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114. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС, број 129/07) и члана 35. 

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

општине Бела Црква на седници одржаној 15.06.2016.године, донела је 

 

 

П Р А В И Л Н И К 
 

О РАДУ СА СТРАНКАМА И РЕШАВАЊУ ПРИТУЖБИ ПРОТИВ ЗАПОСЛЕНИХ У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

 

 

Основне одредбе 

 

Члан 1. 

 

 Овим правилником ближе се прописују рад са странкама и начин решавања притужби 

против запослених у Општинској управи општине Бела Црква, као и друга питања од значаја за 

ове односе. 

 Овај правилник се примењује на лица запослена у Општинској управи општине Бела Црква 

која су у радном односу или на раду ван радног односа (у даљем тексту: запослени). 

 

Сходна примена 

 

Члан 2. 

 

 На све односе који нису уређени овим правилником сходно се примењују одредбе закона 

којим се уређује општи управни поступак и других важећих закона, Кодекса понашања запослених 

у Општинској управи и јавним службама општине Бела Црква и других важећих закона, других 

прописа  и општих аката. 

 

Давање обавештења 

 

Члан 3. 

 

 Запослени, у складу са законом, другим прописом и општим актом, дају обавештења 

странкама, њиховим пуномоћницима и другим лицима која имају правни интерес. 

 

Пријем странака 

 

Члан 4. 

 

 Странке прима службено лице које је за то овлашћено, у складу са прописима, 

хијерархијском и организационом структуром у општини Бела Црква, а зависно од врсте и значаја 

питања. 
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Пријем странака се врши у току радног времена. 

 Време одређено за пријем странака обавезно се поставља на видно место на улазу у 

службену зграду, односно простор или просторију за пријем странака, а поред тога може бити 

истакнуто и на други погодан начин (на зван ичној интернет презентацији и др.). 

 Странка се може преко службеног броја телефона обавестити о времену пријема и заказати 

пријем. 

 

Пријем поднесака. 

 

Члан 5. 

 

 Поднесцима се сматрају захтеви, предлози, обрасци, пријаве, молбе, жалбе, представке, 

приговори, обавештења, изјаве и дреуга саопштења којима се странке обраћају органу. 

 Поднесцима се сматрају и притужбе. 

 Поднесци се предају непосредно или шаљу поштом, а могу се слати и у електронском 

облику или се могу саопштити у записник. Ако није другачије прописано, кратка и хитна 

саопштења могу да буду дата и телефоном или послата телеграмом, ако је то по природи ствари, 

могуће, о чему службено лице сачињава писану белешку и здружује је са списима предмета. 

 

Члан 6. 

 

 Поднесак се предаје служби, односно службеном лицу задуженом за пријем поднеска, у 

складу са законом. 

 Поднесак израђен као електронски документ странке (физичка и правна лица) достављају 

Општинској управи путем електронске поште на адресу електронске поште   која је од стране 

Општинске управе одређена за пријем електронских поднесака или другим електронским путем, 

у складу са законом. 

 Општинска управа, односно службено лице које је примило поднесак из става 2. овог члана, 

електронским путем, без одлагања, потврђује странци пријем поднеска. 

 Поднесци, решења, исправе или било који други акти које сачини Општинска управа 

достављају  се странкама, на њихов захтев, електронским путем. 

 Електронски документ из става 4. овог члана Општинска управа доставља странци на 

адресу електронске поште која је од стране странке одређена за пријем електронских докумената 

или посредством јавног поштанског оператера. 

 

Увид у спис 

 

Члан 7. 

 

 Странка има право да разгледа списе предмета, да сачини потребне забелешке и право да 

добије копију списа. 

 Друга лица имају право на разгледање списа, у складу са законом који уређује приступ 

информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности. 

 

Притужбе 
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Члан 8. 

 

 Свако има право да поднесе притужбу против запосленог ако сматра да му је незаконитом 

или неправилном радњом, односно несавесним радом запосленог повређено право, правни 

интерес или слобода. 

 

Разматрање и провера притужбе 

 

Члан 9. 

 

 Разматрање и провера притужбе обухватају све радње и процедуре којима се свеобухватно 

и свестрано анализирају, утврђују и проверавају чињенице и околности  од значаја у вези са 

наводима из притужбе, а нарочито дејства и последице. 

 

 Притужбу поднету против запосленог прво разматра и све околности у вези са њом 

проверава руководилац организационе јединице, односно начелник одељења или руководилац 

службе у коме је запослен запослени на кога се притужба односи. 

 Притужбу поднету против руководиоца организационе јединице, односно начелника 

одељења или руководиоца службе разматра и све околности у вези са њом проверава начелник 

Општинске управе, односно запослени кога он на то овласти. 

 Притужбу поднету против начелника Општинске управе разматра и све околности у  вези 

са њом проверава председник општине. 

 Начелник Општинске управе и председник општине могу да овласте одређеног запосленог 

– службено лице да разматра и проверава околности из притужби, односно да образују трочлану 

комисију за разматрање и проверу притужби. 

 

Члан 10. 

 

 Субјект који разматра и проверава притужбу закључиће решавање притужбе када утврди 

да је: 

1) подносилац притужбе одустао од притужбе и о томе дао писмену или усмену изјаву на 

записник; 

2) по притужби већ било одлучено у поступку решавања притужбе; 

3) о суштини захтева који је предмет притужбе већ правоснажно одлучено пред другим 

органом; 

4) притужба поднета прекасно; 

5) притужбу поднело неовлашћено лице. 

 

 

Ако су ставови подносиоца притужбе и ставови субјекта који разматра притужбу и проверава све 

околности у вези са њом усклађени, може се одлучити да је решавање притужбе тиме закључено. 

Ово ће се забележити у записнику. 
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 О закључењу поступка решавања притужбе писмено се обавештава подносилац притужбе. 

 Решавање притужбе у случајевима из овог члана, закључује се у року од 15 дана од пријема 

притужбе. 

 

Члан 11. 

 

 У случају да се подносилац притужбе не одазове позиву на разговор или се одазове, али се 

не сагласи са ставовима субјекта који разматра притужбу и проверава све околности у вези са њом, 

као и у случајевима кад из притужбе произилази сумња о учињеном кривичном делу за које се 

гони по службеној дужности, списи предмета се уступају председнику општине, односно 

запосленом – службеном лицу или комисији из члана 9. став 5. овог правилника, које даље решава 

по притужби, осим у случају ако  притужбу већ разматра и све околности у вези са њом проверава 

председник општине, односно запослени – службено лице или комисија из члана 9. став 5. овог 

члана 

 Субјекат који разматра притужбу и проверава све околности у вези са њом доставља 

одговор подносиоцу притужбе најкасније у року од 30 дана од дана пријема притужбе, ако 

подносилац притужбе захтева одговор. 

 Одговором подносиоцу притужбе је решавање притужбе закључено, а подносилац 

притужбе има на располагању сва правна и друга законита средства за заштиту својих права и 

слобода. 

 

 

Дисциплински и казнени поступци 

 

Члан 12. 

 

 Када су за то испуњени прописани услови, против запосленог на кога се односи притужба, 

покреће се дисциплински поступак, у складу са законом и правилником којим се уређује 

дисциплинска и материјална одговорност запослених у Општинској управи општине Беа Црква, 

односно подноси се надлежном правосудном органу одговарајућа пријава за казнено дело – захтев 

за покретање прекршајног поступка, пријава за привредни преступ или кривична пријава, у складу 

са законом и другим прописом. 

 

 

Евиденција притужби 

 

Члан 13. 

 

 О притужбама се води евиденција, која садржи податке о подносиоцу притужбе, 

запосленом на кога се притужба односи, разлогу притужбе, предмету притужбе и исходу 

решавање притужбе. 
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Извештавање о притужбама 

 

Члан 14. 

 

 Руководилац организационе јединице, односно начелник одељења или руководилац службе 

и начелник Општинске управе, као и запослени – службено лице и комисија из члана 9. став 5. 

овог правилника, који решавају о притужби извештавају председника општине о решавању 

притужби. 

 Субјекти из става 1. овог члана подносе председнику општине тромесечни, шестомесечни 

и годишњи извештај о решавању притужби. 

 Општина Бела Црква упознаје јавност са решавањем притужби преко своје интернет 

презентације. 

 

Завршна одредба 

 

Члан 15. 

 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Бела Црква“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број:06-23/2016-02 

Дана:15.07.2016.год                  Дарко Богосављевић 

 

 

 

115. 

 

Na osnovu čl.2 Odluke o Opštinskom veću Opštine Bela Crkva,sl.list Opštine Bela Crkva br./2008 i 

Zaključka Opštinskog veća o utvrđivanju prava na pomoć pri kupovini opreme za novorođeno dete 

br.06-11/2015 od 15.04.2015.Opštinsko veće na  sednici održanoj 15.07.2016.god  donelo je   

 

Pravilnik 

o uslovima I načinu ostvarivanja prava u oblasti finansijske podrške porodici sa      

                       novorođenom decom na teritoriji Opštine Bela Crkva 

 

 

I OSNOVNE ODREDBE 

 

 

Član 1. 

 

Ovim Pravilnikom uređuju se uslovi i način ostvarivanja prava u oblasti finansijske podrške porodici sa 

novorođenom decom na teritoriji Opštine Bela Crkva, koje obezbeđuje Opština Bela Crkva, i to kao  

pravo na jednokratnu pomoć za novorođenčad 
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Član 2. 

 

Novorođeno dete u smislu ovog Pravilnika je svako rođeno dete od dana donošenja ovog Pravilnika do 

31.12.2016.godine. 

 

 

Član 3. 

 

 

Pravo iz Člana 1.ovog Pravilnika pod uslovima iz  ovoh Pravilnika , može da ostvari porodica gde je 

jedan od roditelja novorođenog deteta državljanin Republike Srbije  koji ima prebivalište I da porodica 

faktički boravi ( živi ) na teritoriji Opštine Bela Crkva najmanje godinu dana kao i izbeglo i raseljeno 

lice sa Kosova i Metohije, koji ima boravište na teritoriji Opštine Bela Crkva najmanje godinu dana . 

 

Član 4. 

 

 

Korisnik prava na pomoć je dužan da prijavi svaku promenu  koja je po ovom Pravilniku ,od uticaja na 

ostvarivanje prava iz Člana 1. Ovog Pravilnika, najkasnije u roku od 15 dana od dana nastale promene. 

 

 

Član 5 

. 

 

Korisnik prava na pomoć iz ovog Pravilnika koji ostvari pravo na osnovu neistinitih ili netačnih 

podataka, ili neprijavljivanjem promena koje utiču na gubitak ili obim prava, dužan je da naknadi štetu, 

u skladu sa zakonom. 

 

II PRAVO NA JEDNOKRATNU POMOĆ ZA NOVOROĐENO DETE 

 

 

Član 6. 

 

 

Zahtev za ostvarivanje prava korisnik pomoći podnosi Centru za socijalni rad Bela Crkva sa 

odgovarajućom dokumentacijom potrebnom za ostvarivanje prava 

Uz zahtev treba priložiti : 

-Fotokopiju lične karte majke ( u određenim slučajevima oca ) 

-izvod iz matične knjige rođenih za dete za koje se ostvaruje pravo 

-izvod iz matične knjige rođenih za decu prethodnog reda rođenja 

-Dokaz NSZ da se lica ( otac I majka ) nalaze na evidenciji nezaposlenih lica minimum 3 meseca ili 

potvrdu o zaposlenosti 

-prijava prebivališta za dete 

- uverenje Policijske stanice Bela Crkva o datumu prijave prebivališta na teritoriji Opštine Bela Crkva 

za majku ( u određenim slučajevima za oca ) 

Venčani list ( ukoliko je bračna zajednica )- 
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Član 7. 

 

Kada porodica ostvari pravo na pomoć iz čl.1. ovog Pravilnika , nema pravo na ostvarivanje drugih 

vidova  jednokratnih pomoći koje se ostvaruju kod Centra za socijalni rad a finansiraju se iz sredstava 

budzeta Opštine Bela Crkva  u naredna tri meseca u kome prima ovu vrstu pomoći. 

 

Član 8. 

 

 

Pomoć iznosi 120.000,00 dinara I isplaćuje se u 4  rate, od kojih 30% u roku do 30 dana od dana 

podnošenja zahteva, za porodilje gde su oba roditelja nezaposlena i pripadaju socijalno ugroženoj 

kategoriji stanovništa .Dinamika isplate će se definisati u zavisnosti od socio-ekonomskog polažaja , 

kao I od finansijskih mogućnosti Centra ( Budzeta SO ) 

 Za ostale porodice ,pomoć iznosi 25.000,00 dinara . 

 

 

                                        III PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Način isplate regulisaće Centar za socijalni rad svojom Odlukom ( deo gotovinski,deo robno.. ), u 

saradnji sa Opštinskim većem . 

 

Ovaj Pravilnik  primenjivaće se od dana donošenja Zaključka Opštinskog veća o utvrđivanju prava na 

pomoć  pri kupovini opreme za novorođeno dete i objaviće se u “ Službenom listu Opštine Bela Crkva 

“ 

 

Opštinsko veće 

Dana : 15.07.2016.god 

Broj: 06-23/2016-02  

                                                                                   PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA 

                                                                     Darko Bogosavljević 

 

116. 

