СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Број 9.

23. новембар 2017 године

Година 2017.

87.
На основу члана 92 Устава Републике Србије, члана 30 и члана 47 Закона о буџетском сустему
( «Службени гласник РС», број 54/2009, 73/2010 и 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013–испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закони и 103/2015), члана 18 и 32 Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС» број 129/2007 и 83/2014), члана 5 Закона о финансирању локалне самоуправе
( «Службени гласник РС», број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 и 125/2014), и члана 14, 35 и 36
Статута Општине Бела Црква («Службени лист општине Бела Црква» број 8/2008, 1/2009 и 8/2012),
Скупштина општине Бела Црква, на седници одржаној дана 22.11.2017 године, а на предлог Општинског
већа, донела је

OДЛУКУ
O РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
ЗА 2017. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Бела Црква за 2017. годину ( Сл. лист општине Бела Црква број
10/2015 године.) у члану 1. износ од „477.000.000,00“динара, замењује се износом од „495.000.000,00 „
динара, износ од „13.819.000,00“ динара замењује се износом од „15.550.000,00“ динара износ од
„48.500.000,00“динара, замењује се износом од „ 45.061.414,00 „ динара,
Члан 2.
У члану 2. уместо “477.000.000,00”, треба да стоји “ 495.000.000,00“ динара, уместо
„13.819.000,00“ динара треба да стоји „15.550.000,00“ динара а уместо „48.500.000,00“ треба да стоји
„45.061.414,00“ динара.
Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи: “Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износе
494.900.000,00 динара.
Текући и капитални расходи износе 540.061.414,00 динара.
Буџетски дефицит износи 45.161.414,00 динара и покривен је суфицитом из 2016. године у
износу од 45.061.414,00 и очекиваних прихода од приватизације у износу од 100.000,00 динара .
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Члан 4.

У члану 4. уместо “162.131.000,00” треба да стоји “ 189.145.070,00” динара, а уместо
“170.573.000,00” треба да стоји “ 99.596.000,00” динара.
Члан 5.
У члану 5. уместо “2.384.500,00” динара треба да стоји “ 2.474.500,00” динара.
Члан 6.
У члану 6. уместо “ 4.672.479,00” динара треба да стоји “ 3.712.039,00” динара.
Члан 7.
Члан 7, 8, 9 и 9а мењају се и гласе: “Укупни приходи и примања и расходи по основним
наменама, носиоцима, буџетским корисницима, програмима, програмским активностима и пројектима,
приказани су у приложеним табелама Одлуке о Ребалансу буџета општине Бела Црква за 2017. годину,
односно у Посебном делу Одлуке о Ребалансу буџета општине Бела Црква за 2017 годину“.
Члан 8.
Исказани суфицит по Завршном рачуну за 2016. годину и његова расподела у 2017. години
приказана је у посебној колони Посебног дела Одлуке о Ребалансу буџета општине Бела Црква за 2017.
годину.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и објавиће се у “Службеном листу општине Бела
Црква”.
Члан 10.
Одлуку доставити Министарству Финансија Републике Србије.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Број: 011-21/2017-01
Дана: 22.11.2017. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Марјан Алексић с.р.
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88.

Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 22.11.2017.године, након
разматрања Информације о извршењу буџета општине за период јануар –септембар 2017.
године, донела је следећи
ЗАКЉУЧАК
Прихвата се Информација о извршењу буџета општине за период јануар –септембар
2017.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Број: 06-39/2017-01
Дана: 22.11.2017.године
Бела Црква
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Марјан Алексић с.р.
89.
На основу чл.2. Закона о буџетском систему Сл.Гласник РС, br. 54/2009, 73/2010, 01/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон , 103/2015 i
99/2016)чл. 4, 12. и13. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр.42/91, 71/94, 79/05 – др.
закон 81/05 – др. закон и 83/05 –испр. др. закон, 83/14 – др. закон), члана 39. Закона о туризму
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 99/11 – др.закон, 93/12 и 84/15) 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), Скупштина
општине Бела Црква на својој седници 22.11.2017. доноси
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Члан 1.
Општина Бела Црква (у даљем тексту: оснивач) оснива туристичку организацију, као јавну службу, ради
вршења послова промоције и развоја туризма, као и унапређења и заштите туристичких вредности
натериторији општине Бела Црква.
Туристичка организација општине Бела Црква имаће статус индиректног корисника буџета општине.
НАЗИВ И СЕДИШТЕ
Члан 2.
Назив организације је: “Туристичка организација општине Бела Црква“
Скраћени назив је: ТООБЦ .
Седиште: Бела Црква , Пролетерска бр. 2
Члан 3.
Оснивач даје сагласност на Статут, годишњи програм рада, Извештај о раду, Финансијски план, Одлуку о
промени назива, седишта и делатности, измене и допуне Одлуке о оснивању организације.
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ОСНИВАЧ
Члан 4.
Оснивач организације Општина Бела Црква ,Милетићева 2 ,Бела Црква , Матични број 08108005, ПИБ
100868214.
ДЕЛАТНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 5.
Организација обавља 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 иностраним тржиштима 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 скупова и манифестација
од 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, интернет 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 6.
Делатност организације је:
84.13 Уређење пословања и допринос успешнијем пословању економије;
79.90 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 штампање;
63.99 Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте;
70.21 Делатност комуникација и односа с јавношћу;
73.11 Делатност рекламних агенција;
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.
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Претежна делатност организације је :
84.13 Уређење пословања и допринос успешнијем пословању економије.
СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 7.
Средства за обављање делатности обезбеђују се:
-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.
Члан 8.
Добит остварену радом и пословањем организације распоређује Управни одбор, у складу са законом и
сагласност оснивача.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.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА У ПОГЛЕДУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ
Члан 9.
Оснивач има обавезу да обезбеди сву неопходну документацију коју прописује закон за обављање
делатности организације.
МЕЂУСОБНА ПРАВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ОСНИВАЧА
Члан 10.
У правном промету са трећим лицима организација иступа у своје име и за свој рачун.
За обавезе настале према трећим лицима настале у пословању, Организација одговара својом целокупном
имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Организације, осим до износа унетог улога у имовину Организације и
другим случајевима предвиђеним законом.
ОРГАНИ
Члан 11.
Органи организације су директор, Управни одбор и Надзорни одбор.
Директора, Управни одбор и Надзорни одбор именује и разрешава оснивач, на период од четири године.
Директор се именује на период од четири године, уз могућност поновног именовања.
Директор туристичке организације општине мора да испуњава следеће услове:
1) стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету;
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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 12.
Организацију представља и заступа директор, са свим овлашћењима у складу са законом.
Директор:
– организује и руководи радом организације,
– доноси акт о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са законом и статутом,
– извршава одлуке Управног одбора,
– стара се о законитости рада,
– одговоран је за спровођење програма рада организације,
– одговоран је за материјално-финансијско пословање организације,
– врши друге послове утврђене законом и Статутом.
Члан 13.
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 проузрокује већу штету организацији или тако
занемарује или несавесно извршава своје обавезе да су настале или могу настати веће сметње у раду
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 утврђених законом или Статутом организације.
Члан 14.
Управни одбор организације именује и разрешава оснивач.
Управни одбор има пет чланова, од којих је један представник оснивача,један запослени у организацији, а
остали чланови именују се из реда научних и стручних лица из области туризма ,као и из привредних
субјеката и других организација које обављају делатност из области туризма .
Чланови Управног одбора именују се на период од четири године .
Управни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора.
Члан 15.
Управни одбор:
– доноси Статут организације
-доноси пословник о свом раду
– усваја годишњи извештај о пословању и завршни рачун
– усваја годишњи програм рада, са финансијским планом
– врши друге послове утврђене законом и статутом
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Члан 16.
Надзорни одбор Организације именује и разрешава оснивач.
Надзорни одбор има три члана од којих је један представник оснивача.
Чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Надзорног одбора.
Члан 17.
Надзорни одбор:
– врши надзор над законитошћу рада управног одбора и директора,
– прегледа периодичне и годишње обрачуне и утврђује да ли су у складу са прописима,
– контролише усаглашеност општих аката са Статутом,
– обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.
ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ
Члан 18.
Организација стиче својство правног лица уписом усудски регистар.
Организација има право да у правном промету закључује уговоре и предузима друге правне радње у оквиру
своје правне и пословне способности.
ЗАПОСЛЕНИ
Члан 19.
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 20.
Одлуке о пријему и престанку ангажовања радника и других лица за потребе организације доноси
директор.Исправе и податке који 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.
ЗАШТИТА ЧОВЕКОВЕ ОКОЛИНЕ
Члан 21.
У свом пословању организација је дужна да се придржава свих позитивних прописа који се односе на
заштиту човекове средине.
ПРЕСТАНАК ОРГАНИЗАЦИЈЕ
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Члан 22.
Организација се оснива на неограничено време.
Организација може престати са радом по одлуци оснивача или из разлога предвиђених чланом 26. Закона
о јавним службама.
У случају престанка рада организације, преостала средства припадају оснивачу.
ЈАВНОСТ РАДА
Члан 23.
Рад организације је доступан јавности.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Чланове Управног и Надзорног одбора именоваће оснивач у року од 90 дана од дана доношења Одлуке о
оснивању. Управни одбор ће у року од 30 дана од дана именовања
донети Статут организације.
Члан 25.
На сва питања која нису регулисана овом одлуком непосредно ће се примењивати одредбе Закона о јавним
службама.
Члан 26.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине.
Члан 27.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Туристичке организације општине
Бела Црква ( Службени лист општине бр: 3/2003).

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Број:011- 22 /2017-01
Дана: 22.11.2017.
Б Е Л А Ц Р К В А

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Марјан Алексић с.р.

90.
На основу чл.76 став 1 и 2 Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр.104/2016),
члана 20. ст.1. тачке 6. Закона о лoкалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007 i 83/2014 – др
закони) 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 22.11.2017.
године, донела је:
23. новембар 2017.
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ОДЛУКУ
О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
I.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком регулише се кућни ред у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији
општине Бела Црква.
Под кућним редом у смислу става 1. овог члана подразумевају се права и обавезе власника, односно
корисника посебних и самосталних делова зграде у циљу омогућавања несметаног становања и правилног
коришћења стамбеног, стамбено-пословног простора у згради, заједничких делова зграде, заједнички
ограђеног простора који припада згради, инсталација, уређаја и опреме зграде у погледу њихове употребе,
чувања од оштећења, и одржавања чистоће, реда и мира у згради.
Члан 2.
О спровођењу кућног реда стара се стамбена заједница преко својих органа или професионалниог
управника у складу са Законом о становању и одржавању зграда.
Члан 3.
1. Зграда је објекат са кровом и спољним зидовима, изграђена као самостална употребна целина која
пружа заштиту од временских и спољних утицаја, а намењена је за становање, обављање неке
делатности или за смештај и чување животиња, робе, моторних возила, опреме за различите
производне и услужне делатности и др. Зградама се сматрају и објекти који имају кров, али немају
(све) зидове (нпр. надстрешница), као и објекти који су претежно или потпуно смештени испод
површине земље (склоништа, подземне гараже и сл.);
2. стамбена зграда је зграда намењена за становање и користи се за ту намену, а састоји се од најмање
три стана;
3. стамбено-пословна зграда је зграда која се састоји од најмање једног стана и једног пословног
простора;
4. посебни део зграде јесте посебна функционална целина у згради која може да представља стан,
пословни простор, гаражу, гаражно место или гаражни бокс;`
5. стан је посебан део зграде који чини функционалну целину, састоји се од једне или више просторија
намењених за становање и по правилу има засебан улаз;
6. заједнички делови зграде су делови зграде који не представљају посебан или самостални део зграде,
који служе за коришћење посебних или самосталних делова зграде, односно згради као целини, као
што су: заједнички простори (степениште, улазни простори и ветробрани, заједнички ходник и
галерија, тавански простор, подрум, бицикларница, сушионица за веш, заједничка тераса и друге
просторије намењене заједничкој употреби власника посебних или самосталних делова зграде и др.),
заједнички грађевински елементи (темељи, носећи зидови и стубови, међуспратне и друге
конструкције, конструктивни део зида или зидна испуна, изолација и завршна обрада зида према
спољашњем простору или према заједничком делу зграде, стрехе, фасаде, кров, димњаци, канали за
Страна 479. Број 9.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 23.новембар 2017. године

проветравање, светларници, конструкција и простори за лифт и друге посебне конструкције и др.),
као и заједничке инсталације, опрема и уређаји (унутрашње електричне, водоводне и
канализационе, гасоводне и топловодне инсталације, лифт, громобрани, апарати за гашење,
откривање и јављање пожара, безбедносна расвета, телефонске инсталације и сви комунални
прикључци који су намењени заједничком коришћењу и др.), ако не представљају саставни део
самосталног дела зграде и не чине саставни део посебног дела зграде, односно не представљају
део инсталација, опреме и уређаја који искључиво служи једном посебном делу, у смислу ове
одлуке;
I.ПО СЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 4.
Стамбене просторије и уређаје у становима, као и заједничке уређаје у згради, инсталације и опрема
зграде власници посебних делова зграде су дужни да користе са потребном пажњом и да их чувају од
оштећења и квара.
Власник посебног дела, односно власник самосталног дела зграде, дужан је да:
1) употребом, односно коришћењем свог посебног, односно самосталног дела не омета коришћење других
делова зграде;
2) свој посебан, односно самостални део зграде одржава у стању којим се не отежава, не онемогућава и не
ремети уобичајена употреба осталих делова зграде;
3) одржава заједнички део зграде који чини саставни део његовог посебног, односно самосталног дела
зграде у границама могућности вршења овлашћења употребе тог дела;
4) учествује у трошковима одржавања и употребе заједничких делова зграде и катастарске парцеле на којој
се налази зграда, у мери и на начин одређен овом одлуком;
5) трпи употребу заједничких делова зграде у складу са њиховом наменом од стране власника самосталних
делова или лица која раде по њиховом налогу, односно пролажење трећих лица ради доласка до одређеног
посебног, односно самосталног дела зграде;
6) дозволи пролаз кроз свој посебан, односно самостални део зграде или његову употребу на други
примерен начин ако је то нужно за поправку, односно одржавање другог дела зграде или испуњење друге
законске обавезе.
Право да захтева испуњење обавеза од власника посебног дела зграде имају сваки власник посебног дела
зграде, власник самосталног дела зграде и стамбена заједница, у складу са својим правом које произлази
из обавезе власника посебног дела зграде.
Власник посебног, односно самосталног дела зграде који је дужан да дозволи пролаз кроз свој посебан део
зграде или његову употребу на други примерен начин у складу са тачком 6) став 1. овог члана има право
да захтева да његов посебни, односно самостални део зграде буде враћен у стање у коме се налазио пре
него што је дозволио пролаз или његову употребу, односно има право на накнаду штете која је причињена
пролазом или употребом на посебном, односно самосталном делу зграде.
Члан 5.
Станари могу изузетно, у делу стана обављати пословну делатност на начин којим се не угрожава
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безбедност зграде и грађана, не наноси штета згради и не ометају други корисници у мирном коришћењу
стана.
Натписе и рекламе на вратима власник посебног дела зграде може постављати уколико обавља

