21. Мира Николић,заменик члана (СНС) 

22. Николај Микља члан(СНС) 

23. Мирослав Ђуровић,заменик члана(СНС) 
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24. Миодраг Павловић,члан(Богата Србија) 

25. Драгана Мунћан ,заменик члана(Богата Србија) 



26. Вања Тимотијевић,члан(Богата Србија) 

27. Марила Владимир,заменик члана(Богата Србија) 

28.Микулчић Иван,члан(ЛСВ) 

29.Недељковић Јовица,заменик члана(ЛСВ) 

30.Кужелка Јозеф,члан(УРС) 

31. Николић Драган,заменик члана(УРС) 

32.Лукетић Темира,члан(ДСС-ек.савет) 

33.Радоњић Владимир,заменик члана(ДСС-ек.савет) 

34.Живковић Зорица,члан(СПС) 

35. Сoња Туцаков ,заменик члана(СДПС) 

 

II 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број:020 - 42/2017-01 

Дана:19.05.2017. 
Бела Црква 

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ           

                                                                                 Марјан Алексић с.р. 
56. 

 

На основу члана 13 и 14 .Закона о локалним изборима (,,Службени гласник РС“ бр.129/07 

,34/2010 – одлука УС и 54/2011),Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 

19.05.2017. године,донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ 

САСТАВУ 

 

I 

Именују  се  чланови Општинске изборне комисије у сталном саставу и то: 

 

1. Шинжар Мирослав,дипл.правник, председник 

2. Витомиров Петар,дипл.правник,заменик председника 

3. Милосављевић Јадранка, дипл.правник , секретар 

4. Симић Илија ,дипл.правник , заменик секретара 

5. Соколовић Тамара,  члан, СНС 

6. Мирослав Ђуровић,заменик члана(СНС) 

7. Ристић Хуберт Ивана,  члан,СНС 

8. Павловић Тијана,  заменик члана ,СНС 

9. Ивановић Даница,  члан,СНС 

10. Ристић Александар,  заменик члана,СНС 

11. Микулчић Тома, члан,ЛСВ 

12. Анукић Драгана ,заменик члана,ЛСВ 

13. Јанковић Живица,члан,ЛСВ 

14. Недељковић Јовица,заменик члана,ЛСВ 

15. Перишић Владан,члан,БКСИ 

16. Давидовић Јарко,заменик члана,БКСИ 

17. Црногорац Емилија,члан, ГГ Бела Црква у срцу 

18. Саша Шајић,заменик члана, ГГ Бела Црква у срцу 
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II 

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

Бела Црква. 



 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број:020 - 43/2017-01 

Дана:19.05.2017. 
Бела Црква 

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ           

                                                                                 Марјан Алексић с.р. 
 
 

57. 

 

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

83/2014),Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 19.05.2017. године,донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „МАРА ЈАНКОВИЋ“ 

КУСИЋ 

 

I 

 

Родољуб Петровић из Кусића разрешава се , а Игор Милованов из Кусића именује се за  

члана Школског одбора ОШ „Мара Јанковић“  Кусић из реда локалне самоуправе. 

 

 

II 

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

Бела Црква. 

 

 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број:020- 44/2017-01 

Дана:19.05.2017. 
Бела Црква 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ           

                                                                                 Марјан Алексић с.р. 
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58. 
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