 

Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 18.07.2016.године, након разматрања 

Информацију о извршењу буџета општине за период јануар-јун 2016 , донела је следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

  Прихвата се  Информација о извршењу буџета општине за период јануар-јун 2016 године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 06- 24 /2016-01 

Дана: 18.07.2016 године                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

Бела Црква                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                     Марјан Алексић 
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117. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“,бр.129/07 и 83 /2014), Скупштина 

општине Бела Црква на седници од  18.07.2016.године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016 ГОДИНУ 

ЈП ,,ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА“ БЕЛА ЦРКВА 

 

I 

 

Даје се сагласност на ребаланс Програма пословања ЈП,,Дирекција за изградњу општине Бела 

Црква“ Бела Црква за 2016 годину. 

 

II 

 

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

Општине Бела Црква. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 020- 88 /2016-01 

Дана: 18.07.2016. године. 

 Бела Црква 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                         Марјан Алексић 

 

118. 

 

На основу члана 32.тачка 1.Закона о локалној самоуправи( ,,Сл.гласник РС” бр. 129/07 и 83/2014 

–др.закон)   и члана 35.став 1. Тачка 1. Статута општине Бела Црква на седници одржаној 

18.07.2016.  ,донела је 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

 

У Пословнику о раду Скупштине општине Бела Црква( Сл.лист општине бр. 9/2008) предлажу 

се следеће измене и допуне: 

 

Члан 39. Став 3. мења се и гласи 

 

,,Комисија одлучује о питањима накнаде трошкова зарада и накнада одборницима као и о висини 

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

Комисија такође одлучује и о накнади трошкова зарада и накнада лицима бираним ,именованим 

и постављеним у органима Скупштине општине или лицима ангажованим у раду органа 

Скупштине.” 
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 Члан 63. Став 4 мења се и гласи 

 

,,Позив за седницу доставља се одборницима најмање 7 дана пре седнице. Када за то постоје 

оправдани разлози,који морају бити образложени, тај рок може да буде и краћи али не краћи од 

36 сати.” 

 

Исти члан допуњује се ставом 5 и 6  који гласе: 

 

,,Изузетно,седницу Скупштине председник може сазвати и у року краћем од 36 часова уколико 

постоје разлози хитности као што су нарушавање безбедности општине и у случају елементарне 

непогоде о чему ће председник дати образложење на почетку седнице” 

,,У случају сазивања седнице Скупштине у роковима краћим од 7 дана,материјал за седницу 

доставља се у електронском облику. На захтев шефа одборничке групе материјал се може 

преузети и у писаном облику у Скупштинској служби.” 

 

Члан 70. Пословника мења се и гласи: 

 

,,Сваки одборник може захтевати да се у дневни ред,поред предложених, унесу и друга питања и 

предлози за које сматрају да треба да се разматрају. 

Предлагач је дужан да образложени предлог за измену и допуну дневног реда поднесе 

председнику Скупштине у писаној форми најкасније три дана пре одржавања седнице. 

Председник Скупштине може одбити да у предлог дневног реда уврсти оне предлоге и питања за 

које сматра да нису довољно припремљени да би се о њима на седници могло распављати. У том 

случају ће председник обавестити предлагача о разлозима због који је одбио да предлог или 

питање уврсти у дневни ред. 

Уколико председник уврсти у дневни ред предлоге за измену или допуну о истим Скупштина 

гласа по редоследу достављања предлога и то без отварања расправе. 

Дневни ред се утврђује већином гласова присутних одборника.” 

 

Члан 73. став 4  мења се и гласи: 

 

,,Сваки одборник по правилу може да добије реч само једном ,по једној тачки дневног реда,у 

трајању не дужем од 5 минута.  Одборник може да добије реч по други пут тек што се исцрпи 

листа одборника који говоре по први пут и то у трајању не дужем од 3 минута.” 

 

Став 5 истог члана се брише. 

Члан 74. мења  се и гласи: 

 

,,Шеф одборничке групе који жели да изнесе став те групе о тачки дневног реда ,има право да 

добије реч преко реда ,с тим што не може говорити дуже од 5 минута ,и не више од два пута о 

истој тачки дневног реда.” 

 

Члан 75. допуњује се ставом 4 који гласи: 

 

,,Одборник се у реплици мора ограничити на исправку ,односно лично објашњење и његов говор 

не може трајати дуже од 3 минута.” 
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Члан 76. став 1 мења се и гласи: 

 

,,Одборнику који затражи да говори о повреди Пословника председник Скупштине даје реч чим 

је затражи ,с тим да одборник мора навести који члан Пословника је повређен и у чему се 

састоји повреда и његов говор не може трајати дуже од 2 минута. 

Одборник не може истицати повреду истог члана Пословника коју је по једној тачки дневног 

реда већ истицао други одборник а за које је председник дао одговарајуће објашњење или се 

Скупштина изјаснила да Пословник није повређен” 

 

Члан 85. став 2 мења се и гласи: 

 

,,За повреде реда на седници,председник Скупштине може да изрекне меру опомене или меру 

одузимања речи.” 

Удаљење са седнице изриче Скупштина на предлог председника Скупштине,без расправе. 

 

Члан 86. мења се и гласи: 

 

,,Мера опомене изриче се одборнику 

-који је пришао говорници без дозволе председника Скупштине и поред претходног упозорења 

-који говори пре него што је добио реч 

-који и поред упозорења председника Скупштине говори о питању које није на дневном реду 

-који прекида одборника у излагању или добацује односно омета говорника или на други начин 

омета слободу говора 

-ако износи чињенице и оцене које се односе на приватни живот других лица 

-ако употребљава увредљиве изразе, 

-ако се сличним поступцима недолично понаша и нарушава ред на седници или поступа 

противно одредбама овог пословника” 

 

Члан 87. мења се и гласи: 

 

,,Мера одузимања речи изриче се одборнику коме је претходно изречена опомена,а који и после 

тога настави да говори о питању које није на дневном реду,износи чињенице и оцене које се 

односе на приватни живот других лица или употребљава увредљиве изразе. 

Одборник коме је изречена мера одузимања речи дужан је да се без одлагања удаљи са 

говорнице. Уколико то не учини председник Скупштине одредиће кратак прекид седнице.” 

  

Члан 88. мења се и гласи: 

 

,,Мера удаљења са седнице може се изрећи у случају грубог нарушавања реда,одборнику који и 

после одузимања речи омета или спречава рад на седници ,не поштује одлуку председника 

Скупштине о одузимању речи или наставља да чини друге повреде утврђене овим Пословником. 

Удаљење са седнице може да се изрекне одборнику и без претходно изречених мера у случају 

физичког напада ,односно другог сличног поступка којим се угрожава физички интегритет 

учесника у раду седнице. 

Одборник коме је изречено удаљење са седнице ,дужан је да се одмах удаљи из сале у којој се 

одржава седница. 
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Када одборник одбије да се удаљи,председник ће одредити паузу и наложити служби овлашћеној 

за одржавање реда на седницама да одборника удаљи са седнице.” 

Мера удаљења са седнице Скупштине може се изрећи и другим лицима који присуствују 

седници уколико и поред опомене председника настављају са неовлашћеним аудио и видео 

снимањем  седнице Скупштине као и у свим случајевима грубог нарушавања реда или ометања 

и спречавања рада на седници.” 

 

У члану 89. додаје се став 2 који гласи: 

 

,,За мере из чланова 87 и 88 изречене одборницима,биће изречене новчане казне у висини коју 

утврђује Комисија за кадровска,административна питања и радне односе својим актом.” 

 

Иза члана 89. додаје се члан 89 а. који гласи: 

 

,,Седнице Скупштине општине су јавне. 

Позив и материјал за седницу достављају се средствима јавног информисања којa су добилa 

акредитацију . 

Акредитацију за аудио и видео снимање седница Скупштине могу добити медији који су 

уписани у Регистар медија и који имају дозволу за емитовање програма(за радио станице и 

телевизије ). 

Акредитација се може добити након достављања писменог захтева секретару 

Скупштине,најмање 36 сати пре одржавања  седнице. 

Уз горе наведено,потребно је доставити и потврду да ће одређено лице у име медијске куће 

обављати послове праћења седнице-снимања или вођења стенографских белешки. 

Одредбе о акредитацији не односе се на медије који са општином имају закључен уговор о 

финансирању на основу спроведеног конкурса за финансирање медија,а у ком је између осталог 

садржана и обавеза извештавања са седница Скупштине. “ 

Ове измене Пословника ступају на снагу даном  доношења и има се објавити у Службеном листу 

општине. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Број : 011-29/2016-01                                                                              Марјан Алексић 

Дана:18.07.2016. 

БЕЛА ЦРКВА 
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119. 

 

 

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

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

за обрачун и исплату плата меновсних и постављених лица и запослених у држвним органима 

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

8/2008 и 1/2009) Скупштина општине на својој седници  18.07.2016. донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ОБРАЧУН ПЛАТА ЛИЦИМА КОЈЕ БИРА,ИМЕНУЈЕ И 

ПОСТАВЉА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КАО И ПОСТАВЉЕНИМ ЛИЦИМА У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком утврђују се елементи за обрачун плата изабраних,именованих и постављених 

лица које бира,именује и поставља Скупштина општине као и лица која поставља председник 

општине и Општинско веће. 

Члан 2. 

 

Као елементи за обрачун плата изабраних,именованих и постављених лица утврђују се 

1.Основица за обрачун плата ( даље-основица) 

2.Коефицијент који се множи са основицом ( даље- коефицијент) 

3.Проценат вредновања радног стажа 

Члан 3. 

 

Основица за обрачун и исплату плата утврђује се према важећим законским и другим 

прописима,по којима се разликују основице за изабрана од основица за постављена лица. 

  

Члан 4. 

 

За изабрана,именована и постављена лица које бира,именује и поставља Скупштина општине 

утврђују се следећи коефицијенти 

1. Председник општине –изабрано лице        7.74 

2. Председник Скупштине општине и заменик председника општине – изабрана лица   7.50 

3. Секретар скупштине  -постављено лице    31,00 

4. Чланови Општинског већа  -изабрана лица   6.50 

 

Члан 5. 

 

За лица која поставља председник општине и општинско веће утврђују се следећи коефицијенти 

      1.Начелник Општинске управе     31,00 

2. Помоћници председника општине    28.62 
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Члан 6. 

 

Плата изабраних,именованих и постављених лица утврдиће се тако што се основица предвиђена 

законским и другим прописима  множи са горе утврђеним коефицијентима а затим се увећава за 

проценат вредновања радног стажа и то за 0,4 % за сваку навршену годину радног стажа 

оствареног  код истог послодавца. 

 

Члан 7. 

 

Функционер који функцију обавља волонтерски има право на накнаду дела плате у висини од 

30% плате обрачунате по основу ове Одлуке. 

Заменик председника Скупштине за свој рад прима накнаду коју утврђује  Комисија за 

кадровска,административна питања и радне односе. 

 

Члан 8. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука бр.011-10/2008-01 од 14.08.2008. 

 

Члан 9. 

 

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

Црква. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

БЕЛА ЦРКВА                                                                                   Марјан Алексић 

Бр.011-30/2016-01 

Дана. 18.07.2016. 

 

 

 

120. 

 

На основу члана 187.Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС.  бр.36/11,99/11,83/14-

др.закон, и 5/15)  и члан 35 став 1 тачка 22. Статута општине Бела Црква  (Сл.лист општине бр. 

8/2008 и 1/2009) Скупштина општине Бела Црква на својој седници    18.07.2016.  донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИСТУПАЊУ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА ИЗ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ДРУШТВЕНО 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  БАНАТ Д.О.О. ЗРЕЊАНИН 

 

Члан 1. 

 

Општина Бела Црква као члан Регионалног центра за друштвено економски развој –Банат д.о.о. 

Зрењанин иступа из Регионалног центра за друштвено економски развој –Банат д.о.о. 

Зрењанин,у складу са чланом 187.Закона о привредним друштвима. 
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Члан 2. 

 

Ова Одлука доставља се Скупштини Регионалног центра за друштвено економски развој Банат , 

д.о.о. Зрењанин. 

 

Члан 3. 

 

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

Црква. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Број  011-33/2016-01                                                                                       Марјан Алексић 

Дана 18.07.2016. 

 

 

121. 

 

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. Glasnik RS“ br. 129/07 i člana 35. Statuta 

opštine Bela Crkva  („Službeni list opštine Bela Crkva“ br. 8/08) Skupština opštine Bela Crkva na sednici 

održanoj  18.07.2016. godine donela je: 

 

ODLUKU 

O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O REGULISANJU SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI 

OPŠTINE BELA CRKVA 

 

 

Član 1 

 

U Odluci o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Bela Crkva (“Službeni list opštine Bela 

Crkva“ 4/90, 3/91, 2/94, 4/02, 5/02 i 3/09) član 20 menja se i glasi: 

„Uređen i obeležen prostor, predviđen za parkiranje putničkih vozila određuje se na sledećim 

mestima: 

 

I ZONA: 

 ul. 1. Oktobra  u delu od raskrsnice sa ulicama Miletićevom i Svetosavskom do  

raskrsnice sa ulicom Vojvođanskih Brigada; 

 Trg Ruskih kadeta na platou ispred zgrade Opštine Bela Crkva sa obe strane 

saobraćajnice;   

 

II ZONA: 

 ul. Proleterska od raskrsnice sa ulicom 1. Oktobra do raskrsnice sa ul. J. Popovića; 

 ul. Partizanska od raskrsnice sa ulicom 1. Oktobra do raskrsnice sa ul. S. Munćana; 

 ul. Dejana Brankova od raskrsnice sa ulicom 1. Oktobra do raskrsnice sa ul. Save 

Munćana; 

 ul. Karađorđeva od raskrsnice sa ulicom 1. Oktobra do raskrsnice sa ul. Jovana 

Popovića; 
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 ul. Vuka Karadžića od raskrsnice sa ulicom 1. Oktobra do raskrsnice sa ul. Save 

Munćana; 

 ul. Jovana Cvijića od raskrsnice sa ulicom 1. Oktobra do raskrsnice sa ul.Vojske 

Jugoslavije; 

 ul. Dositejeva od raskrsnice sa ulicom 1. Oktobra do raskrsnice sa ul. Save Munćana; 

 ul. Žarka Zrenjanina od raskrsnice sa ulicom 1. Oktobra do raskrsnice sa ul. Jovana 

Popovića; 

 ul. Jovana Popovića od raskrsnice sa ulicom Žarka Zrenjanina do raskrsnice sa ul. 