пословну делатност у складу са важећим прописима.
По исељењу или престанку обављања пословне делатности, власник посебног дела зграде је дужан
да натписе и рекламе уклони и да простор на коме су били постављени доведе у исправно стање.
Члан 6.
О кућном реду у згради старају се лица из члана 2 ове Одлуке.
Власници или корисници посебних и самосталних делова зграде имају обавезу да одржавају своје делове
зграда на начин којим се обезбеђује функционалност тог дела зграде према прописима који ближе одређују
њихову функционалност и на начин којим се елиминише опасност од наступања штете или немогућности
коришћења других делова зграде.
Одржавање зграде се може уговором поверити правним лицима или предузетницима који се баве
пословима одржавања зграде.
Уколико лица из ст. 2. и 3. овог члана не организују одржавање у складу са овом Одлуком, надлежно
одељење опшинске управе Општине Бела Црква повериће посао одржавања зграде организацији којој је
поверено обављање послова од јавног интереса.
Лица из члана 2. ове Одлуке дужна су да испуне мере прописане законом којим се уређује област заштите
од пожара и област запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова, у смислу држања запаљивих и
горивих течности и запаљивих гасова и испуњења минималних превентивних мера које се односе на
евакуацију људи и текуће одржавање уређаја за откривање и јављање пожара и уређаја за гашење пожара.
За штету која проистекне због пропуштања обавезе одржавања из става 1. овог члана одговара лице из
члана 2. ове Одлуке које је било дужно да организује извођење одговарајуће врсте радова.
Заједнички делови зграде (степениште, ходници, подрум, таван, перионица, просторија за сушење
веша и сл.) и простори и објекти изван зграде(двориште) служе за потребе свих станара и користе се у
складу са њиховом наменом.
Заједнички делови зграде не смеју се користити за становање нити издавати на коришћење у било
које сврхе осим просторија које се по посебним прописима претварају у станове, пословне просторије и
атељее.
Станови морају бити обележени бројевима, а власници посебних делова зграде су дужни да бројеве
уредно одржавају.
Ако зграда има стан немењен за становање радника који ради на одржавању стамбених зграда
(службени стан), овај стан мора бити обележен натписом "службени стан".
У згради мора постојати ажуран списак корисника и власника посебних делова зграде, о чему се стара
управник стамбене заједнице.
Члан 7.
Власници и корисници посебних делова зграде су дужни да обезбеде да улаз у зграду, степениште,
приступ кровној тераси, приступној галерији и светларницима, ходницима и заједничким деловима зграде
буду слободни ради несметаног пролаза и у њима је забрањено одлагање материјала и понашање које на
било који начин нарушава њихову функционалност, безбедност чистоћу и хигијену (остављање намештаја,
уређаја, уношење блата, остављање смећа, отпада, огревног материјала и друго).
Члан 8.
Власници и корисници посебних делова зграде су дужни да за време кише, снега и других
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временских непогода, обезбеде да прозори на степеништу, светларницима, тавану, подруму и другим
заједничким просторијама и заједничким деловима зграде буду затворени.
Власници и корисници посебних делова зграде су дужни да са прозора, тераса, балкона и лођа

уклањају снег и лед, при чему морају водити рачуна да не оштете заједничке просторије и заједничке
делове зграда, и да не угрожавају безбедност осталих станара и пролазника.
Власници и корисници посебних делова зграде су дужни да обезбеде чишћење снега и уклањање леда
испред зграде, а у циљу несметаног функционисања зграде и простора и објеката изван зграде.
Члан 9.
Није дозвољено сушење рубља на отвореним деловима зграде (прозори, терасе, балкони и лође)
који су видљиви са улице или друге јавне површине, ако у згради постоји просторија за сушење рубља.
Члан 10.
Није дозвољено са прозора, тераса, балкона и лођа трешење тепиха, постељине и других ствари, као
и бацање отпада свих врста.
Скупштина стамбене заједнице одређује и уређује место и време тресења тепиха, постељних и других
ствари.
Није дозвољено на терасама, балконима и лођама држање ствари и предмета који нарушавају изглед
зграде (намештај, огревни материјал и слично).
Члан 11.
Власници и корисници посебних делова су дужни да огревни материјал држе у подруму, а у зградама
без подрума, на местима која одреде органи стамбене заједнице.
Није дозвољена припрема и цепање огревног материјала у становима и на другим местима која за то
нису одређена.
Места за цепање и припремање огревног материјала одређују органи стамбене заједнице.
Одмах по уношењу огревног материјала у подрум или друга за то одређена места, власник и корисник
посебног дела зграде је дужани да очисти и доведу у ред место на којем је материјал био истоварен.
Држање течног гаса (бутана), течних горива (лож уља) и других запаљивих материјала на одређеним
местима мора бити у складу са законским и другим прописима којима је регулисана ова област.
Члан 12.
На прозорима, терасама, балконима и лођама забрањено је држање ствари, односно предмета који би
услед пада могли повредити, оштетити или упрљати пролазнике и возила.
Цвеће у саксијама може се држати на прозорима, терасама, балконима и лођама, или на ивици истих
само у одређеним сигурносним посудама, а заливање цвећа мора се обављати тако да вода не кваси фасаду
зграде, балконе, терасе или пролазнике и возила.
Члан 13.
Власници и корисници посебних делова зграде су дужни да улазну капију или улазна врата држе
откључана, осим ако зграда има спољне сигналне уређаје за позивање станара.
Власници и корисници посебних делова зграде су дужни да улазну капију или улазна врата
закључавају у времену од 23,00 до 4,00 часа наредног дана, од 01. априла до 30. септембра, односно од
22,00 до 5,00 часа наредног дана од 1. октобра, до 31. марта, ако зграда нема спољне сигналне уређаје за
позивање станара.
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Власници и корисници посебних делова зграде који даљинским управљачем отварају улазну капију
ради уласка или изласка возила из гараже или дворишта, дужни су да провере да ли је капија закључана
након уласка или изласка возила из гараже или дворишта.
Члан 14.

У сваком улазу у зграду Управник стамбене заједнице дужан је да на видном месту истакне ову одлуку,
списак власника и корисника посебних делова зграде који садржи име и презиме власника, корисника и
чланова њиховох породичних домаћинстава, спрат и број стана, и списак заједничких делова зграде са
назнаком њихове намене.
Ако орган управљања стамбене заједнице донесе одлуку да списак из става 1. овог члана не истакне
на видном месту дужан је да на видном месту истакне обавештење о томе код кога се списак налази како
би био доступан свим власницима и корисницима посебних делова зграде и надлежним органима.
У случају промене власницика посебних делова зграде, односно броја корисника станова, орган
управљања зградом дужан је да списак из става 1. овог члана ажурира.
Власник стана, односно пословне просторије дужан је да органу управљања зградом пријави промену
станара, односно број станара у року од осам дана од дана настале промене.
Члан 15.
У сваком улазу у зграду, правно лице или предузетник коме је поверено одржавање зграде, дужно је
да на видном месту истакне упутство о начину пријаве квара на инсталацији, уређајима и опреми зграде.
Орган управљања стамбене заједнице дужан је да на видном месту истакне обавештење о томе коме
се власници и корисници посебног дела зграде могу обратити у случају квара лифта, инсталација, уређаја
и опреме зграде, и код кога се налазе кључеви од просторија у којима су инсталације, уређаји и опрема
зграде.
Члан 16.
Власник или корисник посебног дела који примети да су инсталације, уређаји и опрема зграде или
њихов део у квару, дужан је да о томе одмах обавести правно лице или предузетника коме је поверено
одржавање зграде, односно станара одређеног за пријем и прослеђивање оваквих обавештења.
Члан 17.
Лифт се не може користити противно својој намени и носивости, односно за пренос тешког
грађевинског материјала, намештаја и опреме за стан, који по својој тежини и димензијама нису примерени
техничким карактеристикама лифта.
Упутство за употребу лифта мора бити видно истакнуто.
У случају квара лифта, лифт се мора искључити из употребе, на свим вратима лифта мора се истаћи
упозорење да је у квару и о насталом квару обавестити правно лице или предузетник коме је поверено
одржавање зграде, о чему се стара орган управљања стамбене заједнице.
Орган управљања стамбене заједнице се стара о редовној контроли исправности лифта,
противпожарних уређаја и уређаја за узбуну у згради, а у складу са позитивним законским прописима који
уређују ту област.
Члан 18.
Власници и корисници посебног дела, односно орган управљања стамбене заједнице, дужни су да
у зимском периоду предузму мере заштите од смрзавања и прскања водоводних и канализационих
инсталација и уређаја у становима, заједничким и пословним просторијама.
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Члан 19.
Уређење простора за игру и забаву деце, станари зграде или више зграда, могу уредити у складу са
важећим планским актима надлежног органа Општинске управе Бела Црква, коме су поверени послови
уређивања и коришћења грађевинског земљишта.
Члан 20.

У становима, заједничким и пословним просторијама у згради није дозвољено постављати или
демонтирати инсталације, уређаје и опрему зграде, без сагласности надлежних јавних комуналних и
других предузећа или вршити друге преправке без одобрења власника стана или пословног простора,
односно носиоца права располагања на стану или пословном простору.
Одобрење из става 1. овог члана, подразумева прибављање и других одобрења надлежних органа,
када су у питању радови за које је, у складу са законом, обавезно прибављање таквог одобрења.
Члан 21.
Лице које изводи грађевинске, грађевинско-занатске и инсталатерске радове у згради или на згради,
дужно је да претходно о томе обавести власнике посебних делова, односно орган управљања стамбеном
заједницом и пријави дан почетка, врсту и трајање радова, и да по обављеном послу просторије у згради
које су биле предмет радова или на било који начин везане за извођење радова, остави у исправном стању.
Обавезу обавештавања из става 1. овог члана, има и власник и корисник посебног дела када изводи
радове у стану или пословним просторијама, као и обавезу да прикаже одобрење из члана 20. ове Одлуке,
управнику стамбене заједнице.
Радови из ст. 1. и 2. овог члана, осим у случајевима хаварије и потребе за хитним интервенцијама, не
могу се изводити у време одређено као време одмора.
Члан 22.
При коришћењу стана, заједничких делова зграде, заједнички ограђеног простора који припада
згради, ходника, кровних тераса, степеништа и приступних галерија у згради, забрањено је виком, буком,
трчањем, скакањем, играњем лоптом и сличним поступцима ометати власнике и кориснике посебног дела
зграде у мирном коришћењу стана.
У време одмора, радним данима у времену од 14,00 до 17,00 часова и од 22,00 до 5,00 часова наредног
дана, а у данима викенда у времену од 16,00 до 18,00 часова и од 22,00 до 5,00 часова наредног дана, није
дозвољено коришћење разних машина и уређаја, музичких апарата и уређаја, као и свирање и певање,
изнад собне јачине звука у стану и пословним просторијама, односно згради којим се ремети мир и тишина
у згради.
Власници и корисници посебног дела зграде се у поменутом времену морају понашати на начин који
обезбеђује потпуни мир и тишину у згради.
Орган управљања стамбеном заједницом може да одреди и други временски период као време одмора
и та одлука мора бити истакнута на огласној табли заједно са Одлуком о кућном реду у стамбеним зградама.
Члан 23.
Прозори на подруму морају имати решетку или густу жичану мрежу која спречава убацивање
предмета који могу да изазову пожар или друга оштећења зграде.
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Члан 24.
Власници и корисници посебног дела зграде, у складу са посебним прописима о држању животиња,
држе мачке, псе и друге животиње, дужни су да пазе да те животиње не стварају нечистоћу и не нарушавају
мир и тишину у згради.
Члан 25.
У погледу изношења и депоновања кућног смећа, као и отпадака који не спадају у кућно смеће
(кабасто, зелени и грађевински отпад), примењују се одговарајући прописи општине Бела Црква који

регулишу ову област.
НАД ЗОР
Инспекцијски надзор
Члан 26.
Инспекцијски надзор врши Одељење за урбанизам,привреду и инспекцијске послове преко комуналне и
грађевинске инспекције.
Инспектор је дужан да пружа стручну помоћ у вршењу инспекцијског надзора и да даје стручна објашњења,
да предузима превентивне мере, укључујући и то да обавештава субјекта инспекцијског надзора у вези са
обавезама из прописа, указује субјекту инспекцијског надзора на могуће забрањене, односно штетне
последице његовог понашања, опомене субјекта инспекцијског надзора на потребу отклањања узрока
незаконитости које могу настати у будућности.
На поступање, права и обавезе инспектора за комуналне делатности и грађевинског инспектора која нису
уређена овим одлуком примењује се закон којим се уређује инспекцијски надзор.
Права и обавезе комуналног инспектора Општине Бела Црква
Члан 27.
У вршењу послова инспекцијског надзора комунални инспектор Одељења за урбанизам,привреду и
инспекцијске послове општине Бела Црква има право и обавезу да:
1.
проверава да ли се власници посебних делова и власници самосталних делова придржавају обавеза
прописаних чланом 4. ове Одлуке.
2.
проверава да ли се власници посебних делова придржавају општих правила кућног реда из ове
Одлуке.
3.
У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор има овлашћење да прегледа опште и
појединачне акте, евиденције и другу документацију надзираног субјекта у складу са овом Одлуком, коју
није могао да прибави по службеној дужности, саслуша и узима изјаве од одговорног лица стамбене
заједнице (управника или професионалног управника), као и да предузима друге радње везане за
инспекцијски надзор у циљу утврђивања чињеничног стања.
Дужности комуналног инспектора Општине Бела Црква
Члан 28.
Уколико надзирани субјекат у остављеном року није предузео мере за отклањање неправилности које су
му наложене, комунални инспектор Општине Бела Црква дужан је да:
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1)
наложи решењем власницима посебних и самосталних делова да се придржавају обавеза
прописаних чланом 4. ове одлуке;
2)
наложи решењем власницима посебних делова да се придржавају општих правила кућног реда
прописаним овом Одлуком
Комунални инспектор општинске управе Општине Бела Црква издаје прекршајни налог за прекршај
за који је одређена новчана казна у фиксном износу.
Права и обавезе грађевинског инспектора
Члан 29.