Vojvođanskih Brigada; 

 ul. Vojvođanskih Brigada, u delu ulice od raskrsnice sa ul. 1. Oktobra do raskrsnice 

sa ul. Jovana Popovića.” 

 

TURISTIČKA ZONA: 

 U okviru kompleksa Belocrkvanskih jezera: u ul. Beogradskoj na Gradskom jezeru 

i na prostoru predviđenom za parkiranje vozila na Vračevgajskom jezeru; 

 

 

Član 2 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu opštine Bela Crkva”. 

 

 

Skupština Opštine Bela Crkva   PREDSEDNIK SKUPŠTINE 

Broj:011-31/2016-01      Marjan Aleksić        

Dana:18.07.2016. 

Bela Crkva 

 

 
122. 

 

Na osnovu člana 11. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. Glasnik RS“ br. 62/06 i člana 21. 

Statuta opštine Bela Crkva  („Službeni list opštine Bela Crkva“ br. 8/08) Skupština opštine Bela Crkva 

na sednici održanoj   18.07.2016. godine donela je: 

 

 ODLUKU 

 O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LOKALNIM TAKSAMA 

 

 

Član 1 

 

U Odluci o lokalnim taksama (Službeni list opštine Bela Crkva“ br. 2/07, 1/08 i 23/09) menja se tarifni 

broj 4 i glasi: 

„Opštinska komunalna taksa za parkiranje putničkih vozila na uređenim i obeleženim parking 

mestima u I ZONI: 
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 trajanju do 1h ......................................................................35,oo din. 

 trajanju od više sati (dnevna).............................................150,oo din. 

 mesečna parking karta.....................................................1.500,oo din. 

 godišnja parking karta     ...............................................12.000,oo din.  

 povlašćena mesečna karta ..................................................300,00 din. 

 

Opštinska komunalna taksa za parkiranje putničkih vozila na uređenim i obeleženim parking 

mestima u II ZONI: 

 trajanju do 1h .......................................................................20,oo din. 

 trajanju od više sati (dnevna)..............................................150,oo din. 

 mesečna parking karta.....................................................1.500,oo din.  

 godišnja parking karta     ...............................................12.000,oo din.  

 povlašćena mesečna karta ...................................................300,00 din. 

 

Opštinska komunalna taksa za parkiranje putničkih vozila na uređenim i obeleženim parking 

mestima u TURISTIČKOJ ZONI: 

 

 trajanju do 1h ......................................................................35,oo din. 

 trajanju od više sati (dnevna).............................................150,oo din. 

 mesečna parking karta.....................................................1.500,oo din.  

 godišnja parking karta     ...............................................12.000,oo din. 

 

Opštinska komunalna taksa za parkiranje putničkih vozila u skladu sa članom 13. Odluke o 

javnim parkiralištima: 

 

 doplatna karta ...................................................................700,oo din. 

 opomena po doplatnoj karti..............................................1.000,oo din. 

 

Nadzor nad primenom ove Odluke vrši Lokalna poreska administracija.” 

 

 

Član 2 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu opštine Bela Crkva”. 

 

 

Skupština Opštine Bela Crkva   PREDSEDNIK SKUPŠTINE 

                                                                                              Marjan Aleksić 

Broj:011-32/2016-01                                                                                                       

Dana:18.07.2016. 

Bela Crkva 
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123. 

 

На основу члана 45. Статута општине Бела Црква (Сл.лист општине бр. 8/2008 , 1/2009, 3/2010 и  

4/2014 ) и чл. 39.став 3. Пословника о раду Скупштине општине(Сл.лист општине бр. 9/2008 и 

8/2016), Комисија за кадровска ,административна питања  и радне односе на својој седници 

22.07.2016. донела је следећу 

 

 

ОДЛУКУ 

 

За меру одузимања речи одборнику изречену на седници Скупштине општине, одборник губи 

право на накнаду за рад ( дневницу)  за седницу на којој му је мера изречена. 

 

За меру удаљења са седнице Скупштине општине изречену одборнику, одборник губи право на 

накнаду за рад ( дневницу) за седницу на којој му је мера изречена и 4 наредне седнице 

Скупштине општине. 

 

О спровођењу ове Одлуке стараће се Скупштинска служба општине. 

 

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

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Комисија за кадровска ,административна питања 

 и радне односе 

Број:011-34/2016-01 

Дана:22.07.2016. 

БЕЛА ЦРКВА                                                                                    ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                                                                      Ненад Живановић 

 

124. 

 

 

На основу члана 59.став 2.Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник РС“,бр129/2007.) и 

члана 17 Одлуке о општинској управи Бела Црква („Службени лист општине Бела Црква, 

бр.10/2008), начелник Општинске управе  Бела Црква, уз сагласност Општинског већа општине 

Бела Црква, на седници од 15.07.2016. године,  доноси 

 
 

ПРАВИЛНИК 
 

О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БЕЛА ЦРКВА 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 1. 

 

     Овим правилником, у складу са Одлуком о Општинској управи Бела Црква, прописује се 

унутрашње уређење Општинске управе Бела Црква, број и структура запослених, опис послова 

запослених, услови за њихово извршавање, звања запослених, као и друга питања од значаја за 

функционисање Општинске управе Бела Црква. 

 

Члан 2. 

 

     Унутрашње уређење Општинске управе, заснива се на начелима оптималне функционалности 

и рационалности у извршавању послова и задатака из њене надлежности, уз пуну ангажованост 

запослених, имајући у виду звања и  потребну стручну спрему која је предвиђена Законом за 

обављање послова и радних задатака, као и на примени Закона и других општих аката, који 

регулишу  број радника у Општинској управи Бела Црква. 

 

 

Члан 3. 

 

Запослени у Општинској управи дужни су да своје послове обављају савесно и непристрасно, 

руководећи се искључиво Уставом и Законом. 

Запослени у Општинској управи, за свој рад одговорни су начелнику Општинске управе. 

 

Члан 4. 

 

Поред послова који проистичу из описа одговарајућег радног места, запослени у Општинској 

управи дужни су да по налогу непосредног руководиоца или начелника Општинске управе, 

повремено обављају и друге послове који одговарају њиховој стручној спреми и радној 

способности. 

 

Члан 5. 

 

Унутрашњe уређење и систематизација заснивају се на акту о организацији Општинске управе 

који доноси Скупштина општине, на предлог Општинског већа. 

 

Члан 6. 

 

Општинском управом,  као јединственим органом, руководи начелник Општинске управе. 

Одељењем односно одсеком, као организационим јединицама Општинске управе, руководи 

начелник одељења, односно шеф одсека. 

 

Члан 7. 

 

 Изузетно, пословима везаним за остваривање функције председника општине непосредно 

руководи Председник општине, док административним пословима везаним за сазивање и 

одржавање седница Скупштине општине и њених радних тела, руководи секретар Скупштине 

општине. 
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Члан 8. 

 

 Помоћнике Председника општине поставља и разрешава Председник општине у складу са 

Одлуком о организацији Општинске управе. 

 Помоћници Председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају 

мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој општине у областима за које су 

постављени и обављају најсложеније послове за потребе Председника општине, самостално,ван 

организационих јединица Општинске управе у складу са Одлуком о организацији Општинске 

управе. 

            Број помоћника председника општине је 3. 

Потребни услови:Средња стручна спрема и најмање 5,година радног искутва  и положен стручни  

испит за рад у органима државне управе(за једног помоћника).За другa два помоћника VII степен 

школске спреме,најмање 5.година радног искуства и положен стручни испит за рад у органима 

државне управе. 

                                                   Члан 9. 

 

      Ради извршавања послова утврђених Одлуком о општинској управи Бела Црква, у Општинској 

управи Општине Бела Црква образују се: 

 

        1.Одељење за финансије и друштвене делатности 

        2.Одељење за скупштинске,општу управу и заједничке полове 

        3.Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове 

         

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

    1.Начелник одељења 

 

  Опис послова: 

- Руководи радом одељења. 

- Прати и примењује прописе из области финансирања у складу са Законом о буџетском 

систему. 

- Редовно прати  законске могућности у домену јавне потрошње и ограничењу истих.  

- Организује и координира рад у оделењу. 

- Пружа стручну помоћ запосленима. 

- Стара се о спровођењу Закона и других прописа, као и Одлука и Закључака Скупштине 

општине и Председника општине.                                         

- Планира буџетску ликвидност, на основу прилива средстава у буџет.                                                                         

- Припрема и саставља годишњи извештај о раду оделења за потребе Скупштине општине 

и председника општине. 

- Представља оделење и потписује акта која се доносе у том оделењу, а нарочито у служби 

   друштвене бриге о деци и локалној пореској администрацији. 

- Одговоран је за благовремено, ефикасно и законито  обављање послова из делокруга оделења. 

- Даје смернице и упутства корисницима буџета у циљу ефикасније и рационалније употребе 

буџетом одобрених средстава, као и смернице и упутства свим запосленима у одељењу. 

- Сачињава преглед текућих прихода и расхода буџета. 
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- Сачињава месечне и периодичне извештаје извршења буџета. 

- За свој рад одговара начелнику Општинске управе. 

 

Потребни услови: Високо образовање стечено на студијама другог степена(специјалистичке 

академске студије,специјалистичке струковне студије, диполомске академске студије-мастер)  или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступању на снагу Закона о 

високом образовању и које је законом изједначено са академскоим називом мастер, све то у 

образовно-научном пољу економских наука, пет година радног искуства и положен стручни испит 

за рад радника у органима управе са високом стучном спремом. 

 

Број извршилаца: 1 

 

2. Радно место интерне контроле и организације рада трезора-Заменик начелника 

 

Опис послова: 

 

- Обавља непосредну контролу утрошка средстава за појединие намене, као и контролу 

финансијског пословања корисника буџета. 

- Стара се о економичном, ефикасном и наменском коришћењу средстава буџета. 

- Врши интерну контролу директних и индиректних корисника средстава буџета у фази 

 извршења буџета. 

-Прати токове пословних промена и исправности у материјалном финансијском пословању 

корисника буџета. 

- Контролу обавља у складу са датим овлашћењима и у складу са законом о буџетском систему.  

- Прима и проверава захтеве за плаћање и ставља оверу да је захтев валидан након провере 

 књиговодствене документације и расположивог права за одређену врсту расхода, 

предвиђеногмесечним односно тромесечним планом за извршење расхода директних и 

индиректних корисника буџета, а посебно да ли је испоштован Закон о јавним набавкама. 

- Контролише преузете обавезе ради утврђивања усклађености са донетим буџетом. 

- Писмено обавештава сваког корисника буџета о висини планираних апропријација и 

месечнојодносно тромесечној динамици коришћења квота, а квоте одређује пре почетка периода 

на којисе оне односе. 

- Одобрава и прослеђује одобрене преузете обавезе трезору, ради извршавања буџета. 

-Води: 

а) регистар примљених оригиналних докумената, 

  б) евиденцију примљених захтева за промену апропријација (образац ЗА), 

  в) евиденцију примљених захтева за промену квоте (образац ЗК), 

  г) регистар примљених захтева за плаћање по документу и трансфер средстава из трезора, 

ђ) регистар примљених захтева за исплату плата, додатака и накнада запослених, 

- Учествује у одобравању плаћања на терет буџетских средстава у складу са расположивим правом 

на потрошњу на позицији на чији терет треба извршити плаћање. 

- Писменим путем обавештава буџетског корисника о разлозима неодобравања исплате, уколико 

се у поступку овере поднетог захтева за плаћање констатује да су створене обавезе на терет буџета 

мимо Одлуке о буџету. 

– Одобрава плаћање на терет буџета и израђује Решење о преносу средстава и расположиви 

средстава по основу захтева корисника буџета. 
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- Ради на комплетирању целокупне документације везане на одржавању текуће ликвидности. 

- Прати реализацију Програма пословања Јавних предузећа у делу који се односи на зараде. 

- Ради и друге послове у складу са налогом Начелника оделења и Начелника Општинске 

управе. 

- За свој рад одговоран је Начелнику Општинске управе. 

 

Потребни услови: Високо образовање стечено на студијама другог степена(специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије, диполомске академске студије-мастер)  или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступању на снагу Закона о 

високом образовању и које је законом изједначено са академскоим називом мастер, све то у 

образовно-научном пољу економских наука,једна година радног искуства,  положен стручни испит 

за рад радника у органима управе са висиком стучном спремомом. 

 

Звање: Самостални стручни сарадник. 

Број извршилаца 1 

 

 

3. Радно место рачуноводстава, израде завршних рачуна и консолидаваног завршног 

     рачуна. 

 

Опис посова: 

 

- Прати прописе  и стара се о правилној и законитој примени Уредбе о буџетском 

   рачуноводствуи Закона о буџетском систему. 

- Предлаже нормативно уређење рачуноводствених послова. 

- Одређује облик и вођење пословних књига. 

- Прописује Захтев у погледу интерног и екстерног извештавања. 

- Израђује информације и даје податке из књиговодствених евиденција надлежним органима  

Општине Бела Црква и Председнику општине. 

- Води евиденцију потписа лица овлашћених за састављање, контролу и потписивање 

 књиговодствених исправа. 

- Израђује месечне, тромесечне, полугодишње и годишње планове директних корисника и 

 извештаје. 

- Учествује у разради поступка за пренос средстава у циљу ефикасности. 

- Обавља послове буџетског рачуноводства. 

- Врши ревалоризацију основних средстава и обрачуна амортизације код основних средстава. 

- Води аналитичке картице основних средстава по номенклатурним бројевима за Орган управе. 

- Врши аналитичке послове, евиденцију ситног ивентара, евиденцију потрошног 

материјала. 

- Врши формалну, рачунску и суштинску контролу примљених рачуна и књиговодствених 

  исправа и потписује их. 

- Прати рокове доспелости за исплате фактура и рачуна. 

- Врши послове осигурања имовине Општине и Органа управе. 

- Израђује Завршни рачун буџета у складу са буџетским календаром и потписује га. 

– Израђује годишњи финансијски извештај буџета у складу са Законом о буџетском систему 

и Консолидовани завршни рачун  трезора . 
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- Одговоран је, као рачунополагач,за извршење донетих решења и налога, њихово 

правилноевидентирање у књиговодственој евиденцији и презентовање веродостојних података 

иизвештаја о финансијском пословању органа управе. 

- Одговоран је за ажурно и уредно и на закону засновано вођење буџетског рачуноводства. 

- Одговоран је за законито, благовремено и тачно спровођење промена у књиговодству. 

- Прати рад Јавних предузећа и информише  надлежна министарстава о томе. 

- Ради и друге послове по налогу  Начелника  оделења и Начелника Општинске управе. 

- За свој рад одговара Начелнику оделења и Начелнику Општинске управе. 

 

Потребни услови: Високо образовање стечено на студијама другог степена(специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије, диполомске академске студије-мастер)  или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступању на снагу Закона о 

високом образовању и које је законом изједначено са академскоим називом мастер,све то у области 

друштвено-економских наука, једна година радног искуства у струци,положен стручни испит за 

рад радника у органима управе са вишом или вискоком стручном спремом. 

 

Звање: Самостални стручни сарадник   

Број извршилаца 1 

 

4.Радно место буџетског рачуноводства, трезора и извештавања 

 

  Опис послова: 

- Прати и примењује прописе у области рачуноводства и стара се о спровођењу истих у складу са 

Уредбом о буџетском рачуноводству и Законом о буџетском систему. 

- Води дневник, главну књигу трезора, за сва примања и издатке и евиденције за сваког 

 директног и индиректног корисника буџета. 

- Ради послове буџетског рачуноводства односно послове рачуноводства прихода 

преузетихобавеза и расхода корисника буџета. 

- Врши контролу потпуности, истинитости и законитости, шифрирања апропријација корисника 

буџета. 

- Обрађује плаћање и евидентирање прихода. 

- Прати стање средстава на жиро рачуну. 

- Врши контирање целокупне документације буџета, на основу налога за књижење. 

- Учествује у изради завршног рачуна буџета у складу са буџетским календаром. 

- Прати извршење буџета на основу система јединствене буџетске класификације (економске, 

организационе и функционалне). 

- Води евиденцију о променама текуће буџетске резерве на основу закључака Општинског већ и 

Председника општине  и захтева за обезбеђење средстава. 

- Обрађује потребне статистичке извештаје из области буџетирања и доставља податке 

надлежним органима. 

- Месечно прати кретање извршених расхода у односу на финансијске планове корисника 

 буџета. 

- Одговара за тачност и веродостојност прокњижених рачуноводствених трансакција буџета, дасу 

књиговодствене исправе комплетне. 

- Учествује у контирању комплетне књиговодствене документације. 

– Ради и друге послове по налогу Начелника оделења и Начелника  Општинске управе. 
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За свој рад одговара Начелнику оделења и Начелнику Општинске управе. 

Потребни услови: Средња стручна спрема економског или друштвеног смера, 1 година радног 

искуства, положен стручни испит за рад радника у органима управе са средњом стручном 

спремом. 

 

 

Звање:Виши референт 

Број извршилаца 1 

 

5. Радно место директно-индирекних корисника буџета и контиста-балансиста трезора и  

буџета. 

 

Опис послова: 

 

- Прати прописе из области финансија и стара се о правилној и законитој примени истих у 

   складу са Законом о буџетском систему. 

- Проверава рачунске, формалне и суштинске исправности примљене документације. 

- Прати веродостојност апропријације у складу са Одлуком о буџету. 

- Месечно прати кретање извршених расхода у односу на финансијске планове корисника 

  буџета. 

- Подноси захтеве за плаћање и пренос средстава из буџета, заједно са пратећом оргиналном 

документацијом о насталој пословној промени (захтев за плаћање, захтев за исплату плата и   др.) 

оверава их и стара се о обезбеђивању потписа одговорних лица за одобравање средстава. 

- Евидентира решења за пренос средстава корисника буџета и води евиденцију о решењима и 

захтевима са комплетном пратећом документацијом. 

- Врши ликвидатуру исплата по пријему готовинских докумената и обавља послове преноса  

средстава са консолидованог рачуна буџета. 

- Непосредно обавља послове извршења расхода са рачуна буџета односно реализује решење за 

пренос средстава корисницима буџета израдом налога за пренос. 

- Води рачуноводствене послове по важећим прописима на основу рачуноводствених исправа. 

- Учествује у изради завршног рачуна у складу са буџетским календаром. 

- На основу примљене документације врши контирање свих пословних промена. 

- Израђује програм спровођења пописа (инвентарисања) и прати ток спровођења пописа. 

- Прати извршење буџета на основу система јединствене буџетске класификације 

(економске,организационе и функционалне). 

- Води помоћне књиге и евиденције корисника буџета у складу са Уредбом о буџетском 

   рачуноводству. 

- Учествује у усаглашавању преноса средстава по апропријацијама  са буџетским корисницима. 

- Води аналитику добављача и дужника за директне кориснике буџетских средстава. 

- Одговоран је за тачност и законитост преноса средстава корисницима буџета. 

- Ради и друге послове по налогу Начелника оделења и Начелника Општинске управе. све то у 

области друштвено-економских наука, једна година радног искуства у струци, положен  стручни 

испит за рад радника у органима управе са вишом или вискоком стручном спремом. 

 

-  За свој рад одговара Начелнику  оделења и Начелнику Општинске управе. 
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Потребни услови:Виша стручна спрема економског смера или друштвеног смера, 1 година радног 

искуства, положен стручни испит за рад радника у органима управе са вишом стручном спремом. 

 

Звање:Виши сарадник 

Број извршилаца 1 

          

 

 

6. Радно место благајника и обрачунског радника 

 

 Опис послова: 

 

-Контролише исправност  документације за готовинске исплате. 

- Обавља све новчане трансакције на основу налога за исплату. 

- Књижи свакодневно благајничку документацију. 

- Води евиденцију за све готовинске исплате, води књигу благајне, књигу примљених и издатих  

чекова. 

- Набавља новчане бонове за гориво и мазиво у складу са Законом. 

- Попуњава одговарајуће статистичке обрасце и обрасце у области радних односа (М-4). 

- Врши обрачун зарада и накнада за сваког радника и обустава из зарада на основу решења о  

висини зарада. 

- Сачињава исплатне листе, уручује писмени обрачун плата запосленим радницима. 

- Води аналитичке картице о исплатама зарада за сваког радника. 

- Врши обрачун и исплату накнада одборницима и члановима радних тела Општинског већа и  

Скупштине општине у складу са важећим одлукама  Скупштине општине. 

- Обавља фактурисање републичким органима, корисницима простора у згради Скупштине 

општине и прати реализацију наплате истих. 

- Врши обрачун стипендија по општинској одлуци. 

- Овлашћен је да подиже готов новац из РУЈП – а ради исплате разних видова новчаних давања  у 

складу са Законом. 

- Одговоран је за стање новчаних средстава и ажурно вођење благајничких докумената. 

- Одговоран је за тачан обрачун зарада, накнада и др. примања запослених. 

- Врши пријем свих фактура кроз књигу улазних фактура. 

- Ради и друге послове по налогу Начелника оделења и Начелника Општинске управе. 

- За свој рад одговара Начелнику  оделења и Начелнику Општинске управе. 

 

Потребни услови:Средња стручна спрема економског или друштвеног смера, 1 година радног 

искуства, положен стручни испит за рад радника у органима управе са средњом стручном 

спремом. 

 

Звање:Виши референт 

Број извршилаца 1  

 

7.Радно место породиљских накнада, ученичких кредита и стипендија 
 Опис послова: 
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- Води поступак по захтевима за остваривање права на родитељски додатак за децу и 



породиљске накнаде. 

- Обавља послова статистичког извештавања Покрајинских и Републичких органа у вези 

 корисника права. 

- Води статистику која је потребна за кориснике права. 

- Прикупља документацију и обрађује податке по поднетим захтевима за ученичке 

кредите,стипендије студената, ученичке и студентске домове. 

– Обавља и друге послове по налогу Начелника   оделења и Начелника Општинске управе. 

 

 

Потребни услови:Основне академске студудије или основне струковне студије(у трајању 

од три године и звање првог степена струковних или академских студија) или студије на вишој 

школи до ступања на снагу Закона о високом образовању, све то у области друштвено-економских 

наука, једна година радног искуства у струци, положен стручни испит за рад радника у органима 

управе са вишом или високом стручном спремом. 

 

Звање:Виши сарадник или самостални стручни сарадник   

Број извршилаца 1 

 

8. Радно место за послове додатка за децу 

 

  Опис послова: 

 

- Води  поступак по захтевима за остваривање права на додатак на децу. 

- По службеној дужности врши усклађивање права додатака на децу. 

- Обавља послове статистичког извештавања у вези корисника права. 

- Издаје уверења о чињеницама о којима се води евиденција и издаје потребне услове за 

остваривање права на додатак на децу грађанима који су на привременом раду у иностранству. 

- Обавља и друге послове по налогу Начелника оделења и Начелника Општинске управе. 

Потребни услови:Основне академске студије или основне струковне студије(у трајању од    четири 

године и звање првог степенаструковних или академских студија) или студије на вишој школи или 

стечено високо образовање до ступања на снагу Закона о високом образовању, све то у области 

друштвено-економских наука, једна година радног искуства, положен стручни испит за рад 

радника у органима управе са вишом или високом стручном спремом. 

 

Звање:Виши сарадник или самостални стручни сарадник   

Број извршилаца 1 

 

9. Радно место исплате наканада породиљама и борачко -инвалидске заштите 
 

 Опис послова: 

 

- Врши пријем, и контролу обрачуна зарада породиљама и требовање средстава за рефундацију  

наведених накнада. 

- Врши обрачун, евиденцију и исплату борачко-инвалидске заштите и додатних новчаних 

помоћи. 
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- Врши пријем, ликвидира и води евиденцију рачуна који се односе на коришћење борачко-



инвалидске заштите. 

- Врши достављање евидентираних рачуна надлежним Покрајинским и Републичким органима. 

- Обрачунава и води евиденцију корисника материјалног додатка у складу са позитивним 

законским прописима. 

- Врши пријем и контролу, води евиденцију и врши плаћање у законском року свих приспелих 

рачуна Општинске управе. 

- Контира и књижи појединачне исплате борачко-инвалидске заштите. 

- Саставља извештаје који се односе на борачко-инвалидску заштиту и исте усаглашава са 

надлежним Покрајинским и Републичком службама. 

- Обавља и друге послове по налогу Начелника  оделења и Начелника Општинске управе. 

 

 

Потребни услови:Средња стручна спрема,економског или друштвеног смера,1.година радног 

искуства,положен стручни испшит за рад у органима   управе са средњом  стручном спремом. 

 

Звање:Виши референт   

Број извршилаца 1 

 

 Одсек локалне пореске администрације 

 10.1.Радно место шефа Одсека 

 

  Опис послова:   

 

- Прати и проучавапрописе везане за делокруг рада Локалне пореске администрације и са 

  истима упознаје запослене и предлаже преузимање одговарајућих мера за нормативно правно  

регулисање у тој области. 

- У складу са законом обавља послове контроле законитости и правилности обрачунавања и  

благовремености плаћања локалних јавних прихода. 

- Припрема нацрт решења којим се налаже отклањање утврђених неправилности у поступку 

контроле. 

- Подноси захтеве за покретање прекршајног поступка. 

- Води поступак по жалбама на решења у чијој изради је учествоао као првостепени орган.    

- Организује и учествује у изменама и допунама софтвера за потребе наплате и пореског 

  рачуноводства. Ради на информатичким пословима везаним за програмски пакет Локалне 

   пореске администрације, а нарочито на пословима доделе и укидања привилегија за приступ  

ресурсима система, обавља послове масовне штампе пореских решења, уплатница и извештаја. 

- Ради на идентификацији обвезника који нису испунили своје обавезе, шаље опомене, даје  

мишљења о захтевима за одлагање плаћања пореског дуга, одређује мере и средства за обезбеђење 

плаћања дуга. 