Грађевински инспектор у вршењу инспекцијског надзора има право и обавезу да:
1)

проверава да ли се зграда и њени делови користе у складу са својом наменом;

2)
проверава да ли се коришћењем зграде доводи у опасност живот и здравље људи, безбедност зграде
и имовине, саобраћаја, околине и животне средине;
3)
проверава да ли на изграђеној згради постоје недостаци који угрожавају безбедност њеног
коришћења и околине;
4)
проверава да ли се у посебном делу зграде у ком се обавља пословна делатност та делатност обавља
на начин којим се угрожава безбедност зграде и грађана, наноси штета згради и ометају други корисници
у мирном коришћењу станова;
5)
проверава да ли је власник посебног дела зграде омогућио обављање радова у мери која је
неопходна за отклањање непосредне опасности по живот и здравље људи и материјалних добара.
Управник, професионални управник, односно друго одговорно лице из члана 2. ове Одлуке дужно је да,
уколико је то потребно ради утврђивања чињеница, грађевинском инспектору омогући потпун и несметан
увид у документацију коју инспектор није могао да прибави по службеној дужности, као и улазак у све
заједничке делове, односно самосталне делове зграде, уколико они представљају заједничку имовину, и
вршење увиђаја у њима.
Дужности грађевинског инспектора
Члан 30.
Уколико надзирани субјекат у остављеном року није предузео мере за отклањање неправилности које су
му наложене, грађевински инспектор дужан је да:
1) забрани решењем стамбеној заједници, односно другом одговорном лицу из члана 2. ове Одлуке,
коришћење зграде, односно дела зграде уколико се она не користи у складу са својом наменом до
прибављања одговарајућег решења надлежног органа;
2) наложи решењем стамбеној заједници, односно другом одговорном лицу из члана 2. ове Одлуке,
доношење односно спровођење програма одржавања зграде .
3) наложи решењем стамбеној заједници, односно другом одговорном лицу из члана 2. ове Одлуке,
обављање радова у мери која је неопходна за отклањање непосредне опасности по живот и здравље људи
и материјалних добара у складу са чланом 6. oве Одлуке.
Грађевински инспектор издаје прекршајни налог за прекршај за који је одређена новчана казна у фиксном
износу.
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КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице као власник
посебног дела,односно зграде ако:
1.
се након истека рока прописаног решењем инспектора не придржава обавеза прописаних чланом
4. ове Одлуке, а у вези са чл. 28 и чл. 30. Ове одлуке
2.

се и поред решења инспектора из члана 28. став 1. тачка 2) ове Одлуке не придржава општих

правила кућног реда;
3.
и поред решења инспектора не омогући несметано обављање радова у мери која је неопходна за
отклањање непосредне опасности по живот и здравље људи и материјалних добара у складу са чланом 30.
став 1. тачка 3) ове Oдлуке;
4.
настави са коришћењем зграде, односно дела зграде након донетог решења из члана 30. став 1.
тачка 1. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се правно лице као власник посебног дела новчаном казном
у фиксном износу од 70.000,00 динара.
Прекршај стамбене заједнице
Члан 32.
Новчаном казном у фиксном износу од 70.000,00 динара казниће се за прекршај стамбена заједница ако:
1)
након истека рока прописаног решењем инспектора из члана 30. став 1. тачка 1) ове Одлуке не
прибави одговарајуће решење надлежног органа за коришћење зграде, односно дела зграде у складу са
њеном наменом;
2)
након истека рока из решења инспектора не донесе програм одржавања у складу са чланом 30. став
1. тачка 2) ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном
износу од 15.000,00 динара.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Бела Црква, осим
одредбе члана 23. ове одлуке која ће почети да се примењује у року од 6 месеци од дана ступања на снагу
ове одлуке.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Број:011-24/2017-01
Дана: 22.11.2017.
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91.

На основу члана 9.став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе ( Сл.Гласник РС Бр:
62/2006,93/2012,99/2013,125/2014,95/2015,83/2016,91/2016,104/2016), члана 20. Тачка 4. Закона о
локалној самоуправи (Сл.Гласник РС ,број 129/2007 , 83/2014) и члана 14.тачка 5. Статута
Општине Бела Црква (Сл.лист општине бр: 8/2008, измене и допуне 1/2009,3/2010, 4/2014 и
9/2016), Скупштина општине Бела Црква на својој седници 22.11.2017. донела је
ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком уводе се општинске административне таксе (у даљем тексту таксе) за списе и
радње у изворним пословима органа и служби општине Бела Црква .
Члан 2.
Списи и радње за које се плаћа такса ,као и висина такса утврђују се Таксеном тарифом ,која је
саставни део ове Одлуке ( у даљем тексту: тарифа)
ОБВЕЗНИК ТАКСЕ
Члан 3.
Обвезник таксе ( у даљем тексту:обвезник) јесте подносилац захтева ,односно поднеска којим се
поступак покреће,односно врши радња прописана Тарифом.
Ако за прописану радњу има више обвезника,њихова обавеза је солидарна.
Ако записник замењује захтев,односно поднесак из става 1.овог члана ,за који се плаћа
такса,обвезник је давалац изјаве на записник.
Члан 4.
Такса се не може наплатити ако Тарифом није прописана,нити се може наплатити у већем или
мањем износу од прописаног.
НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ
Члан 5.
Ако тарифом није друкчије прописано,таксена обавеза настаје:
1)
За поднеске – у тренутку када се предају а за захтеведате на записник-када се записник
састави.
2)

За решења ,дозволе и друге исправе – у тренутку подношења захтева за њихово издавање

3)

За управне радње – у тренутку подношења захтева за извршење тих радњи.
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Члан 6.
Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе ,ако овом одлуком није другачије прописано.
НАЧИН ПЛАЋАЊА ТАКСЕ
Члан 7.
Такса се плаћа у прописаном новчаном износу.
Обвезник је дужан да приложи одговарајући доказ да је таксу платио.
Члан 8.

У решењу или другој исправи за коју је плаћена такса ,означава се да је такса плаћена ,износ
који је плаћен и тарифни број по ком је такса плаћена.
Члан 9.
Ако се на захтев обвезника по поднетом захтеву,односно у поступку издаје
решење,исправа,документ или писмено у више примерака,за други и сваки следећи примерак
плаћа се такса као за препис,која не може бити већа од таксе за први примерак.
За примерке исправа који се поводом захтева или поднесака обвезника састављају ,односно
издају за потребе органа односно организационе јединице општинске управе,такса се не
наплаћује.
Члан 10.
Ако у поступку један или више обвезника поднесу више захтева који имају исти правни основ,а
доноси се једно решење,такса се плаћа за сваки појединачни захтев ако тарифом није друкчије
одређено.
Члан 11.
Ако обвезник непосредно поднесе нетаксиран или недовољно таксиран захтев или поднесак ,
одговорно лице органа надлежног за пријем захтева или поднеска затражиће од обвезника да
плати прописану таксу у року од десет дана од дана подношења захтева или поднеска и
упозорити га на последице неплаћања таксе,о чемусе на поднетом захтеву,односно поднесу
сачињава белешка.
Ако нетаксиран или недовољно таксиран захтев или поднесак,односно други спис стигне
поштом, одговорно лице органа ураве,надлежно за одлучивање по захтеву,односно
поднеску,позваће обвезника писменом опоменом да у року од десет дана од пријема
опомене ,плати прописану таксу и таксу за опомену и упозорити га на поскледице неплаћања
таксе.
Ако обвезник уплати таксу у року из става 1. И 2. овог члана ,сматра се да је захтев,односно
поднесак од почетка уредно таксиран.
Ако обвезник не уплати таксу у року из става 1. И 2. овог члана,наплата таксе и опомене врши се
пре уручења затраженог решења или друге исправе,односно пре саопштења обвезнику да је
радња извршена.
Члан 12.
Наплата таксе за захтеве,поднеске и друге списе који нетаксирани или недовољно таксирани
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стигну из иностранства поштом,врши се пре уручења затраженог решења или друге
исправе,односно пре саопштења обвезнику да је радња извршена.

Члан 13.
Такса се уплаћује на прописани уплатни рачун 840-742251843-73 ,општинске административне
таксе, позив на број 97 53-209

Члан 14.
У погледу начина плаћања таксе преко дипломатско-конзуларног представништва Републике
Србије ,сходно се примењују одредбе закона којим се уређује плаћање републичких
административних такси.
У погледу повраћаја,камате,принудне наплате,застарелости и осталог што није посебно
прописано овом Одлуком,сходно се примењују прописи којима се уређује порески поступак и
пореска администрација.
ОСЛОБАЂАЊА ОД ПЛАЋАЊА ТАКСИ
Члан 15.
Ослобађају се плаћања таксе:
1)Органи и организације Републике Србије ,аутономне покрајине и локалне самоуправе
2) Организације обавезног социјалног осигурања
3)установе основане од Републике Србије,аутономне покрајине и локалне самоуправе
4)Црвени крст Србије
5)дипломатско-конзуларна представништва стране државе,под условом узајамности.
Члан 16.
Не плаћа се такса за:
1)Списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности
2) Списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно уплаћених јавних прихода као и за
рефундацију истих.
3) Списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима,другим исправама и
службеним евиденцијама.
4)пријаве за упис у матичне књиге
5)пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних прихода,списе и радње у поступку утврђивања
смањења катастарског прихода због елементарних непогода,биљних болести,штеточина и
других ванредних догађаја,као и списе и радње за остваривање законом прописаних пореских
подстицаја и ослобођења код плаћања јавних прихода.
6)списе и радње за остваривање права из обавезног социјалног осигурања,социјалне
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заштите,борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата,односно права у складу
са прописима којима се уређује финансијска подршка породици са децом.
7)списе и радње у вези у вези са предшколским васпитањем и образовањем и образовањем
студената,стручним усавршавањем,односно преквалификацијом.
8)списе и радње као и прилоге који се морају поднети уз захтев,у вези са регулисањем војне
обавезе.
9)списе и радње у поступку за сахрањивање
10)поднеске упућене ораганима за представке и притужбе
11)списе и радње у вези са заснивањем радног односа и остваривањем права по том онову
12) списе и радње у поступку за састављање ,односно исправљање бирачких спискова,као и

спискова за кандидовање
13) списе и радње за које је ослобађање од плаћања таксе уређено међународним уговором
14) списе и радње за које је ослобађање од плаћања таксе прописано Тарифом
15)за потврду о пријему захтева
16)за потврду о правоснажности или извршности која се ставља на управни акт
Члан 17.
Ако је покренут поступак на захтев више обвезника,од којих су неки ослобођени плаћања
таксе,таксу у том поступку плаћа обвезник који није ослобођен плаћања таксе.
Члан 18.
Страни држављани,под условом узајамности,имају иста права у погледу плаћања таксе као и
држављани Републике Србије.
Члан 19.
У решењу,исправи,документу или писменом,који се издаје без плаћања таксе,мора се означити
сврха издавања и основ ослобођења од плаћања таксе.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
За списе и радње у управним стварима и за друге списе и радње органа,односно организационих
јединица Општинске управе,за таксене обавезе које су настале ,а нису плаћенедо ступања на
снагу ове одлуке ,такса се плаћа у складу са прописима који су били на снази у време настанка
обавезе,ако је то повољније за обвезника.
Члан 21.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи одлука о општинским административним
таксама (Сл.лист општине бр:1/2002)
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Члан 22.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Бела
Црква .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БЕЛА ЦРКВА
ДАНА:22.11.2017.
БРОЈ:011-25/2017-01

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Марјан Алексић с.р.

ТАКСЕНА ТАРИФА
Тарифни број 1
4)
За захтев,молбу,предлог,пријаву и други поднесак ако овом одлуком није другачије
прописано ..................................................................................................250,00
5)

Захтев за издавање мишљења о примени општинскох прописа...........500,00

Напомена: Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске којима странка
захтева само брже поступање по раније поднетом захтеву односно поднеску.
Такса из тачке 1.овог тарифног броја не плаћа се за захтеве за остваривање права на премије
(подстицаје у пољопривреди)
Тарифни број 2
1.
За жалбе против решења која доносе органи,односно организационе једнинице органа
управе,ако овом одлуком није другачије прописано.............................350,00
Напомена: Ако се у истој управној ствари подноси једна жалба против више решења од стране
више обвезника таксе,такса из тачке 1 овог тарифног броја плаћа се према броју решења која се
оспоравају жалбом.
2.
За уложене ванредне правне лекове ..........................................................1.000,00
Тарифни број 3
1.
За сва решења која доносе органи,односно организационе јединице органа управе ,ако
овом одлуком није другачије прописано .....................................................400,00
2.
За сва уверења,односно потврде које издају органи,односно организационе јединице
органа управе , овом одлуком није другачије прописано ...........................200,00
Напомена : Ако се доноси једно решење,уверење или потврда по захтеву више лица,такса по овом
тарифном броју плаћа се онолико пута колико има лица којима се решење,уверење или потврда
уручује.
3.

За опомену којом се обвезник позива да плати таксу ..................................200,00

Тарифни број 4
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За списе и радње из области привреде и саобраћаја које обављају организационе јединице општинске
управе или други субјект у чијој су надлежности послови управљања ,заштите и одржавања локалних
путева,плаћа се такса и то:
1.

Саобраћајно технички услови за изградњу објекта..................3.500,00

2.

Саобраћајно технички услови за израду плана детаљне регулације.....5.000,00

3.

Решење о кретању и заустављању мимо утврђеног режима саобраћаја.....2000,00

4.

Решење за коришћење посебно обележеног места за паркирање путничког возила ....500,00

5.
Издавање решења о испуњености услова за обављање делатности такси
превоза .......500,00
6.

За захтев за преглед ауто такси возила......300,00

7.
Решење о категоризацији угоститељског објекта у домаћој радиности по објекту
категоризације ......500,00
Тарифни број 5
За списе и радње из области урбанизма и грађевинских послова

1.

За издавање Информације о локацији утврђује се износ од 2.000,00 динара;

2.

За издавање Локацијских услова утврђује се износ за објекте

-до 30 м2...........................................................................................................2.500,00 динара
-од 31-150м2.....................................................................................................3.000,00 динара
-од 151-300м2....................................................................................................4.000,00 динара
-од 301-500м2...................................................................................................5.000,00 динара
-од 501-800м2....................................................................................................6.000,00 динара
-од 801-1.000м2..................................................................................................7.000,00 динара
-преко 1.000м2..................................................................................................10.000,00 динара
3. Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре
До 1.000м2.................................................................................................10.000,00 динара
Преко 1.000м2...........................................................................................20.000,00 динара
4 . За издавање Потврде о усклађености урбанистичког пројекта са урбанистичким планом утврђује се
износ од 2.000,00 динара
5 .За издавање Потврде о усаглашености пројекта парцелације и препарцелације са урбанистичким
планом утврђује се износ од 2.000,00 динара;
6. За издавање Потврде да је грађевинска парцела у складу са условима утврђеним у планском документу
за израду елабората геодетских радова исправке граница суседних парцела, утврђује се износ од
2.000,00 динара;
7 . За издавање Решења о формирању грађевинске парцеле у посебним случајевима, утврђује се износ од
2.500,00 динара;
Страна 493. Број 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 23.новембар 2017. године
8 . За издавање Решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирању грађевинске
парцеле утврђује се износ од 1000,00 динара;
9. Такса за умножавање ,оверу и уступање урбанистичких планова.........100,00 по страни
10. Решење о рушењу објекта.......500,00
11. За захтев за издавање водних услова,сагласности и дозвола.....5.000,00
12. Захтев за покретање поступка за израду урбанистичких планова......8.000,00
13. Захтев за излазак грађевинског инспектора ......300,00
14. Захтев за конверзију права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта у право
својине ...................500,00
15. Захтев за конверзију права коришћења изграђеног грађевинског земљишта у право

својине ...................800,00
Тарифни број 6
За списе и радње из области општих послова које доносе организационе јединице општинске управе:
1.
За излазак службеног лица у поступку закључења брака ван службених
просторија ......5.000,00

2.
За закључење брака у службеним просторијама после завршетка радног
времена..........1.500,00
Напомена: Таксе из тачке 1.овог тарифног броја ослобађају се инвалиди,непокретна и тешко болесна
лица.
3.
За препис акта ,односно списа,односно за оверу преписа из изворне надлежности
општине,ако овим актом није другачије прописано,по полутабаку оригинала (што је лист хартије
од две стране формата А4 и мањег) ....300,00
4.
За препис акта ,односно списа, из изворне надлежности општине,које орган на захтев
странке врши на страном језику ,по полутабаку оригинала ....400,00

Напомена: Под преписом из овог тарифног броја подразумева се и издавање фотокопије ,односно
штампање акта односно списа из меморије рачунара.
Ако је препис ,чија се овера врши ,писан на страном језику,плаћа се такса у износу увећаном
100% у односу на таксу из става 1.овог тарифног броја.
Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије АПКИМ ,на
основу одговарајућих исправа којима доказује свој статус,у року од 6 месеци од издавања
оригинала ,не плаћа таксу из става 1.овод тарифног броја за оверу преписа,извода,односно
уверења из матичнух књига.
5.
Увид у пројектну документацију која се налази у архиви из изворне надлежности
општине....300,00
Тарифни број 7
За списе и радње из комунално стамбене области ,које доносе органи и организационе јединице управа
општине ,плаћа се такса и то:
1.
За регистрацију стамбених заједница ......500,00 динара
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2.
За решење о привременом заузећу јавних површина (грађевински материјал и
слично) .................................300,00
3.