- Доноси решења о задуживању обвезника локалних јавних прихода. 

- Организује и прати достављање решења о утврђивању локалних јавних прихода и књижење 

   задужења и уплата у пореском књиговодству за локалне приходе. 

– Води поступак за утврђивање решењем пореза на имовину правних и физичких лица, 

локалне комуналне таксе за правна лица и предузетнике, накнаде за коришћење 

грађевинског земљишта и других накнада. 
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- Израђује и учествује у изради извештаја, информација и анализа у вези наплате и контроле 



јавних прихода, израђује извештај о раду и извештај о кретању свих предмета са којима је служба 

задужена. 

- Пружа стручну помоћ обвезницима у примени локалних јавних прихода. 

- Извршава послове редовне и принудне наплате у складу са законом. 

- Одговоран је за пријављивање потраживања у редовним ликвидацијама и стечајним 

   поступцима. 

- Сарађује са Пореском управом и Управом за Трезор у погледу размене и прикупљања 

   информација везаних за утврђивање и наплату локалних јавних прихода. 

- Врши контролу пријављивања, утврђивања и плаћања пореза и других обавеза од стране 

  физичких и правних лица и предузетника на терену, сачињава записнике о утврђеном стању на  

терену и доставља их канцеларијској контроли ради спровођења поступка и утврђивања пореских 

обавеза. 

 

 

 

- Води поступак установљавања заложног права, припрема документацију и сачињава нацрте  

аката која се односе на поступак принудне наплате, обавља послове пописа, процене и заплене 

   покретних ствари у поступку принудне наплате. 

- Припрема захтеве за покретање пореског прекршајног поступка. 

- Припрема нацрте решења и предлаже казнену политику. 

- Води прописане евиденције у области пореско прекршајног поступка. 

 

Потребни услови:Високо образовање стечено на студијама другог степена(специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије, диполомске академске студије-мастер)  или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступању на снагу Закона о 

високом образовању и које је законом изједначено са академскоим називом мастер, све то у 

образовно-научном пољу економских или природно-математчких  наука, пет година радног 

искуства, положен стручни испит за рад радника у органима управе са висиком стучном 

спремомом 

 

Звање:Самостални стручни сарадник. 

Број извршилаца 1 

 

11.2. Радно место инспектора канцеларијске контроле 

 

- Води поступак за утврђивање пореза на имовину правних и физичких лица, локалне комуналне 

таксе за правна лица и предузетнике, накнаде за коришћење грађевинског земљишта и других 

накнада. 

- Непосредно организује и учествује у изради методолошких упутстава у вези пријема и   обраде 

пореских пријава, канцеларијске контроле локалних јавних прихода. 

- Врши контролу наплате пореских обвезника и сачињава записник. 

- Води поступак по захтевима за одлагање плаћања локалних јавних прихода. 

- Врши математичку контролу тачности, формалну исправност и потпуност поднетих пријава, које 

служе код утврђивања прихода. 

– Пружа стручну помоћ пореским обвезницима. 
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- Води првостепени поступак по изјављеним жалбама. 



- Извршава послове редовне и принудне наплате у складу са законом. 

- Извештава о покренутим поступцима и ефектима наплате прихода. 

Потребни услови:Основне академске студије или основне струковне студије(у трајању од три 

године и звање првог степена струковних или академских студија) или завршене студије на вишој 

школие до ступања на снагу Закона о високом образовању, све то у области друштвено-економских 

наука, једна година радног искуства,положен стручни испит за рад радника у органима управе са 

вишом стручно спремом. 

 

Звање:Виши сарадник   

Број извршилаца 1 

 
11.3.Радно место  инспектора наплате 

 

-У складу са законом обавља послове контроле законитости и правилности обрачунавања и 

благовремености плаћања локалних јавних прихода.Учествује у изради методолошких упутстава  

у вези пореске контроле локалних јавних прихода. 

 

 

- Пружа основну правну помоћ и објашњења пореским обвезницима од значаја за испуњење  

пореске обавезе. 

- Врши идентификацију обвезника јавних прихода, који нису измирили локалне јавне                                                                          

приходе и  предузима мере наплате. 

- Контролише подношење пореских пријава за утврђивање локалних јавних прихода решењем. 

- Води поступак по захтевима за одлагање плаћања локалних јавних прихода, води 

првостепени  поступак по изјављеним жалбама. 

- Организује и учествује у изради планова редовне и принудне наплате локалних јавних 

прихода и прати њихово извршење. 

- Припрема нацрте решења о принудној наплати. 

- Извршава послове редовне и принудне наплате у складу са законом. 

- Припрема извештаје у вези контроле локалних јавних прихода. 

- Организује и учествује у координирању и праћењу послова и поступака израде пореског 

   завршног рачуна, обраде и састављања информација и извештаја за потребе Пореске управе и 

органа локалне самоуправе. 

- Прати и усмерава одлучивање по поднетим захтевима за прекњижавање  и повраћај локалних 

јавних прихода, организује и прати благовремено и законито извршавање послова у вези  

распореда наплаћених локалних јавних прихода. 

- Организује и учествује у дефинисању шема књижења. 

- Непосредно организује и учествује у пословима праћења тачности и ажурности пореског 

   књиговодства. 

 
Потребни услови: Основне академске студије или основне струковне студије(у трајању од три 

године и звање првог степена струковних или академских студија) или завршене студије на вишој 

школи до ступања на снагу Закона о високом образовању, све то у области друштвено-економских 

наука, једна година радног искуства, положен стручни испит за рад радника у органима управе са 

вишом стручно спремом. 
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Звање:Виши сарадник   



Број извршилаца 1 

                                                                          

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ, ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 

1.Начелник одељења 

 

Опис послова:  

 

- Координира и руководи радом оделења. 

- Врши распоред послова на поједине извршиоце. 

- Одговоран је за законитост, правилан и благовремен рад а нарочито за предузете, 

односнонепредузете мере и спровођење Закона, Одлука и других прописаСкупштине општине и 

Председника општине као извршног органа општине Бела Црква. 

- Одговоран је за односе запослених према грађанима, за правилност датих  упутстава 

 запосленим, за вршење послова и за благовремено и квалитетно обављање послова. 

- Даје стручна упутства за спровођење општих и других аката Скупштине општине и Председника 

општине. 

 

 

- Стара се о правилном коришћењу средстава за рад. 

- Подноси извештај о раду оделења. 

- Даје писмене и усмене информације за јавност о раду оделења по претходном одобрењу 

 начелника општинске управе. 

-Oбавља послове око имовинско правних односа 

 

Потребниуслови:Високо образовање стечено на студијама другог степена(специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије, диполомске академске студије-мастер)  или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступању на снагу Закона о 

високом образовању и које је законом изједначено са академскоим називом мастер, све то у 

образовно-научном пољу правних наука, пет година радног искуства, положен стручни испит за 

рад радника у органима управе са висиком стручном спремомом. 

Број извршилаца.1 

 

 

2. Радно место у пријемној канцеларији председника општине и председника скупштине 

општине 

  

Опис послова: 

  

- Води административне и друге послове везане за рад Председника општине, председника 

скупштине општине и председника  општине, 

- Обавља све послове на телефонској централи и факсу за потребе горе наведених лица. 

- Обавља све протоколарно и репрезентативне послове за потребе Председника општине и 

председника скупштине општине. 
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 -Обавља и друге послове и задатке по налогу руководиоца оделеља и начелника општинске 



управе. 

  

Потребни услови: Висока стручна спрема друштвеног смера, једна година радног искуства, 

положен стручни испит за рад у органима управе. 

 

Звање:Самостални стручни сарадник 

Број извршилаца 1. 

 

3. Радно место за правно и административне послове Скупштине      

општине Бела Црква и  Општинског већа 

 

Опис послова: 

- Стара се о припреми материјала за седнице скупштине општине, општинског већа и радних тела 

Скупштине као и њихово благовремено достављање. 

- Прати рад скупштине, општинског већа и радних тела скупштине и по налогу секретара 

 скупштине општине сазива седнице радних тела скупштине општине. 

- Води записнике израђује закључке са седнице скупштине општина и општинског већа и 

благовремено исте доставља свим надлежним субјектима, стара се о објављивањудонетих аката 

на седници скупштине општине и општинског већа и врши контролу исправности објављених 

аката у својству главног и одговорног уредника службеног листа општине Бела Црква. 

– Води регистар донетих аката Скупштине општине и Општинског већа. 

 

 

 -Обавља и друге послове по налогу начелника оделења, секретара скупштине општине и    

начелника општинске управе.       

  

Потребни услови: Основне академске студије или високо образовање стечено на студијама 

другог степена(специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, 

диполомске академске студије-мастер)  или високо образовање стечено у складу са прописима 

који су важили до ступању на снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено са 

академским називом мастер, све то у области друштвено-економских наука, једна година радног 

искуства у струци, положен стручни испит за рад радника у органима управе са вишом или 

вискоком стручном спремом. 

 

Звање: Самостални стручни срадник 

Број извршилаца: 2 

  

4. Радно место нормативних  послова Скупштине општине, Општинског већа и Општинске 

управе и јавних набавки 

 

  

Опис послова: 

 

- Обавља нормативно – правне послове 

-Прати прописе из надлежности Општинске управе и припрема Нацрте прописа и других 
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 акатакоје доноси Скупштина општине и председник општине. 



-Даје правна мишљења о законитости предложених аката и исте усклађује са законом. 

-Прибавља неопходна стручна мишљења и предлоге за потребе председника општине и 

скупштине општине. 

-Прати спровођење донетих одлука и других аката Скупштине општине као и њихову 

реализацију. 

-Сарађује са запосленим у Општинској управи, јавним предузећима и установама при 

припреми нацрта и предлога одлука и других аката чији је предлагач председник општине. 

-Одговоран је за регистар важећих одлука и аката органа општине. 

-Израђује пречишћене текстове одлука и других аката скупштине општине. 

-Израђује нацрте уговора, обавља стручне и друге послове по налогу начелника општинске управе 

а које утврди скупштина општине и председник општине. 

-Обавља стручне и друге послове по налогу начелника општинске управе а које утврди скупштина 

општине и председник општине. 

- Обавља послове на планирању јавних набавки. 

- Учествује у изради планареализације јавних набавки, обавља послове на изради правилника о 

јавнимнабавкама и огласне документац- Прати прописе из области јавнихнабавки. 

- Учествује у изради конкурсне документације, контролише правилност спровођења 

поступка јавних набавки. 

- Спроводи поступак јавне набавке. 

 

- Обавља и другепослове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе. 

Потребни услови: Високо образовање стечено на студијама другог степена(специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије, диполомске академске студије-мастер)  или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступању на снагу 

 

 

Закона о високом образовању и које је законом изједначено са академским називом мастер, све то 

у образовно-научном пољу правних наука, једна година радног искуства, положен стручни испит 

за рад радника у органима управе са висиком стучном спремомом. 

 

Звање:Самостални стручни сарадник. 

Број извршилаца:  1 

 

6. Радно место борачко-инвалидске заштите и персоналних послова. 

                                                                           

 Опис ослова: 

                                                                                                                                                                                                     

- Води управни поступак и израђује решења из области борачко-инвалидске заштите. 

- Доставља извештаје на основу података о којима се води евиденција у служби.  

- Остварује сарадљу са ндлежним Републичким и Покрајинским органима. 

- Прати и проучава прописе који се односе на остваривање права радника из радног односа. 

- Припрема нацрте аката који се односе на права из радног односа. 

– Израђује предлоге решења о коришћењу годишњег одмора и води евиденцију о 

искоришћености истог. 
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- Попуњава обрасце пријаве и одјаве осигурања радника. 



- Води персоналну евиденцију, евиденцију о радном стажу, плаћен ом и неплаћеном радном 

одсуству. 

 -Обавља и друге послове по налогу начелника оделења и начелника општинске управе. 

- Врши послове издавања радних књижица са уписом у потребне евиденције. 

- Врши и друге послове по налогу руководиоца оделења и начелника општинске управе. 

     

 Потребни услови:Високо образовање стечено на студијама другог 

степена(специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, диполомске 

академске студије-мастер)  или високо образовање стечено у складу са прописима који су важили 

до ступању на снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено са академским 

називом мастер, све то у образовно-научном пољу правних наука, једна година радног искуства, 

положен стручни испит за рад радника у органима управе са висиком стучном спремомом. 

 

Звање:Самостални стручни сарадник. 

Број извршилаца:1 

 

10. Одсек за грађанска стања 

10.1.Радно место шеф одсека – матичар за матично подручје Бела Црква  

 

Опис послова: 

                                                                            

- Прати примену ЗУП-а, организује и контролише рад заменика матичара и матичара 

областивођења матичних књига. 

- Доноси решење у управном поступку у области грађанских стања и предузима радње по 

Породичном закону, Закону о матичним књигама и другипрописа у области грађанских стања. 

- Сачињава извештај о личним стањима грађана. 

- Врши контролу вођења матичних књига, књига држављана и др. 

- Води матичне књиге у оба примерка, издаје изводе из матичних књига и уверења на основу тих 

књига, врши послове у вези са закључивањем брака. 

-  Води књигу држављана и издаје уверења о држављанству. 

-  Води поједине евиденције из своје надлежности. 

-  Помаже странкама у попуњавању одређених образаца захтева за издавање извода или 

 уверења из матичних књига или промена у областих личних и грађанских стања. 

-  Ради и друге послове у складу са налозима начелника одељења и начелника општинске 

управе и за свој рад им је одговоран. 

 

  Потребниуслови:матичар може бити лице  које има стечено високо образовање на 

 основним акадамским студијама у обиму од најмање од 180ЕСПБ бодова, основним струковним 

студијама,односно на студијама у трајању од три године,положен посебан испит за матичара и 

овлашћење за обављање послова матичара.    

 

 Звање:самостални стручни сарадник 

Број извршиоца:1 
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Опис послова: 

 

- Замењује матичара у обављању послова вођења матичних књига у оба примерка,издаје извод из 

матичних књига и уверење на основу тих књига, врши послове у вези са 

закључивањембрака, води књигу држављана и издаје уверења о држављанству, води поједине 

евиденције изсвоје надлежности. 

- Замењује матичара у области грађанских стања. 

- Помаже странкама у попуњавању одређених образаца захтева за издавање извода или уверења 

из матичних књига или промена у области личних и грађанских стања. 

- Ради и друге послове у складу са налозима начелниксодељења и начелника општинске 

управе и за свој рад им је одговоран. 

 

 Потребни услови:заменик матичара може бити лице  које има стечено високо образовање на 

основним акадамским студијма у обиму од најмање од 180ЕСПБ бодова, основним струковним 

студијама,односно на студијама у трајању од три године,положен посебан испит за матичара и 

овлашћење за обављање послова матичара.    

 

Звање:виши референт, сарадник и самостални стручни сарадник 

Број извршиоца 1 

 

10.3 Радно место општих послова и матичара за матично подручје Јасеново. 

  

Опис послова: 

  

– У области управе издаје уверења и потврде о чињеницама о којима се води службена 

евиденција, 

 

 

- Оверава потписе, рукописе и преписе грађана, 

- Организује доставу писмена на свом подручју за потребе Општинске управе и за потребедругих 

државних органа, врши послове достављања писмена које доноси управа Бела Црква,  ако за те 

послове не постоји посебно распоређено лице и под тим условима обавља послове основне 

хигијене у службеним просторијама 

- У области матичних књига води матичне књиге и књиге држављана, издаје изводе и уверења из 

истих, 

- Помаже грађанима при попуњавању образаца  за издавање личних исправа,доставља податке за 

ажурирање бирачког списка, 

                                                                          

- Обавља чин склапања брака 

- Саставља смртовницу и исту доставља надлежном суду, 

- Пружа помоћ Установама социјалне заштите у одређивању материјалног и другог обезбеђењу 

грађана, 

- Обавља и друге послове из делокруга рада општинске управе, који су јој Законом и 

другимопштим актима стављени у надлежност.                                  
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 Потребни  услови: матичар може бити лице  које има стечено високо образовање на 



основним акадамским студијма у обиму од најмање од 180ЕСПБ бодова, основним струковним 

студијама,односно на студијама у трајању од три године,положен посебан испит за матичара и 

овлашћење за обављање послова матичара.    

 

Звање:виши референт, сарадник и самостални стручни сарадник 

Број извршиоца 1/2 радног времена 

  

10.4. Радно место општих послова и матичара за матично подручје Дупљаја. 
 

Опис послова:  

 

- У области управе издаје уверења и потврде о чињеницама о којима се води службена 

   евиденција. 

- Оверава потписе, рукописе и преписе грађана. 

- Организује доставу писмена на свом подручју за потребе Општинске управе и за потребе 

 других државних органа, врши послове достављања писмена које доносиуправа Бела Црква,ако 

за те послове не постоји посебно распоређено лице и под тим условима, обавља послове основне 

хигијене у службеним просторијама. 

- У области матичних књига води матичне књиге и књиге држављана, издаје изводе и уверењаиз 

истих. 

- Помаже грађанима при попуњавању образаца  за издавање личних исправа,доставља податке за 

ажурирање бирачког списка. 

- Обавља чин склапања брака. 

- Саставља смртовницу и исту доставља надлежном суду. 

- Пружа помоћ Установама социјалне заштите у одређивању материјалног и другог 

обезбеђењуграђана 

– Обавља и друге послове из делокруга рада општинске управе, који су јој Законом и другим 

општим актима стављени у надлежност. 

 

 

  

        Потребни услови: матичар може бити лице  које има стечено високо образовање на основним 

акадамским студијма у обиму од најмање од 180ЕСПБ бодова, основним струковним 

студијама,односно на студијама у трајању од три године,положен посебан испит за матичара и 

овлашћење за обављање послова матичара.    

Звање:виши референт, сарадник и самостални стручни сарадник 

 

  

Број извршиоца: 1/2 радног времена 

 

  10. 5. Радно место  општих послова и матичара за матично подручје Врачев Гај. 

  

Опис послова:   
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- у области управе издаје уверења и потврде о чињеницама о којима се води службена евиденција. 

-оверава потписе, рукописе и преписе грађана. 



- организује доставу писмена на свом подручју за потребе Општинске управе и запотребе 

других државних органа, врши послове достављања писмена које доноси управа Бела Црква,ако 

за те послове не постоји посебно распоређено лице и под тим условима обавља 

послове основне хигијене у службеним просторијама. 

- у области матичних књига води матичне књиге и књиге држављана, издаје изводе и уверења из 

истих. 

- помаже грађанима при попуњавању образаца  за издавање личних исправа,доставља податке за 

ажурирање бирачког списка. 

- обавља чин склапања брака. 

- саставља смртовницу и исту доставља надлежном суду. 

- пружа помоћ Установама социјалне заштите у одређивању материјалног и другог обезбеђењу 

Грађана. 

- обавља и друге послове из делокруга рада општинске управе, који су јој Законом и другим 

општим актима стављени у надлежност. 

 

 Потребни услови: матичар може бити лице  које има стечено високо образовање на 

основним акадамским студијма у обиму од најмање од 180ЕСПБ бодова, основним струковним 

студијама,односно на студијама у трајању од три године,положен посебан испит за матичара и 

овлашћење за обављање послова матичара.    

 

Звање:виши референт, сарадник и самостални стручни сарадник 

Број извршиоца 1/2 радног времена   

  

 10.6. Радно место општих послова и матичара за матично подручје Банатска Паланка. 
  

Опис послова:   

 

-у области управе издаје уверења и потврде о чињеницама о којима се води службена 

Евиденција. 

 

-оверава потписе, рукописе и преписе грађана. 

- организује доставу писмена на свом подручју за потребе Општинске управе и запотребе 

других државних органа, врши послове достављања писмена које доносиуправа Бела Црква, ако 

за те послове не постоји посебно распоређено лице и под тим условима обавља послове основне 

хигијене у службеним просторијама. 

- у области матичних књига води матичне књиге и књиге држављана, издаје изводе и уверења из 

истих. 

- помаже грађанима при попуњавању образаца  за издавање личних исправа,доставља податке за 

ажурирање бирачког списка 

- обавља чин склапања брака. 

- саставља смртовницу и исту доставља надлежном суду. 

- пружа помоћ Установама социјалне заштите у одређивању материјалног и другог обезбеђењу 

Грађана. 
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- обавља и друге послове из делокруга рада општинске управе, који су јој Законом и другим 

општим актима стављени у надлежност. 

Потребни услови: матичар може бити лице  које има стечено високо образовање на основним 



акадамским студијма у обиму од најмање од 180ЕСПБ бодова, основним струковним 

студијама,односно на студијама у трајању од три године,положен посебан испит за матичара и 

овлашћење за обављање послова матичара.    

Звање:виши референт, сарадник и самостални стручни сарадник 

                                                                      

Број извршиоца 1/2 радног времена   

  

  10. 7. Радно место општих пословаи  матичара за матично подручје Гребенац 
  

Опис послова:   

 

 -у области управе издаје уверења и потврде о чињеницама о којима се води службена 

Евиденција. 

-оверава потписе, рукописе и преписе грађана. 

- организује доставу писмена на свом подручју за потребе Општинске управе и запотребе 

других државних органа, врши послове достављања писмена које доносиуправа Бела Црква, ако 

за те послове не постоји посебно распоређено лице и под тим условима обавља 

послове основне хигијене у службеним просторијама. 

- у области матичних књига води матичне књиге и књиге држављана, издаје изводе и уверења из 

истих. 

- помаже грађанима при попуњавању образаца  за издавање личних исправа,доставља податке за 

ажурирање бирачког списка. 

- обавља чин склапања брака. 

- саставља смртовницу и исту доставља надлежном суду. 

- пружа помоћ Установама социјалне заштите у одређивању материјалног и другог обезбеђењу 

Грађана. 

– обавља и друге послове из делокруга рада општинске управе, који су јој Законом и другим 

општим актима стављени у надлежност. 

 

Потребни услови: матичар може бити лице  које има стечено високо образовање на основним 

акадамским студијма у обиму од најмање од 180ЕСПБ бодова, основним струковним 

студијама,односно на студијама у трајању од три године,положен посебан испит за матичара и 

овлашћење за обављање послова матичара.    

 

Звање:виши референт, сарадник и самостални стручни сарадник 

Број извршиоца 1/2 

 

10. 8. Радно место за опште послове и матичара за матично подручје Црвена Црква. 
   

Опис послова:   

                                                                          

-у области управе издаје уверења и потврде о чињеницама о којима се води службена 

Евиденција. 
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-оверава потписе, рукописе и преписе грађана. 

- организује доставу писмена на свом подручју за потребе Општинске управе и за потребе 

других државних органа, врши послове достављања писмена које доносиуправа Бела Црква, ако 



за те послове не постоји посебно распоређено лице и под тим условима обавља 

послове основне хигијене у службеним просторијама. 

- у области матичних књига води матичне књиге и књиге држављана, издаје изводе и уверења из 

истих. 

- помаже грађанима при попуњавању образаца  за издавање личних исправа,доставља податке за 

ажурирање бирачког списка. 

- обавља чин склапања брака.                                                                   

- саставља смртовницу и исту доставља надлежном суду. 

- пружа помоћ Установама социјалне заштите у одређивању материјалног и другог обезбеђењу 

Грађана. 

- обавља и друге послове из делокруга рада општинске управе, који су јој Законом и другим 

општим актима стављени у надлежност. 

 

Потребни услови: матичар може бити лице  које има стечено високо образовање на основним 

акадамским студијма у обиму од најмање од 180ЕСПБ бодова, основним струковним 

студијама,односно на студијама у трајању од три године,положен посебан испит за матичара и 

овлашћење за обављање послова матичара.    

 

Звање:виши референт, сарадник и самостални стручни сарадник 

Број извршиоца 1/2 радног времена 

 

10. 9. Радно место општи послова и матичара за матично подручје Кусић. 
  

Опис послова:   

-у области управе издаје уверења и потврде о чињеницама о којима се води службена 

Евиденција. 

-оверава потписе, рукописе и преписе грађана. 

- организује доставу писмена на свом подручју за потребе Општинске управе и запотребе 

других државних органа, врши послове достављања писмена које доносиуправа Бела Црква, ако 

за те послове не постоји посебно распоређено лице и под тим условима обавља послове основне 

 

 

 хигијене у службеним просторијама. 

- у области матичних књига води матичне књиге и књиге држављана, издаје изводе и уверења из 

истих. 

- помаже грађанима при попуњавању образаца  за издавање личних исправа,доставља податке за 

ажурирање бирачког списка. 

- обавља чин склапања брака. 

- саставља смртовницу и исту доставља надлежном суду. 

- пружа помоћ Установама социјалне заштите у одређивању материјалног и другог обезбеђењу 

Грађана. 

- обавља и друге послове из делокруга рада општинске управе, који су јој Законом и другим 

општим актима стављени у надлежност.  
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Потребни услови: матичар може бити лице  које има стечено високо образовање на основним 

акадамским студијма у обиму од најмање од 180ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 

односно на студијама у трајању од три године, положен посебан испит за матичара и овлашћење 



за обављање послова матичара.    

 

Звање:виши референт, сарадник и самостални стручни сарадник 

                                                                                  

Број извршиоца: 1/2 радног времена 

                                                                               

10.10.Радно место општих послова и матичара за матично подручје Крушчица. 

  

Опис послова: 

-у области управе издаје уверења и потврде о чињеницама о којима се води службена  евиденција. 

-оверава потписе, рукописе и преписе грађана. 

- организује доставу писмена на свом подручју за потребе Општинске управе и запотребе 

других државних органа, врши послове достављања писмена које доносиуправа Бела Црква, ако 

за те послове не постоји посебно распоређено лице и под тим условима обавља послове основне 

хигијене у службеним просторијама. 

- у области матичних књига води матичне књиге и књиге држављана, издаје изводе и уверења из 

истих. 

- помаже грађанима при попуњавању образаца  за издавање личних исправа,доставља податке за 

ажурирање бирачког списка. 

- обавља чин склапања брака. 

- саставља смртовницу и исту доставља надлежном суду. 

- пружа помоћ Установама социјалне заштите у одређивању материјалног и другог обезбеђењу 

Грађана. 

- обавља и друге послове из делокруга рада општинске управе, који су јој Законом и другим 

општим актима стављени у надлежност. 

        Потребни услови: матичар може бити лице  које има стечено високо образовање на основним 

акадамским студијма у обиму од најмање од 180ЕСПБ бодова, основним струковним 

студијама,односно на студијама у трајању од три године,положен посебан испит за матичара и 

овлашћење за обављање послова матичара.    

 

Звање:виши референт, сарадник и самостални стручни сарадник 

Број извршиоца 1/2 радног времена   

 

 

 

10.11 Радно место општих послова и матичара за матично подручје Банатска Суботица. 
  