За решење о постављању привремених монтажних објеката ............500,00

4.
За решење о продужењу локације за постављање привремених монтажних
објеката............................500,00
5.
За решење о привременом заузећу јавних површина (тезге,други покретни привремени
објекти-дечији аутићи,забавни паркови,летње баште и слично) ....................................500,00
6.

Захтев за доделу стана у закуп.........250,00

7.

Захтев за исељење бесправно усељених лица...................800,00

8.
Учешће на конкурсу за доделу локације за привремено постављање киоска и мањих
монтажних објеката на јавним површинама....1.000,00
9.

Захтев за излазак инспекција по захтеву странке.................300,00

10.

За решења о сечи и орезивању стабала................300,00

Тарифни број 8
За услужне радње које извршавају органи и организационе јединице управе и јавне службе општине

1.

Издавање дупликата аката из регистра ........300,00

2.
Достава на кућну адресу извода из матичних књига ,уверења издатих на основу матичне
евиденције ,која је наручена путем поште,телефоном,мејлом .....200,00
3.

Услуге изнајмљивања видео бим пројектора .......................80,00 дин.минут

4.

Услуге изнајмљивања видео бим платна .......................50,00 дин.минут

5.

Фотокопирање образаца формата А4 и А3

Једнострано,по листу хартије .....................5,00 дин
Двострано,по листу хартије............ 10,00 дин
Ова тарифа саставни је део Одлуке о локалним административним таксама и објавиће се у
Службеном листу општине.
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92.

На основу члана 146.Закона о планирању и изградњи (Сл.Гласник РС бр. 72/2009, 81/2009 - испр.,
64/2010 - oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - oдлука УС, 50/2013 - oдлука УС, 98/2013 - oдлука УС,

132/2014 i 145/2014) члана 39. Закона о прекршајима („ Сл .гласник РС“бр.65/2013 и 13/2016) 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), Скупштина општине Бела Црква на својој седници 22.11.2017.
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРИВРЕМЕНОМ ПОСТАВЉАЊУ МОНТАЖНИХ И
ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о привременом постављању монтажних и покретних
објеката на јавним површинама (Сл.лист општине Бела Црква бр: 4 /2011 и 9/ 2012).
Члан 2.
У члану 21. Став 1 мења се и гласи : ,,Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00
динара
казниће се инвеститор-правно лице :Уколико је инвеститор предузетник – 20.000,00“ Наведене алинеје
даље у тексту остају непромењене.
У истом члану став 2. мења се и гласи: ,,За исти прекршај казниће се и одговорно лице
инвеститора(уколико је инвеститор правно лице) новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара“
Члан 3.
Члан 22. мења се и гласи : ,,Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се
инвеститор – правно лице који поставља привремени објекат из члана 1 став 2. алинеја друга и
трећа ,супротно условима из ове одлуке,. Уколико је инвеститор предузетник – 20.000,00“
За исти прекршај казниће се и одговорно лице инвеститора(уколико је инвеститор правно лице) новчаном
казном у фиксном износу од 5.000,00 динара“
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011- 26 /2017-01
Дана: 22.11. 2017. године
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Maрјан Алексић с.р.
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Број 9. Страна 496.

93.
На основу члана 4. и члана 13. Закона о комуналним делатностима(„Сл.гласник РС“ бр. 88/2011 и
104/216),члана 20. став1. тачка5. Закона о локалној самоуправи („ Сл.гласник РС“бр. 129/2007 и 83/2014),
члана 39. Закона о прекршајима („ Сл .гласник РС“бр.65/2013и13/2016) и Члана 35.Статута Општине Бела
Црква, Скупштина општине Бела Црква на својој седници 22.11.2017. донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Члан 1.
Овом Одлуком врши се измена и допуна Одлуке о комуналном уређењу насељених места на подручју
општине Бела Црква ( Сл.лист општине Бела Црква бр: 6 /2014)
Члан 2.
Члан 32. став 6. мења се и гласи: ,,Средства за одржавање и уређење депонија обезбеђују се из цене
комуналне услуге и из средстава буџета општине Бела Црква“.
Члан 3.
У члану 32. у ставу 2 и ставу 7. Уместо речи ,,ЈП дирекција за изградњу општине Бела Црква. - ЈКП
Белоцрквански комуналац“
Члан 4.
У члану 40. став 3. уместо речи ЈП ,, Дирекције за изградњу општине Бела Црква“- буџета општине Бела
Црква
Члан 5.
У члану 43. Став 1. бришу се речи ,,ЈП ,,Дирекција за изградњу општине Бела Црква“
Члан 6.
У члановима 48,56,82 и 83. уместо речи ,,ЈП ,,Дирекција за изградњу општине Бела Црква“
1.
на терет буџета општине Бела Црква.

Члан 7.
У члану 89. у ставу 3. уместо речи ,,ЈП ,,Дирекција за изградњу општине Бела Црква“ плаћа општина Бела Црква
Став 4. истог члана мења се и гласи : Накнада за коришћење и одржавање депонија одређује се посебним
уговором који се закључује између Општине Бела Црква и ЈКП ,,Белоцрквански комуналац“ .
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Члан 8.
Члан 95. Став 1 тачка 19. наведене Одлуке мења се и гласи : „Изриче новчане казне прекршајним налогом
у складу са законом којим се регулишу прекршаји.“
Члан 9.

Члан 96. Став 1 мења се и гласи :,, Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00
за прекршај Комунално предузеће, који се бави изношењем смећа, ако:“
Све набројане тачке из овог става остају непромењене.

динара казниће се

Члан 96. Став 2. мења се и гласи :,, Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара, за прекршај
из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице у Комуналном предузећу.“
Члан 10.
Члан 97. Став 1 мења се и гласи:,, Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се за
прекршај правно лице (предузеће, привредно друштво, установа) , ако:
Све набројане тачке из овог става остају непромењене.
У истом члану ставови 2,3 и 4 мењају се и гласе:
Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара, за прекршај из става 1. овог члана, казниће се
одговорно лице у правном лицу (предузећу, привредном друштву, установи и др.)
Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара, за прекршај из става 1. овог члана,
казниће се предузетник.
Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара, за прекршај из става 1. овог члана
казниће се и физичко лице.
Члан 11.
Члан 98. Став 1. мења се и гласи : ,,Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00
се за прекршај правно лице, ако:“
Све набројане тачке из овог става остају непромењене.

динара, казниће

У истом члану ставови 2 и 3 мењају се и гласе:
Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара, за прекршај из става 1. овог члана, казниће се и
одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара, за прекршај из става 1. овог члана, казниће се
предузетник.
Члан 12.
Члан 99.Став 1. мења се и гласи: ,,Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00
физичко лице, ако:“
Све набројане тачке из овог става остају непромењене.

динара казниће се

Члан 13.
Члан 100. мења се и гласи: ,,Новчану казну путем прекршајног налога изриче комунална инспекција
Општинске управе Бела Црква на основу личног увида на терену, пријаве грађана или обавештења
23. новембар 2017.
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комуналног предузећа у складу са Законом о прекршајима.”
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Број: 011- 27/2017-01
Дана: 22.11. 2017. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Maрјан Алексић с.р.

94.
На основу члана 20. и члана 32.тачка 16. Закона о локалној самоуправи (Сл.Гласник РС ,број
129/2007 , 83/2014) члана 39. Закона о прекршајима („ Сл .гласник РС“бр.65/2013и13/2016) 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), Скупштина општине Бела Црква на својој седници 22.11.2017. донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ РАДЊИ И ОБЈЕКАТА
ЗАБАВНОГ КАРАКТЕРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о радном времену угоститељских, трговинских и
занатских радњи и објеката забавног карактера на територији општине Бела Црква (Сл.лист општине бр.
3/2005 , 4/2011 , 9/2012).
Члан 2.
Члан 10.тачка 3. наведене одлуке мења се и гласи:
Издаје прекршајни налог за прекршаје који су прописани овом Одлуком,
Члан 3.
Члан 11. Одлуке мења се и гласи:
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. угоститељски објекат, трговинску или занатску радњу или објекат забавног карактера држи
отворен или у њему пружа услуге дуже од радног времена које је утврђено овом Одлуком (члан 3. 4. и 5.),
2. уведе продужено радно време без одобрења надлежног органа (члан 4. став 1.),
3. на улазним вратима или на другом видном месту на улазу у објекат не истакне радно време
прописано овом Одлуком или не истакне обавештење о привременој обустави вршења делатности (члан
6.),
4. ако поступи супротно одредбама члана 7. и 7а. Одлуке,
5. не омогући комуналном инспектору улазак у објекат односно не омогући вршење прегледа
(члан 8.),
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном
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у фиксном износу од 5.000,00 динара,
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и предузетник новчаном казном у фиксном износу
од 20.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и физичко лице новчаном казном у фиксном износу
од 5.000,00 динара.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Број: 011- 28/2017-01
Дана: 22.11.2017. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Maрјан Алексић с.р.

95.
На основу чланова 39. Закона о правима пацијената („Сл. Гласник РС 45/2013“) и члана
35.Статута општине Бела Црква бр.8/2008 , 1/2009,3/2010,4/2014 и 9/2016),Скупштина општине Бела
Црква,на седници одржаној дана 22.11.2017. године,донела је
ОДЛУКУ
О ЗАШТИТИ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се заштита права пацијената на територији Општине Бела Црква (у даљем тексту:
Општина) која се обезбеђује одређивањем лица које обавља послове саветника за заштиту права
пацијената и образовањем Савета за здравље.
II САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА
Члан 2.
Послове саветника за заштиту права пацијената (у даљем тексту: саветник пацијената) обавља лице које
је запослено у Општинској управи Бела Црква и испуњава следеће услове: дипломирани правник је са
положеним стручним испитом за рад у органима државне управе, има најмање три године радног
искуства у струци и познаје прописе из области здравствене заштите.
Саветник пацијената може имати заменике који морају испуњавати услове из става 1. овог члана.
Лице које обавља послове саветника пацијената и његове заменике одређује начелник Општинске управе
посебним решењем.
Члан 3.
Саветник пацијената обавља послове заштите права пацијената по поднетим приговорима и пружа
потребне информације и савете у вези са правима пацијента која се односе на рад здравствене установе,
приватне праксе и другог правног лица које обавља одређене послове из здравствене делатности.

23. новембар 2017.
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Члан 4.
Саветник пацијената има службену легитимацију, којом се идентификује приликом доласка у здравствену
установу, приватну праксу и друго правно лице које обавља одређене послове из здравствене делатности.

Образац и садржину службене легитимације из става 1. овог члана прописује министар надлежан за
послове здравља.
Члан 5.
Здравствена установа, приватна пракса и друго правно лице која обавља одређене послове из здравствене
делатности дужни су да саветнику пацијената, у присуству здравственог радника, омогуће увид у
медицинску документацију пацијента, која је у вези са наводима изнетим у приговору, и да му без
одлагања, а најкасније у року од пет радних дана, доставе све тражене информације, податке и мишљења.
Члан 6.
Здравствена установа, приватна пракса и друго правно лице које обавља одређене послове из здравствене
делатности дужни су да на видном месту истакну име и презиме, радно време саветника пацијената, као
и адресу и број телефона на који се пацијент може обратити ради заштите својих права.
Члан 7.
Саветник пацијената поступа по приговору, односно сачињава и доставља записник и извештај на начин
и у роковима у складу са законом и подзаконским актима који уређују начин поступања по приговору.
Члан 8.
Саветник пацијената сачињава и доставља месечни, тромесечни, шестомесечни и годишњи извештај о
поднетим приговорима у складу са законом и подзаконским актима који уређују сачињење и достављање
ових извештаја.
III САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ
Члан 9.
Савет за здравље (у даљем тексту: Савет) обавља следеће задатке:
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;
Страна 501. Број 9.
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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.
Члан 10.
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.
Члан 11.
Стручне послове за потребе Савета обављаће стручна служба Општинске управе Бела Црква надлежана
за послове друштвених делатности, а административно-техничке послове обављаће стручна служба
Општинске управе Бела Црква надлежана за Скупштинске послове.
IV ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Члан 12.
Саветник пацијената и чланови Савета обавезни су да у свом раду поступају у складу са прописима
којима се уређује заштита података о личности.

23. новембар 2017.
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V ФИНАНАСИРАЊЕ
Члан 13.
Средства за рад саветника пацијената и Савета обезбеђују се у буџету Општине.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Бела Црква".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Број:011-29 /2017-01
Дана: 22.11.2017.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Марјан Алексић с.р.

96.

На основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а Закона о порезима на имовину („Службени гласник
РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012УС и 47/2013), члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Службени
гласник РС“, број 47/2013) и члана 35. Статута општине Бела Црква (Сл. лист Општине Бела Црква,
бр. 8/2008 и 8/2012), Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 22.11.2017.године,
донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Члан 1.
Овим актом утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Бела Црква.
Члан 2.
На територији општине Бела Црква одређено је пет зона за утврђивање пореза на имовину, у
зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној
повезаности са централним деловима општине Бела Црква, односно са радним зонама и другим
садржајима у насељу, и то: I зона, II зона, III зона, IV зона и V зона, с тим да је I зона утврђена за
најопремљенију зону.
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину
на територији општине Бела Црква износе:
Страна 503. Број 9.
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Групе непокретности
1. Грађевинско земљиште
2. Пољопривредно земљиште
3. Шумско земљиште

I зонa

II зонa

III зонa
IV зонa
V зонa
155.44
155.44
63.93
63.93
63.93
24.48
24.48
24.48

4. Станови
5. Куће за становање
6. Пословне зграде и други (надземни и
подземни) грађевински објекти који
служе за обављање делатности
7. Гараже и гаражна места

35,969.70
32,623.88
42,105.26

31,054.48
21,508.59
33,680.00

21,582.00
21,420.00
25,260.00

13,038.00
10.095.87
16,840.00

13,038.00
13,038.00
16,840.00

13,560.00

10,848.00

8,136.00

5,424.00

5,424.00

Члан 3.
Овај акт објавити у Службеном листу општине Бела Црква и на интернет страни општине Бела Црква.
Члан 4.
Овај акт ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Бела Црква, а
примењује се од 01. јануара 2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Број: 011-30 /2017-01
У Белој Цркви, дана 22.11.2017. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Марјан Алексић с.р.