Опис послова: 

 

-у области управе издаје уверења и потврде о чињеницама о којима се води службена 

Евиденција. 

-оверава потписе, рукописе и преписе грађана. 
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- организује доставу писмена на свом подручју за потребе Општинске управе и запотребе 

других државних органа, врши послове достављања писмена које доносиуправа Бела Црква, ако 

за те послове не постоји посебно распоређено лице и под тим условима обавља послове основне 

хигијене у службеним просторијама. 



- у области матичних књига води матичне књиге и књиге држављана, издаје изводе и уверења из 

истих. 

- помаже грађанима при попуњавању образаца  за издавање личних исправа,доставља податке за 

ажурирање бирачког списка.                                                                

- обавља чин склапања брака. 

- саставља смртовницу и исту доставља надлежном суду. 

- пружа помоћ Установама социјалне заштите у одређивању материјалног и другог 

  обезбеђењу грађана. 

- обавља и друге послове из делокруга рада општинске управе, који су јој Законом и 

другим општим актима стављени у надлежност. 

                                                                            

         Потребни услови: матичар може бити лице  које има стечено високо образовање на основним 

акадамским студијма у обиму од најмање од 180ЕСПБ бодова, основним 

струковним студијама,односно на студијама у трајању од три године,положен посебан испит за 

матичара и овлашћење за обављање послова матичара.    

                                                                             

Звање:виши референт, сарадник и самостални стручни сарадник 

Број извршиоца ½  радног времена   

 

11. Радно место за вођење бирачких спискова. 
 

Опис послова: 

 

- води општи бирачки списак и  врши измене, допуне и брисање лица из бирачког списка. 

- води посебан бирачки списак у складу са Законом о саветима националних мањина и 

вршиизмене, допуне и брисање лица из бирачког списка. 

- сарађује са матичарима Општинске управе Бела Црква и другим надлежним органима у циљу 

ажурирања бирачког списка. 

- благовремено обавештава грађане о свим правима везаним за упис и промене у општем и 

посебном бирачком списку. 

- сарађује са надлежним Републичким и Покрајинским органима у вези примене закона и 

 општих аката, који се односе на општи и посебан бирачки списак. 

- благовремено израђује  изводе из  бирачких спискова и обавештава грађане о стању података 

уњима. 

– стара се о  функционалности свих програма  везаних за бирачке спискове. 

- обавља и друге послове по налогу начелника одељења и начелника општинске управе. 

- услови за обављање послова: средња стручна спрема,  познавање рада на компјутеру и 

положен стручни испит   за рад у органима управе. 

 

           Потребни услови: Средња стручна спрема,  познавање рада на компјутеру, једна година 

радног искуства, положен стручни  испит за рад у органима управе са средњом стручном спремом. 
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 Звање.Виши референт 

Број извршиоца 1. 

 

12. Радно место администратора-програмера 

 



Опис послова. 

 

- организује и врши унос другог примерка свих врста матичних књига у централну базу 

 података надлежног Министарства, за сва матична подручја Општине Бела Црква, на основу  

договора са  начелником Одељења, шефом Одсека,матичарима и заменицима 

матичара. 

- врши свакодневну дистрибуцију унетих података у други примерак матичних књига у 

  централну базу података, која се води у надлежном Министарству. 

- преузима и доставља странкам, а у сарадњи са матичарима и заменицима матичара  матичних 

подручја, изводе из матичних књига из централне базе података који се односе   на цело подручје 

Републике Србије                                                       

- стара се о правилном раду свих сервера и програма, те техничке опреме, везаних за 

  достављање извода из  другог примерка матичних књига странкама, за све Општине на 

територији Републике Србије, па и када се изводи достављају преко инфомационо-

услужногсервиса Општинске управе Бела Црква. 

- сарађује са надлежним Министарством и извршава налоге истог, матичним службама других 

општина и другим надлежним органима у циљу тачног  уноса другог примерка  свих врстама 

матични књига у систем, уоченим недостацима у раду програма и  техничкој опреми и 

свакодневно комуницира у вези а тим са надлежним Министарством и о томе обавештава 

начелника Одељења. 

-тесно сарађује са референтом за јединствен бирацки списак, 

- контролише и унапређује рад сервера и програма, те исправнот техничке опреме и у другим 

Одељењима Општинске управе Бела Црква и унапређује рад истих. 

- врши и друге послове по налогу Начелника управе,начелника Одељења и Шефа одсека. 

 

 Потребни услови: Средња стручна спрема,  познавање рада на компјутеру, шест месеци радног 

искуства, положен стручни испит. 

Број извршилаца 1 

 

13. Радно место канцеларијских послова (послови писарнице и архиве) 
  

Опис послова. 

-Врши пријем,распоређивање и евидентирање поште кроз интерну доставну књигу и формира 

предмете за потребе Општинске управе и свих органа општине 

 

 

-ради на завођењу предмета путем АОП-а за потребе свих органа општине и разводи предмете 

путем истог 

-припрема податке за извештаје о стању и кретању предмета. 

-организују личну доставу путем достављача и поште 

-врши експедицију поште 
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- врши оверу потписа, рукописа и преписа, 

-  води архивску књигу и улаже предмете у одређене фасцикле и у архиву, 

- издаје предмете из архиве на реверс, 

- стара се о евиденцији и уредном враћању архивирању предмета и води рачуна 

оправовременомизлучивању архивске грађе, 



- припрема податке за извештаје по упутству руководиоцаодељењаи начелника општинске управе. 

-  ради и друге послове у складу са налозима руководиоца одељења и начелника 

Општинске управе и за свој рад одговара њима. 

-  врши архивирање предмета 

-ради остале послове по налогу начелника одељења и Општинске управе.   

  

         Потребни услови:средња стручна спрема друштвеног или економског смера смера или 

Основне академске студудије или основне струковне студије(у трајању од три године и звање 

првог степена струковних или академских студија) или завршене студије на вишој школи до 

ступања на снагу Закона о високом образовању, све то у области друштвено-економских наука, 

једна година радног искуства у струци, положен стручни испит за рад 

радника у органима управе са средњом или вишом стручном спремом. 

 

Звање:Виши референт или виши сарадник. 

Број извршиоца 2. 

 

                                                                         

13.3.Радно место достављача у Белој Цркви. 
 

Опис послова: 

 

                                                                             

- Обавља све послове и задатке који8 се односе на преузимање поште за општинскиорган 

управе и друге органе. 

- Води доставну књигу и свакодневно предаје доставнице о извршеној достави 

 

Решења осталог материјала. 

- Свакодневно у радне дане доноси пошту и изводе из надлежне службе трезора у времену од 8до 

8.30 и односи пошту у времену до 13 часова. 

- Обавља и друге послове по налогу начелника оделења и начелника општинске управе. 

 

Потребни услови: основна или средња школа 

Број извршиоца:2 

 

 13.4. Радно место достављача за Јасеново и Дупљају. 

  

  Опис послова: 

 

– Обавља све послове и задатке који се односе на преузимања и уручење поште из 

општинског органа управе и других органа. 
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- Враћа доставнице о урученој пошти. 

- Обавезно долази у седиште органа управе уторком и петком по пошту коју благовремено 

 уручује странкама. 

- Обавља послове одржавања хигијене у згради и изван зграде месне заједнице. 

- Обавља и друге послове по налогу начелника одељења и начелника општинске управе 

 



Потребни услови: основна школа  

Број извршиоца 1 

  

13.5. Радно место достављача у Гребенцу и Кајтасову. 
 

   Опис послова: 

 

- Обавља све послове и задатке који се односе на преузимања и уручење поште из 

општинскогоргана управе и других органа. 

- Враћа доставнице о урученој пошти. 

- Обавезно долази у седиште органа управе уторком и петком по пошту коју благовремено 

уручује странкама. 

- Обавља послове одржавања хигијене у згради и изван зграде месне заједнице. 

- Обавља и друге послове по налогу начелника одељења и начелника општинске управе . 

 

Потребни услови: основна школа  

 

 Број извршиоца:1 

 

                                                                               

 13.6.Послови одржавања хигијене у седишту Општинске управе. 

  

  Опис послова: 

                                                                              

- Свакоднево одржава чистоћу канцеларија, ходника и санитарних просторија у седишту 

општинског органа управе 

- Свакодневно чисти и усисава подове, брише прашину и 12 пута годишње пере завесе и 

подове. 

- одржава двориште зграде у чистом стању, 

- Свакодневно врши дезинфекцију и опремање санитарних просторија свим врстама 

хигијенских папира, 

- Врши и друге послове по налогу начелника одељења и начелника Општинске управе 

 

Број извршиоца 3 

 Потребни услови: основна школа  

 

 

14.Радно место возача моторног возила 
 

Опис послова: 
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- По издатом путном налогу управља путним возилом. 

- Стара се о одржавању и исправности возила са којим је задужен. 

- Стара се о благовременом техничком прегледу и регистрацији возила. 

- Врши ситне поправке на путничком возилу. 

- Води и попуњава путне налоге за путничко возило које користи. 

- врши разношење и доставу материјала за седнице Скупштине општине и Општинског већа и 



друге поште по Месним канцеларијама, предузећима и установама, 

- Обавља и друге послове по налогу начелника одељења и начелника општинске управе. 

 

Потребни услови:Услови: средња стручна спрема, положен испит за возача Б иливише 

категорије. 

Број извршиоца: 2  

 

15. Радно место обезбеђења-портира и ложача. 
 

Опис послова: 

 

- врши обезбеђење зграде општине као и целокупне имовине. 

- контролише улазак лица у зграду у време обављања дужности,сарађује са овлашћеним 

радницима органа Унутрашњих послова на удаљавању лица која ометају нормалан рад у згради. 

-  врши противпожарна обезбеђења зграде у току смене и у ванредним догађајима, 

- контролише одржавање прописаних противпожарних мера од стране радника општинскеУправе. 

- врши ситне техничке поправке и отклања кварове у згради и пријављује руководиоцу   одељења 

или начелнику веће кварове на инсталацијама (струја, водовод, канализација и грејање), 

попотреби чисти улазни део зграде и у зимском периоду, врши чишћење снега испред улаза у 

зграду. 

- води потребну евиденцију по налогу начелника општинске управе и руководиоца одељења, 

- обавља све послове на телефонској централи према утврђеном распореду. 

- обавља све послове ложача централног грејања зграде општине према утврђеном распореду и у 

вези са тим пословима  врши ситне техничке поправке, и благовремено 

 пријављује веће кварове на инсталацијама. 

- врши и друге послове по налогу начелника општинске управе и руководиоца одељења. 

 

Потребни услови: средња стручна спрема, положен стручни испит  за рад на котловским 

постројењима. 

                                                                         

    Број извршиоца 2 ( два ) 

 

16.Радно место кафе куварице 

                                                                            

Опис послова: 

 

- Врши послове кувања кафе, чаја и служења пића за потребе председника Општине, 

председника Скупштине, Општинског већа, начелника Општинске управе и осталих лица 

којакористе репрезентацију по овлашћењу. 
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- Врши и друге послове по налогу начелника одељења и начелника општинске управе. 

 

Број извршиоца 1. 

Услови за обављање послова: основна школа 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ПРИВРЕДУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 



 

1. Начелник Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове 
 

Опис послова: 

5. Руководи радом Оделења. 

6. Врши распоред послова на поједине извршиоце. 

7. Одговоран је за Законит, правилан и благовремен рад Оделења а нарочито за предузете 

односно непридузете мере у спровођењу Закона, Одлука и других прописа Скупштине и 

њених органа и Председника општине. 

8. Израђује нацрт и предлоге општих аката које доноси скупштина и Председник општине. 

9. Стара се о примени прописа и општих аката. 

10. Даје стручна упутства за спровођење општих и подзаконских аката скупштине општине и 

Председника општине. Подноси извештај о раду Одељења. 

11. Даје писмене и усмене информације јавности о раду Оделења по претходном одобрењу 

Начелника општинске управе. 

12. Обавља и друге послове у вези рада Оделења а по налогу Начелника општинске управе. 

   

Потребни услови: Високо образовање стечено на студијама другог степена (специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије, диполомске академске студије-мастер)  или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступању на снагу Закона о 

високом образовању и које је законом изједначено са академскоим називом мастер, све то у 

образовно-научном пољу архитектско-грађевинских, економских и правних наука, пет година 

радног искуства, положен стручни испит за рад радника у органима управе са високом стучном 

спремомом 

Звање: самостални стручни сарадник 

Број извршилаца: 1 (један) 

 

2. Послови урбанизма - издавање локацијских услова 
  

Опис послова: 

 

- Обрада  документације по захтевима грађана и пружање странкама потребних   информација. 

- Проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву; 

-  Обрађује и издаје Информацију о локацији; 

- Обрађује и издаје локацијске услове електронским путем у оквиру е-обједињене процедуре. 

- Прибавља услове потребне за издавање локацијских услова од имаоца јавних овлашћења, 

електронским путем кроз Централни информациони систем. 

- Прибавља услове з апројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу. 

– Потврђује да ли је урбанистички пројекат урађен у складу са урбанистичким планом. 
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- Издаје Потврде, пројекта за парцелацију и препарцелацију замљишта, и елабората геодетских 

радова за исправку границ асуседних грађевинских парцела истог власника. 

- Израђује  и издаје акате о урбанистичким условима  из усвојених урбанистичких планова. 

-  Припрема документацију и врши координацију за израду програма за израду Просторног и  

Плана Генералне регулације  општине Бела Црква. 