97.
На основу члана 7а и члана 38б Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001,
45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и 47/2013), члана 36.
Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 47/2013) и
члана 32. тачка 3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), члана 35.
Статута општине Бела Црква (Сл. лист Општине Бела Црква, бр. 8/2008 и 8/2012), Скупштина општине
Бела Црква на седници одржаној 22.11.2017.године, донела је
ОДЛУКУ
О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ
ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ
У ОПШТИНИ БЕЛА ЦРКВА
Члан 1.
Овим актом утврђују се коефицијенти за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који
воде пословне књиге, које се налазе на територији општине Бела Црква.
Члан 2.
На територији општине Бела Црква одређено је 5 зона за утврђивање пореза на имовину, и то: I зона, II зона,
III зона, IV зона и V зона, с тим да је I зона утврђена за најопремљенију зону.
23. новембар 2017.
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Коефицијенти на територији општине износе:
1) за I зону 1,00 %
2) за II зону 0,80 %
3) за III зону 0,60 %
4) за IV зону 0,40 %

Број 9. Страна 504.

5) за V зону 0,40 %
Члан 3.
Овај акт објавити у Службеном листу општине Бела Црква и на интернет страни општине Бела Црква.
Члан 4.
Овај акт ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Бела Црква, а
примењује се од 01. јануара 2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Број: 011-31/2017-01

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

У Белој Цркви, дана 22.11.2017. године

Марјан Алексић

98.
На основу члана 34 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 9/2008 и 8/2016,Скупштина
општине Бела Црква на својој седници 22.11.2017. донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ТРОШКОВА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА И
ЧЛАНОВА САВЕТА И КОМИСИЈА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се накнада трошкова одборницима Скупштине општине Бела Црква и члановима
Савета и Комисија. Накнада трошкова представља збир накнаде за рад и накнаде трошкова путовања.
Члан 2.
Накнада за рад одборника и чланова Савета или Комисије утврђује се у висини од 1.700,00 динара нето
по седници.
Члан 3.
Одборницима и члановима Савета и Комисија 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 .
Страна 505. Број 9.
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Члан 4.

За сваког одборника и члана Савета и Комисије биће донето посебно решење којим ће се утврдити
висина накнаде која му по седници припада.
Члан 5.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању накнаде трошкова одборника
Скупштине општине и чланова савета и Комисија бр: 9/2004 и 5/2011-измене и допуне.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Број:011-32/2017-01
Дана: 22.11.2017.
Б Е Л А Ц Р К В А

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Марјан Алексић с.р.

99.

На основу члана 87. и 94. Закона о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник
РС", бр. 68/2015), члана 32. тачке 6. и члана 66. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
бр. 97/2016) и члана 14. став 14. Статута општине Бела Црква ("Сл. лист Општине Бела Црква" бр.
8/2008; 1/2009; 3/2010; 4/2014 и 9/2016), Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној
22.11.2017. донела:
ОДЛУКУ
О ТАКСИ ПРЕВОЗУ
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се ближи услови за обављање такси превоза, посебни услови за правно
лице и предузетника, карактеристике и обележја такси возила и начин обављања такси превоза
путника на територији општине Бела Црква, у складу са законом.
Члан 2.
Такси превоз путника (у даљем тексту: такси превоз) је вид јавног ванлинијског превоза путника
на територији општине Бела Црква.
Такси превоз обавља се путничким возилом које је намењено и погодно за такси превоз и ако
испуњава услове прописане законом и овом одлуком.
Члан 3.
Такси превоз обавља се на основу одобрења за обављање такси превоза.
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Одобрење за обављање такси превоза издаје одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске
послове општинске управе Бела Црква, надлежна за организовање начин обављања такси превоза
(у даљем тексту: надлежна организациона јединица) правном лицу и предузетнику, чија је
претежна делатност такси превоз, који су код надлежног органа за регистрацију привредних
субјеката регистровани за обављање те делатности у складу са законом и који испуњавају друге
услове прописане законом и овом одлуком.

Члан 4.
Такси возач је физичко лице које управља такси возилом и обавља такси превоз, као предузетник
или као запослени код правног лица и који испуњава услове прописане законом и овом одлуком.
Члан 5.
У оквиру петогодишњег планирања потреба у јавном превозу путника на територији Општине
Бела Црква, планира се оптималан број такси возила и доноси програм потреба за такси превозом
(у даљем тексту: програм), у складу са законом.
Програм из става 1. овог члана доноси се у складу са саобраћајно-техничким условима којима се
дефинише оптимално организовање такси превоза у погледу броја такси возила.
Саобраћајно-технички услови из става 2. овог члана дефинишу се у петогодишњем периоду, а на
основу карактеристика превозних захтева вожњи и стања техничког регулисања саобраћаја на
територији Општине Бела Црква.
Председник Општине Бела Црква (у даљем тексту: председник) доноси програм из става 1. овог
члана, који садржи број такси возила, чијим радом се задовољавају потребе за овом врстом превоза.
Предлог програма из става 1. овог члана припрема надлежна организациона јединица у сарадњи
са овлашћеним представницима такси превозника.
2. УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
а) Услови које треба да испуни предузетник
Члан 6.
Предузетник може обављати такси превоз, ако испуњава услове утврђене законом и овом одлуком
и то:
1) да постоји слободно место за такси возило у складу са програмом из члана 5. став 1. ове одлуке
и да му је надлежна организациона јединица општине издала сагласност да се региструје за
обављање делатности такси превоза у Агенцији за привредне регистре;
2) да је регистрован за обављање делатности такси превоза у складу са законом којим се уређује
регистрација привредних субјеката;
3) да има пребивалише на територији Општине Бела Црква;
4)
да има возачку дозволу "Б" категорије најмање три године (не укључујући пробни период);
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5) да има најмање 22 године старости;
6) да је здравствено способан за управљање моторним возилом и потпуно пословно способан;
7) да му правоснажном судском одлуком није забрањено обављање ове делатности, односно да му
правоснажном пресудом о прекршају није изречена заштитна мера забране обављања делатности
и забране управљања возилом, док трају правне последице осуде, односно мере;
8) да му није изречена мера забране управљања моторним возилом ''Б'' категорије, што се доказује
уверењем које није старије од шест месеци;
9) да му правоснажном судском одлуком није изречена казна затвора дужа од две године за
кривично дело против живота и тела, полне слободе, против безбедности јавног саобраћаја и
јавног реда и мира;
10) да је власник, односно прималац лизинга једног регистрованог путничког возила, које

испуњава услове утврђене законом и овом одлуком. Прималац лизинга мора бити уписан у
саобраћајну дозволу као корисник возила;
11) да је измирио пореске обавезе по основу јавних прихода, што доказује уверењем надлежног
органа, а које није старије од тридесет дана;
12) да је извршио уплату комуналне таксе за коришћење простора за такси стајалишта.

б) Услови које треба да испуни правно лице
Члан 7.
Правно лице може обављати такси превоз, ако испуњава услове утврђене законом и овом
одлуком и то:
1. да постоји слободно место за такси возило у складу са програмом из члана 5. став 1. ове
одлуке;
2. да је регистровано за обављање делатности такси превоза у складу са законом;
3. да има седиште на територији Општине Бела Црква;
4. да је власник, односно прималац лизинга најмање једног регистрованог путничког возила, које
испуњава услове утврђене законом и овом одлуком. Прималац лизинга мора бити уписан у
саобраћајну дозволу као корисник возила;
5. да по возилу има најмање једног такси возача у статусу запосленог лица, који испуњава услове
из члана 6. става 1. тач. 3-9 ове одлуке, са којим има закључен уговор о раду и пријаву на
обавезно социјално осигурање (М-А образац);
6. да је измирио пореске обавезе по основу јавних прихода, што доказује уверењем надлежног
органа, а које није старије од тридесет дана;
7. да је извршио уплату комуналне таксе за коришћење простора за такси стајалишта.
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в) Услови које треба да испуни такси возило
Члан 8.
Путничко возило које је намењено за обављање такси превоза мора да испуњава услове прописане
законом и овом одлуком и то:
1. да је фабрички произведено возило које има највише пет седишта, рачунајући и седиште возача
и најмање четворо врата;
2. да буде у складу са нормативима у погледу граница издувних емисија, у складу са законом;
3. да размак осовина буде минимум 2.440 мм, ширина минимум 1.500 мм, запремина корисног
пртљажног простора минимум 250 литара, а у смислу члана 13. став 5. тачка 1. ове одлуке, размак
осовина возила минимум 2.550 мм, ширина 1.700 мм, и запремина корисног пртљажног простора
минимум 450 л;
4. да је технички исправно у складу са прописима, што се доказује потврдом о обављеном
техничком прегледу возила не старијом од 6 месеци;
5. да није истекла регистрација;

6. да је без оштећења и чисто;
7. да поседује клима уређај затвореног система са компримованим гасом;
8. да поседује исправан противпожарни апарат.
Члан 9.
По добијању одобрења за обављање такси превоза путничко возило, поред услова прописаних
законом и чланом 8. ове одлуке мора да:
1. има важећу регистарску ознаку ВШ, која садржи латинична слова "ТH";
2. поседује полису за осигурање путника од последица несрећног случаја у јавном превозу;
3. има уграђен дигитални таксиметар, исправан, подешен на важећу тарифу и оверен важећим
државним жигом од стране овлашћеног органа, постављен тако да износ који се откуцава на
таксиметру буде видљив за све путнике;
4. има важећи ценовник постављен тако да његов садржај буде видљив путницима;
5. има на видном месту у возилу истакнуту такси дозволу и на возилу идентификациону
ветробранску налепницу;
6. има кровну ознаку " TAXI" за чије коришћење је издато одобрење од стране надлежне
организационе јединице;
7. буде опремљено инсталацијом за осветљење кровне ознаке и
8. да се укључењем таксиметра светло на кровној ознаци искључује.
3. ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ОДОБРЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
а) Захтев за издавање одобрења за обављање такси превоза
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Члан 10.
Захтев за издавање одобрења за обављање такси превоза, правно лице и предузетник подносе
надлежној организационој јединици.
Уз захтев се прилажу докази о испуњености услова из члана 6, односно 7. ове одлуке и то:
1)
потврда Агенције за привредне регистре о регистрацији такси делатности, не старија од 30
дана,
2)
оверена фотокопија личне карте,
3)
оверена фотокопија возачке дозволе "Б" категорије,
4)
оверена фотокопија саобраћајне дозволе за возило са којим намерава обављати такси
превоз,
5)
лекарско уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом (не старије
од три године),
6)
уверење да није лишен пословне способности (не старије од 6 месеци),
7)
уверење да правоснажном пресудом о прекршају није изречена заштитна мера управљања
моторним возилом (не старије од 6 месеци),
8)
уверење из казнене евиденције да му правоснажном судском одлуком није изречена казна
затвора дужа од две године за кривично дело против живота и тела, полне слободе, против
безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и мира,
9)
фотокопија уговора о лизингу (уколико није власник кола),

доказ о измиреним пореским обавезама по основу јавних прихода,
доказ о уплатама републичкаих административна такса,
неважећу такси исправу (подноси се приликом продужетка/ замене такси исправа),
једну фотографију (као за личну карту),
доказ о уплати комуналне таксе за коришћење простора за такси стајалишта,
да је технички исправно у складу са прописима, што се доказује потврдом о обављеном
техничком прегледу возила не старијом од 6 месеци,
16)
атест за таксиметар баждарен на важећу тарифу оверен важећим државним жигом од
стране овлашћеног органа,
17)
полису осигурања путника од последица несрећног случаја у јавном превозу,
18)
ако је власник односно корисник возила поставио на крову возила рекламни пано,
сагласност организационе јединице за постављање рекламног паноа,
19)
ако је власник односно корисник возила правно лице, овлашћење којим се физичко лице
овлашћује да у име и за рачун правног лица изврши испитивање погодности возила;
20)
ако је власник односно корисник возила предузетник који такси превоз обавља са кровном
ознаком правног лица, потврду правног лица о праву коришћења кровне ознаке, односно потврду
о враћању кровне ознаке правном лицу,
21)
атест за противпожарни апарат,
22)
у случају да возило поседује уређај и опрему за погон на течни нафтни гас доставља се
атест (потврду о исправности уређаја),
10)
11)
12)
13)
14)
15)
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ценовник.
б) Захтев за оцену испуњености услова за обављање такси превоза за физичко лице
запослено у правном лицу
Члан 11.

Захтев за оцену испуњености услова за обављање такси превоза за физичко лице запослено у
правном лицу, подноси то правно лице.
Приликом подношења захтева, прилажу се докази о испуњености услова из члана 6. став 1. тач.
3-9 ове одлуке и закључен уговор о раду и пријава на обавезно социјално осигурање.
По захтеву из става 1. овог члана одлучује надлежна организациона јединица.
Члан 12.
Надлежна организациона јединица ће одбити захтев за издавање одобрења ако оцени да нису
испуњени услови из члана 6. става 1. тач. 1-12 односно из члана 7. става 1. тач. 1-7 ове одлуке.
Ако утврди да су испуњени услови из става 1. овог члана, надлежна организациона јединица
издаје упут правном лицу, односно предузетнику за испитивање погодности.
в) Испитивање погодности возила за такси превоз
Члан 13.
Испитивање погодности путничког возила за такси превоз, врши комисија коју образује
председник на предлог надлежне организационе јединице.

Комисија из става 1. овог члана има председника, два члана и заменике.
Комисија из става 1. овог члана, испитује погодност возила и утврђује испуњеност услова из члана
8. ове одлуке, у складу са правилником о испитивању погодности возила, који доноси председник,
на предлог надлежне организационе јединице.
Комисија из става 1. овог члана испитује испуњеност услова прописаних чланом 8. ове одлуке, у
складу са правилником из става 3. овог члана.
Након извршеног испитивања погодности такси возила, комисија из става 1. ове одлуке сачиниће
записник о испитивању погодности такси возила, у складу са правилником из става 3. овог члана.
г) Издавање одобрења за такси превоз, упис почетка обављања делатности и регистрација
возила
Члан 14
Надлежна организациона јединица на основу испуњености услова из члана 6. односно 7. и 8. ове
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одлуке и записника комисије из члана 13. ове одлуке, издаје одобрење за обављање такси превоза.
Правно лице и предузетник дужни су да у року од 30 дана од дана пријема одобрења из става 1.
овог члана, возило за које је извршено испитивање погодности, приведу намени за обављање такси
превоза у складу са чланом 9. ове одлуке, пријаве надлежном органу за регистрацију привредних
субјеката почетак обављања делатности и региструју такси возило у складу са законом.
Правно лице и предузетник дужни су да најкасније у року од 10 дана од дана истека рока из става
2. овог члана доставе надлежној организационој јединици доказ о упису почетка обављања
делатности и регистрацији возила у складу са законом и захтев да Комисија из члана 13. одлуке,
записнички констатује испуњеност услова из члана 9. ове одлуке.
Ако правно лице или предузетник у року из става 3. овог члана надлежној организационој
јединици, не достави доказ о упису почетка обављања делатности и регистрацији возила у складу
са законом односно да се записнички констатује да возило није опремљено у складу са чланом 9.
одлуке, надлежна организациона јединица укинуће одобрење за обављање такси превоза.
4. ТАКСИ ИСПРАВЕ И ОЗНАКЕ
Члан 15.
Надлежна организациона јединица, на основу одобрења за обављање такси превоза, решења
надлежног органа за регистрацију привредних субјеката о упису правног лица или предузетника
о почетку обављања делатности такси превоза, записника комисије о погодности, записника из
члана 14. став 3. ове одлуке, потврде о регистрацији возила у складу са законом и доказа о
извршеној уплати комуналне таксе издаје такси исправе и ознаке.
Такси исправе су такси дозвола и потврда о погодности возила.
Такси ознаке су индентификациона ветробранска налепница и кровна ознака.
Надлежна организациона јединица, води регистар такси возача, такси возила и кровних ознака у
складу са законом, као јавне доступне службене евиденције.
Члан 16.
Такси дозвола је идентификациона исправа која садржи:

- пословно име правног лица или предузетника,
- матични број,
- име и презиме такси возача,
- статус такси возача (предузетник или запослени),
- јединствени матични број такси возача (ЈМБГ),
- адресу и
- фотографију.
23. новембар 2017.
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Потврда о погодности и класификацији возила је исправа која садржи:
- регистарски број возила,
- име и презиме власника или корисника возила по основу уговора о лизингу,
- марка и тип возила и
- рок важности потврде.
Рок важења потврде о погодности и класификацији возила почиње да тече даном издавања потврде.
Потврда о погодности и класификацији возила издаје се у складу са правилником из члана 13.
става 3. ове одлуке.
Члан 17.
Идентификациона ветробранска налепница је ознака возила коју издаје надлежна организациона
јединица.
Идентификациона ветробранска налепница поставља се на десном горњем углу ветробранског
стакла возила, а поставља је овлашћено лице надлежне организационе јединице.
У случају уништења или оштећења идентификационе ветробранске налепнице, трошкови израде
нове налепнице падају на терет правног лица или предузетника.
Кровна ознака "TAXI" (у даљем тексту: кровна ознака) служи за препознавање такси возила,
истакнута је на крову возила и најмање садржи:
- назив TAXI и
- број кровне ознаке.
Кровна ознака и њен садржај морају бити јасно видљиви. Правно лице и такси предузетник могу
обављати такси превоз са кровном ознаком општине Бела Црква, правног лица или такси
удружења.
Сагласност на изглед и димензије кровне ознаке правног лица и такси удружења издаје комисија
која испитује погодност путничког возила за такси превоз..
Предузетници који немају уговор о пословно-техничкој сарадњи са привредним друштвом,
односно удружењем о коришћењу услуга, на крову морају имати истакнуту искључиво кровну
ознаку општине.
Правна лица и такси удружења која издају кровне ознаке такси предузетницима дужна су да воде
регистар издатих кровних ознака, као и да о издатим такси таблама достављају податке надлежној
организационој јединици.
Није дозвољено мењати облик, боју, димензије и садржај кровне ознаке.
Такси предузетник и физичко лице у статусу запосленог код правног лица, не може уступати,

давати на коришћење и отуђивати кровну ознаку.
Правно лице не може уступати, давати на коришћење и отуђивати кровну ознаку лицима која
немају одобрење надлежне организационе јединице за обављање такси превоза или лицима која
имају одобрење, а за обављање такси превоза користе возило за које није обављено испитивање
Страна 513. Број 9.
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погодности и класификација возила.
На крову такси возила иза кровне ознаке може се налазити рекламни пано. Рекламни пано мора
бити постављен тако да не заклања кровну ознаку.
Сагласност за постављање рекламног паноа издаје комисија, на основу издатог сертификата
овлашћене институције да рекламни пано не угрожава безбедност саобраћаја, у складу са законом.
Предузетник и правно лице може на бочним вратима такси возила којим се обавља такси превоз
исписати натпис са пословним именом и бројем телефона, у складу са законом.
Изглед, димензије и постављање такси исправа и ознака утврђују се актом који доноси председник
на предлог комисије и надлежне организационе јединице.
Члан 18.
Правно лице и предузетник су поред законом прописаних обавеза дужни:
1) да све измене података које садржи такси дозвола пријаве надлежној организационој јединици
у року од осам дана од дана наступања измене;
2) да све измене у вези путничког возила пријаве надлежној организационој јединици у року од
петнаест дана од дана наступања измене;
3) да на возилу којим обављају такси превоз истакну кровну ознаку и идентификациону
ветробранску налепницу, а у возилу такси дозволу, ценовник, налепницу забрањено пушење и
обавештење за корисника такси услуге са бројем телефона за притужбе на рачун такси услуге;
4) да све измене података које се односе на услове за обављање такси превоза прописане чл. 6. и
7. ове одлуке пријаве надлежној организационој јединици у року од петнаест дана од дана
наступања измене;
5) да прибаве сертификат овлашћене институције, да рекламни пано не угрожава безбедност
саобраћаја;
6) да у року од осам дана од дана доношења решења о брисању из регистра надлежног органа за
регистрацију привредних субјеката надлежној организационој јединици врате такси дозволу,
потврду о погодности возила, идентификациону ветробранску налепницу и кровну ознаку;
7) да у року од осам дана од дана доношења решења о прекиду обављања делатности такси
превоза надлежног органа за регистрацију привредних субјеката, код надлежне организационе
јединице депонују такси дозволу, потврду о погодности возила и кровну ознаку;
8) да у року од осам дана по правоснажности решења о брисању из регистра надлежног органа за
регистрацију привредних субјеката донетом по сили закона, надлежној организационој јединици
врате такси дозволу, потврду о погодности возила, идентификациону ветробранску налепницу и
кровну ознаку;
9) да једном годишње изврше испитивање погодности за возило најраније тридесет дана до дана
истека важења потврде, а најкасније последњег дана важења потврде о погодности возила, у
складу са одредбама ове одлуке и Правилника о испитивању погодности;
10) да једном у шест месеци изврше испитивање погодности возила;
11) да се запослени такси возач, у прописном року, подвргне, редовном здравственом прегледу,

као и да води евиденцију о тим прегледима.
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5. ТАКСИ СТАЈАЛИШТЕ
Члан 19.
Такси стајалиште је место на јавној саобраћајној или другој посебно уређеној површини које је
одређено и уређено за пристајање такси возила, чекање и пријем путника и које је обележено
саобраћајном сигнализацијом сходно прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на
јавним путевима.
Хоризонталном сигнализацијом жуте боје обележава се површина за стајање такси возила. На
површини за стајање уписује се натпис " TAXI" жутом бојом.
На почетку стајалишта поставља се вертикална саобраћајна сигнализација за означавање такси
стајалишта са допунском таблом којом се одређује број паркинг места и режим паркирања, у
складу са правилником о саобраћајној сигнализацији.
О одржавању такси стајалишта из става 1. овог члана стара се организациона јединица Општинске
управе Општине Бела Црква надлежна за послове саобраћаја преко ЈКП "Белоцрквански
комуналац" коме су поверени послови управљања јавним паркиралиштима и такси стајалиштима.
Члан 20.
На такси стајалишту возила се паркирају према редоследу доласка, до вертикалне сигнализације
којом се означава такси стајалиште.
На такси стајалишту могу се паркирати само возила која су обележена у складу са овом одлуком.
Такси возила се паркирају на стајалишту само у оквиру обележених места и на начин како је
дефинисано хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом.
За време стајања возила на такси стајалишту возач је дужан да остане поред возила или у возилу.
На такси стајалишту превоз се обавља првим возилом у реду, а уколико такси возач, први у реду,
одбије вожњу, дужан је да напусти стајалиште, осим у случајевима прописаним чланом 28. ове
одлуке.
Члан 21.
Локацију такси стајалишта и број такси места на јавним саобраћајним и другим посебно уређеним
површинама из члана 19. став 1. ове одлуке утврђује општинско веће посебним решењем, на
предлог организационе јединица општинске управе Општине Бела Црква надлежна за послове
саобраћаја, у складу са Одлуком о стајалиштима.
За коришћење такси стајалишта такси превозник плаћа локалну комуналну таксу приликом
издавања односно продужења такси дозволе возила.
6. НАЧИН ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 22.
За време обављања делатности такси возач мора код себе, односно у возилу да има одобрење из
члана 3. став 1. ове одлуке, такси дозволу, потврду о погодности возила, важеће лекарско уверење
о здравственој способности за управљање моторним возилом издато у складу са
Страна 515. Број 9.
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прописима о безбедности саобраћаја, полису за осигурање путника од последица несрећног
случаја у јавном превозу и сагласност за постављање рекламног паноа, а такси возач запослен код
правног лица и уговор о раду са правним лицем оверен печатом и потписом овлашћеног лица и
фотокопију пријаве на обавезно социјално осигурање.
Члан 23.
Такси возач управља такси возилом и започиње такси вожњу на један од следећих начина:
- са такси стајалишта;
- по позиву, одласком на назначену адресу и
- на знак корисника такси услуге на јавној саобраћајној површини.
Такси возач не сме ни на који начин, осим истицањем кровне ознаке да нуди услуге ауто такси
превоза.
Такси возач је обавезан да прихвати вожњу из става 1. овог члана, осим у случајевима
предвиђеним чланом 28. ове одлуке.
Члан 24.
Такси возач је обавезан да такси превоз обави трасом коју путник одреди односно најкраћом
трасом до одредишта путника, осим у случају када су одређене улице затворене у том случају
такси возач бира трасу.
Члан 25.
Такси возач је обавезан да прими у возило сваког путника у границама расположивих седишта,
као и лични пртљаг путника, а остали пртљаг је дужан да преузме и превезе у границама
пртљажног простора.
Члан 26.
Такси возач када обавља такси делатност не сме такси возило паркирати ван такси стајалишта.
Такси возач када обавља такси делатност не сме такси возило паркирати ван такси стајалишта, а
наручито на железничкој станици, аутобуској станици, код терминуса јавног превоза, на
стајалишту међумесног превоза и на растојању мањем од 15м испред и иза ознаке на коловозу
којим је стајалиште означено.
Члан 27.
Када такси возило користи за личне потребе, такси возач је обавезан да уклони са крова возила
кровну ознаку и искључи таксиметар.
Члан 28.
Такси возилом се не могу превозити деца до шест година без пунолетног пратиоца.
Такси возилом се не могу превозити, без пристанка такси возача, насилне особе, лица под дејством
алкохола или дроге и кућни љубимци.
23. новембар 2017.
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Члан 29.
Такси возач је обавезан да за време такси превоза буде уредан.
Такси возач је обавезан да увек на захтев путника укључи клима уређај, као и када спољашња

температура ваздуха прелази 25°C.
Такси возач је обавезан да се према путницима у возилу опходи са пажњом.
Такси возач у току рада не сме бити одевен у кратке панталоне, кратку сукњу, шортс, мајицу без
рукава, тренерку, папуче и другу неадекватну обућу.
Члан 30.
Правно лице, физичко лице, запослено код правног лица и предузетник не могу уступати, давати
на коришћење, такси возило другим лицима која имају одобрење из члана 3. став 1. ове одлуке.
Привредни субјекти из става 1. овог члана не могу било којом својом радњом која се односи на
уступање на коришћење кровне ознаке са називом "TAXI", уступање докумената са својим
пословним именом, уступање такси дозволе, уступање такси возила и друго, да омогуће другим
правним или физичким лицима која не испуњавају услове прописане законом и овом одлуком, да
обављају такси превоз.
Правно лице и такси предузетник дужни су да обављају такси превоз возилом за које је обављено
испитивање погодности возила и за које поседује важећу потврду о погодности возила.
Такси возач запослен код правног лица дужан је да делатност обавља искључиво возилом правног
лица код кога је запослен, и за које правно лице поседује важећу потврду о погодности возила,
издату од стране надлежне организационе јединице.
7. ЦЕНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 31.
Цена услуге обављања такси превоза, је скуп јединичних цена за старт, пређени километар, време
чекања, долазак на адресу по позиву и превоз пртљага по комаду, о чему се путници обавештавају
пре уласка у такси возило, а примењује се у зависности од доба дана или ноћи, од дана у недељи
(радни дан, недеља или државни празник) и подручја на коме се вожња обавља и која је учитана у
мерни инструмент таксиметар.
Цена услуге такси превоза утврђује се решењем о цени такси превоза путника на територији
општине Бела Црква, коју доноси председник.
За услугу такси превоза, путник плаћа цену превоза у износу који показује таксиметар у тренутку
завршетка превоза.
Члан 32.
У случају да није у могућности да заврши започети такси превоз на територији општине Бела
Црква, такси возачу припада износ, који у моменту превоза покаже таксиметар умањен за цену
старта, уз обавезу обезбеђивања другог такси возила.
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Члан 33.
Други путник се у току такси превоза може примити по захтеву путника који је започео коришћење
такси превоза само уз сагласност такси возача.
Ако путник који је примљен у току такси превоза наставља коришћење такси превоза после
одредишта путника који је започео коришћење овог превоза, наставак вожње се сматра
започињањем новог такси превоза.
Ако више путника започне вожњу по потврди о фиксној цени такси превоза, дужни су да на истом

одредишту сви заврше вожњу, а у случају да неко од путника наставља вожњу, наставак вожње се
сматра започињање новог такси превоза и возач такси возила је дужан да укључи таксиметар на
припадајућу тарифу.
Ако путник који је започео вожњу по потврди о фиксној цени такси превоза, промени трасу или
жељену дестинацију, такси возач у тренутку доласка на ближу дестинацију, наплаћује такси
вожњу са потврде, а наставак вожње се сматра започињањем новог такси превоза где је такси возач
дужан да укључи таксиметар на припадајућу тарифи.
Члан 34.
Такси возач је обавезан да по извршеној услузи изда рачун кориснику услуге у складу са законом.
У путничком возилу којим се обавља такси превоз мора бити на видном месту за корисника
превоза уграђен дигитални таксиметар, исправан, подешен на важећу тарифу и оверен важећим
државним жигом од овлашћеног органа.
У случају да такси возач не укључи таксиметар на почетку вожње, односно не преузме од путника
потврду о фиксној цени такси превоза, путник није у обавези да плати цену такси превоза.
8. ПРЕКИД И ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА
а) Прекид обављања делатности
Члан 35.
Евиденцију прекида обављања такси превоза предузетника врши надлежна организациона
јединица.
У току прекида, такси предузетник не може обављати такси превоз.
Уз захтев за евиденцију прекида обављања делатности, такси предузетник је дужан да достави
фотокопију решења о прекиду обављања такси делатности надлежног органа за регистрацију
привредних субјеката и да депонује такси дозволу, потврду о погодности возила и кровну ознаку,
односно потврду правног лица или удружења да им је враћена кровна ознака.
По истеку временског периода прекида обављања делатности, такси предузетник је обавезан да
надлежној организационој јединици, у року од осам дана, достави доказ о даљем трајању прекида
или престанку прекида обављања такси делатности, издат од надлежног органа за регистрацију
привредних субјеката.
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б) Престанак важења одобрења за обављање такси превоза
Члан 36.
Предузетнику престаје важност одобрења за обављање такси превоза у случају:
1) одјаве код регистра привредних субјеката;
2) да не испуњава један од услова из чл. 6, 8. и 9. ове одлуке;
3) да једном годишње не изврши испитивање погодности за возило у складу са одредбама ове
одлуке;
4) да једном у шест месеци не изврши испитивање погодности за у складу са одредбама ове одлуке,
да је возило технички исправно у складу са прописима, што се доказује потврдом о обављеном
техничком прегледу возила;
5) да је правоснажном судском пресудом осуђен за прекршај наплаћивања цене такси превоза

више од износа који је приказан на таксиметру, да је правоснажном судском пресудом осуђен за
прекршај обављања такси превоза возилом у који је уграђен таксиметар који није подешен у
складу са одлуком о такси превозу, којим је утврђена цена превоза;
6) када надлежној организационој јединици достави доказ из члана 35. ове одлуке;
7) истеком рока важења решења и
8) у другим случајевима прописаним законом.
Правном лицу престаје важност одобрења за обављање такси превоза у случају:
1) ако престане да испуњава један од услова из чл. 7, 8. и 9. ове одлуке и
2) у другим случајевима прописаним законом.
У случајевима из ст. 1. и 2. овог члана, наступање услова за престанак важења одобрења решењем
утврђује надлежна организациона јединица.
Правноснажно решење из става 3. овог члана, надлежна организациона јединица доставља
надлежном органу за регистрацију привредних субјеката, организационој јединици Градске
управе Града Вршца надлежној за инспекцијске послове.
Физичком лицу запосленом код правног лица престаје важност решења из члана 11. ове одлуке, у
тренутку када то физичко лице више не испуњава услова из члана 6. став 1. тач. 2-9. и нема
закључен уговор о раду и пријаву на обавезно социјално осигурање.
Правно лице је обавезно да приликом одјављивања физичког лица из става 5. овог члана
надлежној организационој јединици достави: "М-А" образац одјаве на обавезно социјално
осигурање и раскид уговора о раду са запосленим физичким лицем, као и да врати све исправе
које су додељене правном лицу односно предузетнику, а за обављање делатности физичког лица
у статусу запосленог лица.
Правноснажно решење из става 5. овог члана, као и "М-А" образац одјаве на обавезно социјално осигурање
из става 6. овог члана, као и све промене из регистра, надлежна организациона јединица доставља
организационој јединици Градске управе Града Вршца надлежној за инспекцијске послове.
Правно лице и предузетник дужни су да доставе копију решења о брисању делатности такси превоза
надлежној организационој јединици, уз подношење захтева за евиденцију престанка обављања

делатности.
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9. НАДЗОР
Члан 37.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши надлежна организациона јединица.
Инспекцијски надзор над применом ове одлуке врши организациона јединица Градске управе
Града Вршца надлежна за инспекцијски надзор - сектор за саобраћајни инспекцијски надзор.
Члан 38.
Такси возач је дужан да инспектору друмског саобраћаја омогући неометано вршење послова.
Правно лице и такси возач дужни су да лицу из става 1. овог члана стави на увид сва потребна
документа и да у року који инспектор одреди доставе потребне податке и поступе по налогу.
Инспектор друмског саобраћаја привремено ће такси возачу одузети такси дозволу, потврду о
погодности и кровну ознаку, уколико се утврде неправилности предвиђене овом одлуком до
њиховог отклањања.
Такси возач у случају из става 3. овог члана, не може обављати такси превоз.
О привременом одузимању такси дозволе, потврде о погодности возила и кровне ознаке,

инспектор или комунални полицајац из става 3. овог члана издају потврду такси возачу.
10. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
Новчаном казном од 50.000 до 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице, ако:
1. за обављање такси превоза ангажује лице супротно одредби члана 7. став 1. тачка 7. ове одлуке;
2. ако у року од осам дана од дана доношења решења о брисању из регистра надлежног органа за
регистрацију привредних субјеката надлежној организационој јединици не врати такси дозволу,
потврду о погодности возила, идентификациону ветробранску налепницу и кровну ознаку (члан
18. став 1. тачка 6);
3. ако у року од осам дана по правоснажности решења о брисању из регистра надлежног органа
за регистрацију привредних субјеката донетом по сили закона, надлежној организационој
јединици не врати такси дозволу, потврду о погодности возила, идентификациону ветробранску
налепницу и кровну ознаку (члан 18. став 1. тачка 8);
4. поступа супротно одредбама члана 38. став 4. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном
од 12.000 динара.
За прекршај из става 1. тачка 4. овог члана казниће се и такси возач - запослени у правном лицу
новчаном казном од 20.000 динара.
Члан 40.
Новчаном казном од 80.000 динара казниће се за прекршај правно лице, ако:
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1. у возилу којим обавља такси превоз нема клима-уређај (члан 8. став 1. тачка 7);
2. за возило којим обавља такси превоз нема полису за осигурање путника од последица несрећног
случаја у јавном превозу (члан 9. став 1. тачка 2);
3. обавља превоз путника возилом које не испуњава услове из члана 9. став 1. тачка 3. ове одлуке;
4. се на крову возила не налази кровна ознака " TAXI" за чије коришћење је издато одобрење од
надлежне организационе јединице (члан 9. став 1. тачка 6);
5. на возилу којим обавља такси превоз кровна ознака и њен садржај нису јасно видљиви (члан 17.
став 5.);
6. такси возач поступа супротно одредби члана 23. ове одлуке;
7. такси возач поступи супротно члану 26. став 2. ове одлуке;
8. поступа поступа супротно члану 30. став 1. ове одлуке;
9. такси возач поступа супротно члану 30. ст. 3 и 4. ове одлуке;
10. не поступи у складу са чланом 34. ст. 1. ове одлуке;
11. не поступа у складу са чланом 36. ст. 6 и 8. ове одлуке;
12. поступа супротно одредбама члана 38. ст. 1 и 2. ове одлуке;
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном
од 8.000 динара.
За прекршај из става 1. тач. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. и 12. овог члана казниће се и такси возач - запослени
у правном лицу новчаном казном од 12.000 динара.

Члан 41.
Новчаном казном од 20.000 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај такси предузетник ако:
1. у возилу којим обавља такси превоз нема клима-уређај (члан 8. став 1. тачка 7);
2. за возило којим обавља такси превоз нема полису за осигурање путника од последица несрећног
случаја у јавном превозу (члан 9. став 1. тачка 2);
3. обавља превоз путника возилом које не испуњава услове из члана 9. став 1. тачка 3. ове одлуке;
4. се на крову возила не налази кровна ознака "TAXI" за чије коришћење је издато одобрење од
стране организационе јединице (члан 9. став 1. тачка 6);
5. на возилу којим обавља такси превоз кровна ознака и њен садржај нису јасно видљиви (члан 17.
став 5.);
6. све измене података које се односе на услове за обављање такси превоза прописане чланом 6.
ове одлуке не пријави надлежној организационој јединици у року од петнаест дана од дана
наступања измене (члан 18. став 1. тачка 4);
7.
у року од осам дана од дана доношења решења о брисању из Регистра надлежног органа за
регистрацију привредних субјеката надлежној организационој јединици не врати такси дозволу,
потврду о погодности возила, идентификациону ветробранску налепницу и кровну ознаку (члан
18. став 1. тачка 6);
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8. у року од осам дана од дана доношења решења о прекиду обављања делатности такси превоза
надлежног органа за регистрацију привредних субјеката, код надлежне организационе јединице
не депонује такси дозволу, потврду о погодности возила и кровну ознаку (члан 18. став 1. тачка
7.);
9. у року од осам дана по правоснажности решења о брисању из регистра надлежног органа за
регистрацију привредних субјеката донетом по сили закона, надлежној организационој јединици
не врати такси дозволу, потврду о погодности возила, идентификациону ветробранску налепницу
и кровну ознаку (члан 18. став 1. тачка 8);
10. поступа супротно одредби члана 23. ове одлуке;
11. такси возач поступи супротно члану 26. став 2. ове одлуке;
12. поступа супротно члану 30. ст. 1 и 3. ове одлуке;
13. не поступи у складу са чланом 34. став 1. ове одлуке;
14. обавља такси превоз у време трајања прекида обављања делатности (члан 35. став 2.);
15. не поступа у складу са одредбама члана 35. ст. 2. и 4. ове одлуке;
16. поступа супротно одредбама члана 38. ст. 1 и 2. ове одлуке и
17. поступа супротно одредбама члана 38. став 4. ове одлуке.
Члан 42.
Новчаном казном од 50.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. поступа супротно члану 8. став 1. тачка 6. ове одлуке;
2. у возилу којим обавља такси превоз нема важећи ценовник или је важећи ценовник постављен
тако да његов садржај није видљив за путнике (члан 9. став 1. тачка 4);
3. на возилу није на видном месту истакнута идентификациона ветробранска налепница (члан 9.
став 1. тачка 5);
4. обавља превоз путника возилом које не испуњава услове из члана 9. став 1. тачка 8. ове одлуке;

5. поступа супротно члану 17. став 8. ове одлуке;
6. поступа супротно члану 17. став 9. ове одлуке;
7. поступа супротно члану 17. став 10. ове одлуке;
8. поступа супротно члану 17. став 11. ове одлуке;
9. је на крову возила којим обавља такси превоз рекламни пано постављен тако да заклања кровну
ознаку (члан 17. став 12.);
10. ако је рекламни пано постављен супротно члану 17. став 13. ове одлуке;
11. све измене података које садржи такси дозвола и друге исправе не пријави надлежној
организационој јединици у року од осам дана од дана наступања измене (члан 18. став 1. тачка 1);
12.
све измене у вези путничког возила не пријави надлежној организационој јединици у року
од петнаест дана од дана наступања измене (члан 18. став 1. тачка 2);
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13. ако у возилу нема налепницу "забрањено пушење" или обавештење за корисника такси услуге
са бројем телефона за притужбе (члан 18. став 1. тачка 3);
14. све измене података које се односе на услове за обављање такси превоза прописане чланом 7.
ове одлуке не пријави надлежној организационој јединици у року од петнаест дана од дана
наступања измене (члан 18. став 1. тачка 4.);
15. ако једном годишње не изврши испитивање погодности возила (члан 18. став 1. тачка 9);
16. једном у шест месеци не изврши испитивање погодности возила (члан 18. став 1. тачка 10);
17. такси возач поступи супротно одредбама члан 20. одлуке;
18. такси возач поступа супротно члану 20. став 5. ове одлуке;
19. такси возач за време обављања такси превоза не поштује одредбе члана 22. ове одлуке;
20. такси возач поступа супротно одредби члана 24. ове одлуке;
21. такси возач поступи супротно члану 25. ове одлуке;
22. такси возач поступи супротно члану 26. став 1. ове одлуке;
23. такси возач користи такси возило за личне потребе, а није уклонио кровну ознаку и искључио
таксиметар (члан 27).
24. такси возач обавља такси превоз супротно одредби члана 28. ове одлуке;
25. такси возач поступа супротно одредбама члана 29. ове одлуке;
26. не поступа у складу са чланом 32. ове одлуке;
27. не поступа у складу са чланом 33 ст. 3. и 4. ове одлуке;
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном
од 8.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се такси возач - запослени у правном лицу новчаном
казном од 12.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 20.000 динара.
Члан 43.
За прекршаје из чл. 39, 40, 41. и 42. ове одлуке инспектор друмског саобраћаја, издаје
прекршајни налог у складу са законом.
11. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 44.
Председник ће донети акт из члана 17. став 15. у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 45.
Председник ће донети акт из члана 31. став 2. у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
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Члан 46.
На захтеве који су поднети, а нису коначно решени до дана ступања на снагу ове одлуке,
примењиваће се одредбе Одлуке о ауто-такси ("Службени лист Општине Бела Црква", број 2/12).
Члан 47.
Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о ауто-такси превозу путника
("Службени лист Општине Бела Црква", број 2/12).
Члан 48.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине
Бела Црква", а примењује се од 1. јануара 2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-33/2017-01
БЕЛА ЦРКВА 22.11.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Марјан Алексић с.р.
100.
На основу члана 13. ст. 1. и члана 32. ст. 1 тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закони и 101/2016 - др. закони), члана 5. став 3. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС", бр. 15/2016), члана 36. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник" бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - УС и 50/2013 - УС,
98/2013 - УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 35. Статута града/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 дана 22.11.2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О СУОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УРБАНИЗАМ“ПАНЧЕВО
Члан 1.
Овом одлуком општина Бела Црква, оснива Јавно предузеће „Урбанизам"Панчево
(у даљем
тексту:ЈП“Урбанизам“ Панчево), као заједничко јавно предузеће са већинским оснивачем градом Панчево
(у даљем тексту: Већински оснивач) и другим јединицама локалне самоуправе са територије Јужног
Баната које донесу одлуку о суоснивању ЈП „Урбанизам“ Панчево као заједничког предузећа.

2. Циљ оснивања
Члан 2.
Општина Бела Црква оснива ЈП „Урбанизам " Панчево као заједничко јавно предузеће у циљу
обезбеђивања континуираног и квалитетног обављања послова из области просторног и урбанистичког
планирања и заштите животне средине, а која је утврђена оснивачким актом Већинског оснивача и општим
актом ЈП „Урбанизам " Панчево .
На основу ове одлуке ЈП „Урбанизам " Панчево је носилац искључивог права за обављање послова из
23. новембар 2017.
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става 1. овог члана на територији општине, у смислу прописа којима се уређују јавне набавке.
3. Овлашћења оснивача
Члан 3.
Права која општина Бела Црква као суоснивач остварује према Заводу су:
1)
даје сагласност на промену пословног имена и промену седишта,
2)
даје сагласност на промену делатности,
3)
даје сагласност на статусне промене,
4)
разматра извештаје о извршењу послова уговорених за општину

.

Правa која град Панчево , као већински оснивач, остварује према ЈП „Урбанизам " Панчево су:
5)
даје сагласност на промену пословног имена и промену седишта,
6)
даје сагласност на промену делатности,
7)
даје сагласност на статусне промене,
8)
именује и разрешава Надзорни одбор,
9)
именује и разрешава директора,
10)
даје сагласност на програме пословања,
11)
разматра извештаје о пословању,
12)
даје сагласност на одлуку о расподели добити,
13)
предузима законом прописане мере у случају поремећаја у пословању,
14)
врши и сва друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом.
Члан 4.
Права оснивача врши град Панчево , уколико овом одлуком није другачије одређено.
Права која као суоснивач остварује општина Бела Црква врши Скупштина општине Бела Црква ,
уколико овом одлуком није другачије одређено.
4. Пословно име, седиште и иступање јавног предузећа у правном промету
Члан 5.
Предузеће послује под пословним именом Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево .
Скраћено пословно име је ЈП "Урбанизам" Панчево .
О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор, уз сагласност Већинског оснивача и свих
суоснивача.

Члан 6.
Седиште ЈП“Урбанизам“ Панчево је у Панчеву, на адреси Карађорђева бр. 4..
О промени седишта одлучује Надзорни одбор, уз сагласност Већинског оснивача и свих суоснивача.
Члан 7.
Матични број ЈП“Урбанизам“ Панчево је 08484015.
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ЈП“Урбанизам“ Панчево има својство правног лица.
У правном промету с трећим лицима, ЈП“Урбанизам“ Панчево иступа у своје име и за свој рачун.
У правном промету са трећим лицима, Урбанизам“ Панчево за своје обавезе одговара целокупном својом
имовином.
Оснивачи за своје обавезе одговарају у складу са законом и овом одлуком.
5. Делатност јавног предузећа
Члан 8.
Претежна делатност ЈП“Урбанизам“ Панчево за потребе Већинског оснивача и суоснивача је :
71.11; архитектонска делатност, која обухвата
1)
израду просторног плана и урбанистичких планова, као и урбанистичке документације за
спровођење урбанистичких планова;
2)
израду стратешких процена утицаја планова на животну средину и издавање енергетских
пасоша;
Поред делатности из става 1. овог члана, ЈП“Урбанизам“ Панчево за потребе Већинског оснивача обавља
и делатности које су дефинисане оснивачким актом и Статутом.
ЈП“Урбанизам“ може без уписа у регистар да врши и друге делатности уколико за те делатности испуњава
услове предвиђене законом.
6. Основни капитал јавног предузећа
Члан 9.
Основни капитал ЈП“Урбанизам“ Панчево - у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за
привредне регистре и Правилником о садржини Регистра привредних субјеката и документацији
потребној за регистрацију - унет као регистрациони податак, износи:
-Укупан уписани новчани део основног капитала -1.000,00 динара
-Укупан уплаћени новчани део основног капитала -1.000,00 динара на дан
23.05.2013. године
Удео Већинског снивача у основном капиталу је 100% учешћа .

Члан 10.

По основу улагања у капитал, суоснивач ЈП „Урбанизам“ Панчево општина Бела Црква стиче
удео у основном капиталу.
Основни капитал се повећава новим улозима суоснивача.
Оснивачки улог општине Бела Црква износи 20,00 динара, што чини 0,2 % вредности уписаног и
уплаћеног капитала евидентираног у Агенцији за привредне регистре.
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Регистровани капитал усклађиваће се с капиталом исказаним по финансијским извештајима у складу са
Законом о привредним друштвима и прописима којима се уређује регистрација привредних субјеката.
Члан 11.

Општина Бела Црква ће у року од 10 дана од дана ступања на снагу ове одлуке извршити уплату новчаног
износа суоснивачког улога основног капитала из члана 10. став 3. ове одлуке на текући рачин
ЈП“Урбанизам“ Панчево број:160-461690-69, Banca Intesa и ЈП „Урбанизам“ Панчево доставити потврду
пословне банке о уплати истог.
7. Планови и програми рада и извештаји
Члан 12.
Послови које ће ЈП“Урбанизам“ обављати за општину Бела Црква као суоснивача, утврђиваће се за сваку
календарску годину, у складу са усвојеним буџетом општине Бела Црква и програмом рада органа
надлежног за послове просторног планирања и урбанизма за ту годину.
Сви неопходни елементе извршења посла који ће се ЈП“Урбанизам“ Панчево радити за општину Бела
Црква у одређеној календарској години, регулисаће се уговором између општине Бела Црква и
ЈП“Урбанизам“ Панчево..
Члан 13.
Општина Бела Црква ће свој план и програм послова, које ће обављати ЈП“Урбанизам“ Панчево у наредној
години, доставити ЈП“Урбанизам“ Панчево до 1. децембра текуће године.
У циљу обезбеђивања услова за благовремено и квалитетно извршавање послова које ће
ЈП“Урбанизам“ Панчево радити за своје суосниваче, општина Бела Црква ће благовремено доставити
ЈП“Урбанизам“ Панчево своје средњорочне и дугорочне планове израде планских докумената и друге
документације из области за коју је овом одлуком основала ЈП“Урбанизам“ Панчево.
Члан 14.
Динамика извршавања послова за општину Бела Црква као суоснивача усклађиваће се са динамиком
извршавања послова које ЈП“Урбанизам“ Панчево обавља за Већинског оснивача.

Члан 15.
Надлежни орган Већинског оснивача, разматра и даје сагласност на програме пословања и финансијске
извештаје ЈП“Урбанизам“ Панчево.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе разматра годишњи извештај о извршењу послова
уговорених са ЈП“Урбанизам“ Панчево.
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8. Органи јавног предузећа
Члан 16.

Органи ЈП“Урбанизам“ Панчево су:
a.
Надзорни одбор:
b.
Директор.
Члан 17.
Надзорни одбор има председника и два члана који се именују на период од четири године, под условима,
на начин и по поступку утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених.
Председника и чланове Надзорног одбора именује Већински оснивач.
Члан 18.
Директора ЈП“Урбанизам“ Панчево именије и разрешава Већински оснивач, по поступку и условима
утврђеним законом.
Члан 19.
Директор представља и заступа ЈП“Урбанизам“ Панчево, организује и руководи процесом рада, води
пословање, одговара за законитост рада и врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и
Статутом.
9. Расподела добити и начин покрића губитка
Члан 20.
Одлуку о расподели добити и одлуку о начину покрића губитка доноси Надзорни одбор, у складу са
законом, другим прописом који уређује расподелу добити и покриће губитка, Статутом, програмом
пословања и годишњим финансијским извештајем предузећа, уз сагласност Већинског оснивача.
Губитак се покрива на терет нераспоређене добити из претходне године и других извора.
10. Поремећај у пословању јавног предузећа

Члан 21.

Директор ЈП“Урбанизам“ Панчево ће, у случају поремећаја пословања, обавестити све осниваче.
У случају поремећаја у пословању Већински оснивач ће, предузети мере којима ће обезбедити услове за
несметани рад, пословање и управљање, у складу са законом, а нарочито:
15) Промена унутрашње организације предузећа;
16) Разрешење постојећих органа и именовање привремених органа предузећа;
17) Ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини;
23. новембар 2017.
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18) Друге мере предвиђене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег
интереса, другим законом и оснивачким актом
11. Завршне одредбе
Члан 22.
У складу са овом одлуком, Већински оснивач ће извршити усклађивање оснивачког акта
ЈП“Урбанизам“ Панчево .
На основу усклађеног оснивачког акта ЈП „Урбанизам“ Панчево, уписаће се настале промене у регистру,
у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и поступак регистрације.
Члан 23.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Бела
Црква “.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Број:011-34 /2017-01
Дана: 22.11.2017.год
Б Е Л А Ц Р К В А

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Марјан Алексић с.р.

101.
На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ бр.129/07 и
83/2014),Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 22.11.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА ЦЕНА ИЗРАДЕ ПРОСТОРНИХ
ПЛАНОВА, УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА И УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА ЈП
„УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО
I
Даје се сагласност на Одлуку о начину одређивања цена израде просторних планова,
урбанистичких планова и урбанистичких пројеката ЈП „УРБАНИЗАM“ Панчево, која је објављена у

„Службеном листу Града Панчева“ (бр.38/2012,7/2014,30/2014,7/2015 и 19/2015).
II
Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу општине Бела
Црква.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Број:020-62/2017-01
Дана:22.11.2017.године
Бела Црква

Страна 529. Број 9.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Марјан Алексић с.р.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 23.новембар 2017. године

102.
На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ бр.129/07 и
83/2014),Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 22.11.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „МИХАИЛ
САДОВЕАНУ“ ГРЕБЕНАЦ
I
Михаи Живан из Гребенца разрешава се , а Курја Николае из Гребенца именује се за новог
члана Школског одбора ОШ „Михаил Садовеану“ Гребенац 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:020-49/2017-01
Дана:22.11.2017.године
Бела Црква

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марјан Алексић с.р.

103.

На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ бр.129/07 и
83/2014),Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 22.11.2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА БЕЛОЦРКВАНСКЕ
ГИМНАЗИЈЕ И ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ БЕЛА ЦРКВА
I
Кручичан Александар из Беле Цркве разрешава се , а Михајловић Ивкица из Беле Цркве
именује се за новог члана Школског одбора Белоцркванске гимназије и економске школе из
реда родитеља.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу општине Бела
Црква.
23. новембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

Број 9. Страна 530.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Број:020-50/2017-01
Дана:22.11.2017.године
Бела Црква
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марјан Алексић с.р.
104.
На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ бр.129/07 и
83/2014),Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 22.11.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „САВА
МУНЋАН“ БЕЛА ЦРКВА
I
Перашевић Драган из Беле Цркве разрешава се , а Ировић Зденко из Беле Цркве именује се за
новог члана Школског одбора Техничке школе „Сава Мунћан“ Бела Црква из реда родитеља.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Број:020-51/2017-01
Дана:22.11.2017.године
Бела Црква
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марјан Алексић с.р.
105.
На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ бр.129/07 и

83/2014),Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 22.11.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА „БЕЛА
ЦРКВА“ БЕЛА ЦРКВА
I
Грујић Драгана и Митић др. Сузана из Беле Цркве разрешавају се , а Разуменић др. Зденка и
Туркоање Ђорђе из Беле Цркве именују се за нове чланове Управног одбора Дома здравља „Бела
Црква“ Бела Црква.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу општине Бела Црква.
Страна 531. Број 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 23.новембар 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Број:020-52/2017-01
Дана:22.11.2017.године
Бела Црква
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марјан Алексић с.р.
106.
На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ бр.129/07 и
83/2014),Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 22.11.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПУ “АНЂЕЛКА ЂУРИЋ“
БЕЛА ЦРКВА
I
Јовановић Марина из Беле Цркве разрешава се , а Петровић Ивана из Кусића именује се за
новог члана Управног одбора ПУ „Анђелка Ђурић“ Бела Црква из реда родитеља.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Број:020-53/2017-01
Дана:22.11.2017.године
Бела Црква
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марјан Алексић с.р.

107.

На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ бр.129/07 и
83/2014),Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 22.11.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УКД „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ“
БЕЛА ЦРКВА
I
Савковић Ивица разрешава се , а Јокановић Ненад из Беле Цркве именује се за новог члана
Управног одбора УКД „Центар за културу“ Бела Црква.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу општине Бела Црква.
23. новембар 2017.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Број 9. Страна 532.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Број:020-54/2017-01
Дана:22.11.2017.године
Бела Црква
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марјан Алексић с.р.
108.
На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ бр.129/07 и
83/2014),Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 22.11.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
БЕЛА ЦРКВА
I
Лукашев Марјан из Беле Цркве разрешава се функције председника, а Милошевић др. Зоран
из Беле Цркве именује се за новог председника Управног одбора Народне библиотеке Бела Црква.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Број:020-55/2017-01
Дана:22.11.2017.године
Бела Црква
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марјан Алексић с.р.
109.

На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ бр.129/07 и
83/2014),Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 22.11.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „БЕЛОЦРКВАНСКИ
КОМУНАЛАЦ“ БЕЛА ЦРКВА
I
Марија Петровић разрешава се , а Ивана Ристић Хуберт из Беле Цркве именује се за новог
члана Надзорног одбора ЈКП „Белоцрквански комуналац“ Бела Црква.

Страна 533. Број 9.

II
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 23.новембар 2017. године

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Број:020-56/2017-01
Дана:22.11.2017.године
Бела Црква
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марјан Алексић с.р.
110.
На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ бр.129/07 и
83/2014),Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 22.11.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА СКУПШТИНЕ ДРУШТВА Д.О.О. УШЋЕ БЕЛА ЦРКВА
I
Поповић Жељко из Беле Цркве разрешава се , а Поповић Данијела из Беле Цркве именује се за
новог члана Скупштине друштва д.о.о. „Ушће“ Бела Црква.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Број:020-57/2017-01
Дана:22.11.2017.године
Бела Црква
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марјан Алексић с.р.

111.

На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ бр.129/07 и
83/2014),Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 22.11.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Констатује се престанак функције заменика директора Дома здравља „Бела Црква“ Бела
Црква Лацмановић др. Слађане, због истека мандата.

23. новембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

Број 9. Страна 534.

II
Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу општине Бела
Црква.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Број:020-58/2017-01
Дана:22.11.2017.године
Бела Црква
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марјан Алексић с.р.
112.

На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ бр.129/07 и
83/2014),Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 22.11.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Лацмановић др. Слађана, лекар опште медицине, именује се за вршиоца дужности
директора Дома здравља „ Бела Црква“ Бела Црква на период од 6 месеци.
Констатује се престанак мандата ВД директора Лазић Верољуба, због истека времена на
које је именован , са 25.10.2014.године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу
општине Бела Црква.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Број:020-59/2017-01
Дана:22.11.2017.године
Бела Црква
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марјан Алексић с.р.

113.

На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ бр.129/07 и
83/2014),Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 22.11.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Марији Петровић , члану Управног одбора Дома здравља „Бела Црква“ Бела Црква
продужава се мандат члана на још један мандатни период од 4 године.

Страна 535. Број 9.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 23.новембар 2017. године

II
Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу општине Бела
Црква.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Број:020-60/2017-01
Дана:22.11.2017.
Бела Црква
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марјан Алексић с.р.
114.

Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 22.11.2017.године, након
разматрања Програма коришћења субвенција ЈКП „Белоцрквански комуналац“ Бела Црква,
донела је следеће
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм коришћења субвенција ЈКП „Белоцрквански
комуналац“ Бела Црква.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу општине Бела
Црква.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Број: 020-61/2017-01
Дана: 22.11.2017.године
Бела Црква
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марјан Алексић с.р.
115.

На основу члана 42.ст.9. Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 испр.) члана 34. 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 22.11.2017.донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕЛА ЦРКВА

23. новембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

Број 9. Страна 536.

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се накнада трошкова члановима управног и надзорног одбора
Историјског архива Бела Црква. Накнада трошкова представља збир накнаде за рад и накнаде
трошкова путовања.
Члан 2.
Накнада за рад утврђује се у висини од 1.500,00 динара нето по седници.
Члан 3.
Члановима управног и надзорног 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.
За сваког члана управног и надзорног 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
Број:011- 36 /2017-01
Дана: 22.11.2017.
Б Е Л А Ц Р К В А

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Марјан Алексић с.р.

Страна 537. Број 9.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 23.новембар 2017. године
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