- Учествује у припремању предлога одлука о изради планова детаљне регулације,  и врши координацију 

у процедури спровођење и усвајања  урбанистичких планова и урбанистичких пројеката 



- Организује и спроводи рани јавни увид и јавни увид за просторне и урбанистичке  планове и пројекте.  

- Учествује у раду Комисија које се баве питањем урбанистичких планова, и спровођењем Закона 

о планирању и изградњи. 

- Издаје Решење за водне услове, водне сагласности и водне дозволе, и друге акте спроводећи 

Закон о водама , за објекте који су у надлежности локалне самоуправе.   

- Води водне књиге, и ажурира податке за водне објекте који су у надлежности локалне 

самоуправе. 

- Проучава, прати и примењује  и друге законе и прописе везане за област планирања и  изградње 

објеката. 

- Обавља и друге поверене послове од стране начелника Одељења. 

 

Потребни услови: За рад на пословима у звању самосталног саветника државни службеник мора 

да има 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 (дипл. инж. архитектуре ), или специјалистичким студијама на факултету,  и 

најмање пет година радног искуства у струци, положен стручни испит. 

 

Звање: самостални стручни сарадник 

Број извршилаца: 1 (један) 

 

3. Радно место грађевинског инспектора 

   

Опис послова: 

 

 - Врши надзор и проверава: 

 -привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник које гради објекат, односно 

лице које врши стручни надзор, односно лица која обављају поједине послове на пројектовању 

или грађењу објеката, испуњавају прописане услове; 

- да ли је за објекат који се гради, односно за извођење радова издата грађевинска дозвола и 

поднета пријава о почетку грађења; 

- да ли је инвеститор закључио уговор о грађењу, у складу са овим законом; 

-дозвола, односно техничкој документацији на основу које је издато решење о пријави радова из 

члана 145. овог закона; 

- да ли  је градилиште обележено на прописан начин; 

- да лу су извршени радови, односно материјал, опрема и инсталације који се уграђују одговарају 

закону и прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета; 

- да ли је извођач радова предузео мере за безбедност објекта, суседних објеката, саобраћаја,  
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околине и заштиту животне средине; 

- да ли је на објекту који се гради или је изграђен постоје недостаци који угрожавају безбедност 

његовог коришћења и околине; 

- извођач радова води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције на 

прописани начин; 

- да ли се у току грађења и коришћења објекта врше прописана осматрања и одржавања објекта; 

 - да ли је технички преглед извршен у складу са законом и прописима донетим на основу закона;  

- да ли је за објекат који се користи издата употребна дозвола; 



- да ли  се објекат користи за намену за коју је издата грађевинска, односно употребна дозвола; 

- Грађевински инспектор  врши надзор над коришћењем објеката и да предузима мере ако утврди 

да се коришћењем објекта доводе у опасност живот и здравље људи, безбедност околине, угрожава 

животна средина и ако се ненаменским коришћењем утиче на стабилност и сигурност објекта.  

- У вршењу инспекцијског надзора, грађевински инспектор је овлашћен да уђе на градилиште и 

објекте у изградњи, да тражи исправе у циљу идентификације лица, да узима изјаве од одговорних 

лица, фотографише или сачини видео снимак градилишта или објекта, као и да предузима друге 

радње везане за инспекцијски надзор, у циљу утврђивања чињеничног стања. 

- Грађевински инспектор је дужан да пружа стручну помоћ у вршењу поверених послова у области 

инспекцијског надзора и да даје стручна објашњења и мишљења, као и да непосредно учествује у 

вршењу инспекцијског надзора кад је то неопходно; 

- Спроводи поступак уклањања привремених-монтажних објеката; 

- Обавља и друге послове утврђене Законом или прописом донетим на основу Закона као и 

послове по налогу начелника Одељења 

   

Потребни услови: Послове грађевинског инспектора може да обавља дипломирани инжењер 

грађевинарства - мастер, односно дипломирани инжењер грађевинарства или дипломирани 

инжењер архитектуре - мастер, односно дипломирани инжењер архитектуре, који има најмање 

три године радног искуства у струци и положен стручни испит и који испуњава и друге услове 

прописане законом. 

 

 Звање: самостални сручни сарадник 

Број извршилаца: 1 (један) 

 

4. Радно место издавања грађевинских дозвола   

  

Опис послова: 

 

Води управне поступке, доноси припадајућа решења у првом поступку; обрађује решења по 

жалбама; обрађује статистичке податке у вези грађевинских и употребних дозвола; доноси 

решења о одобрењу за градњу и употребу бесправно изграђених објеката у поступку легализације, 

обрађује и комплетира документацију у поступку легализације, ради извештаје и обавља тернски 

рад; доноси друга решења; израђује извештаје и анализе везане за поступак легализације; уноси 

све неопходне податке и ажурира Регистар обједињених процедура на нивоу општине; омогућава 

доступност података о току сваког појединачног предмета; остварује сарадњу са Централним 

регистром обједињених процедура; омогућава преузимање у Централну 
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евиденцију, свих података, аката и документације садржаних у Регистру општине; обрађује 

статистичке податке у вези грађевинских и употребних дозвола; доноси решења о 

одобрењу за градњу и употребу бесправно изграђених објеката у поступку легализације, обрађује 

и комплетира документацију у поступку легализације, ради извештаје и обавља тернски рад; 

доноси друга решења; учествује у изради и доноси одобрења за постављање привремених 

објеката на јавним и другим површинама; доноси решења из области комуанлног уређења 

општине; прикупља потребне податке о условима за постављање привремених објеката на јавним 

површинама; израђује извештаје и анализе везане за поступак легализације, обрађује решења по 

жалбама; издаје привремене грађевинске дозволе за асфалтне базе, сепарације агрегата, фабрике 

бетона; самостојећих, анкерисаних метеоролошких анамометарских стубова висине до 60 метара, 



пречника до 300 м са пратећом мерном опремом; привремене саобраћајнице, као и за извођење 

истражних радова; води поступак техничког прегледа објекта; издаје употребну дозволу; издаје 

одобрења за рушење објеката по захтеву власника; евидентира пријаву почетка извођења радова; 

издаје потврду о усаглашености изграђених темеља; издаје уверења о изграђености и етажној 

деоби објеката; израђује месечни извештај о издатим грађевинским дозволама и порушеним 

објектима за потребе Завода за статистику; обавља и друге послове по налогу начелника одељења 

и начелника општинског органа управе. 

Потребни услови: Високо образовање стечено на студијама другог степена(специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије, диполомске академске студије-мастер)  или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступању на снагу Закона о 

високом образовању и које је законом изједначено са академскоим називом мастер, све то у 

образовно-научном пољу архитектско-грађевинских наука, три година радног искуства, положен 

стручни испит за рад радника у органима управе са висиком стучном спремомом 

     

 Звање:самостални стручни сарадник 

  Број извршилаца: 1 (један) 

 

5. Просветни инспектор 
 

Опис послова: 

 

Просветни инспектор врши послове инспекцијског надзора, у оквиру овлашћења 

утврђених законом, као поверени посао надлежног министарства. 

Инспекцијским надзором испитује се спровођење Закона о основама система образовања 

и васпитања и посебног закона и прописа донетих на основу њих, непосредним увидом у рад 

образовно-васпитне установе и зависно од резултата надзора, изричу мере и контролише њихово 

извршење. 

Просветни инспектор обавља и послове по налогу начелника одељења и начелника 

општинског органа управе. 

Просветни инспектор врши контролу: 

1) поступања установе у погледу спровођења закона, других прописа у области образовања и 

васпитања и општих аката; 

2) остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно старатеља и 

запослених; 

3) остваривања права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља, односно 

старатеља; 
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4) обезбеђивања заштите детета и ученика и запослених од дискриминације, насиља, 

злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у установи; 

5) поступка уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно Закону о основама 

система образовања и васпитања; 

6) испуњености прописаних услова за спровођење испита; 

7) прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања 

јавних исправа које издаје установа. 

У поступку верификације по налогу надлежног министарства, испитује испуњеност услова 

из закона и поступа у оквиру својих овлашћења у случају обуставе рада или штрајка у установи 

организованог супротно закону. 



Овлашћења просветног инспектор: 

1) налаже записником отклањање неправилности и недостатака у одређеном року; 

2) наређује решењем извршавање прописане мере која је наложена записником, а није 

извршена; 

3) забрањује решењем спровођење радњи у установи које су супротне Закону о основама 

система образовања и васпитања и посебном закону; 

4) подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, 

захтев за покретање прекршајног поступка, односно повреду забране из чл. 44. до 46. 

Закона о основама система образовања и васпитања; 

5) обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган 

надлежан; 

6) обавља друге послове, у складу са законом. 

 

Потребни услови: 

Послове просветног инспектора може да обавља: 

1) лице са завршеним мастер академским студијама у области правних наука, са претходно 

завршеним основним академским студијама у овој области, или дипломирани правник са 

стеченим образовањем на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 

пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године са положеним 

стручним испитом за рад у органима државне управе или са положеним испитом за 

секретара установе и који има најмање пет година радног искуства у државним органима, 

органима аутономне покрајине, установи или органима јединице локалне самоуправе на 

пословима образовања и васпитања или другим инспекцијским пословима; 

2) лице са стеченим образовањем из члана 8. став 2. овог закона, положеним стручним 

испитом у области образовања, односно лиценцом за наставника, васпитача и стручног 

сарадника, са најмање пет година радног искуства у области образовања и васпитања, као 

и државним стручним испитом. 

 

Звање: самостални стручни сарадник 

Број извршилаца: 1 (један) 

 

6. Радно место за пољопривреду и водопривреду    
      

Опис послова 
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- Обавља све послове из обаласти пољопривреде и водопривреде који су на основу Закона и других 

прописа стављени у надлежност Општине; 

- Обавља  послове у комисијама које су везане за пољопривреду (сачињавање програма издавања 

државног пољ. земљишта, издавање државног пољ. земљишта у закуп, штете од елементарних 

непогода, припрема материјал за рад Комисија и доставља извештај надлежним Покрајинским и 

Републичким органима; 

- Израђује извештаје и анализе (Републички статистички завод, Хидгометеоролошки завод) као и 

планове у вези пролећне и јесење сетве и жетве по налогу надлежних органа; 

- Издавање уверења из области пољопривреде; 

- Обавља и друге послове по налогу начелника одељења и начелника општинског органа управе 



(издавање уверења о бављењу занатске, трговинске, аутопревозничке и угоститељске делатности). 

       

Потребни услови: Високо образовање стечено на студијама другог степена(специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије, диполомске академске студије-мастер)  или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступању на снагу Закона о 

високом образовању и које је законом изједначено са академским називом мастер, све то у 

образовно-научном пољу пољопривредних наука, три година радног искуства, положен стручни 

испит за рад радника у органима управе са висиком стучном спремомом 

      

Звање: самостални стручни сарадник 

  Број извршилаца: 2 

 

7. Радно место комуналног инспектора 

 

Опис послова: 

 

Комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора има право да: 

 - прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију вршилаца комуналне 

делатности и других правних и физичких лица; 

- саслуша и узима изјаве од одговорних лица код вршилаца комуналне делатности и других  

правних и физичких лица; 

- прегледа објекте, постројења и уређаје за обављање комуналне делатности и пословне 

просторије ради прикупљања неопходних података;                                                                                                     - 

наложи решењем да се комунална делатност обавља на начин утврђен законом и прописима на 

основу закона; 

- наложи решењем извршавање утврђених обавеза и предузимања мера за отклањање недостатака 

у обављању комуналне делатности; 

- прегледа објекте, постројења и уређаје који служе коришћењу комуналних услуга, укључујући и 

оне које представљају унутрашње инсталације и припадају кориснику комуналне услуге;                   

– наложи решењем кориснику отклањање недостатака на унутрашњим инсталацијама и да 

приступи тим инсталацијама приликом извршења решења којим је наложио отклањање 

недостатака или искључење корисника са комуналног система; 

- изриче и наплаћује новчане мандатне казне по пропису јединице локалне самоуправе на лицу 

места, односно подноси, у складу са законом, прекршајну пријаву, у случајевима када учинилац  

прекршаја не плати новчану казну изречену на лицу места; 
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- подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно пријаву за привредни преступ или 

кривично дело уколико оцени да је повредом прописа учињен прекршај, привредни преступ или 

кривично дело;                                                                                                                                                - 

наложи решењем уклањање ствари и других предмета са површина јавне намене ако су они ту 

остављени противно прописима;                                                                                                                  - 

наложи решењем уклањање, односно премештање возила, као и постављање уређаја којима се 

спречава одвожење возила са површина јавне намене ако су остављена противно прописима;            

- забрани решењем одлагање отпада на местима која нису одређена за ту намену;                               - 

забрани решењем спаљивање отпада изван за то одређеног постројења;                                              - 

забрани решењем одлагање комуналног отпада ван за то одређених комуналних контејнера;            

- забрани решењем одлагање комуналног отпада на местима која нису одређена као регистроване 



комуналне депоније;                                                                                                                                       - 

забрани решењем одлагање отпадног грађевинског материјала, земље и осталог грађевинског ван 

за то одређене локације;                                                                                                      - забрани 

решењем одлагање отпада и отпадних материја у водотоке и на обале водотока;                   

- забрани решењем бацање горећих предмета у комуналне контејнере и корпе за отпад;                        

- забрани решењем уништење ограда, клупа и дечијих игралишта;                                                          - 

забрани решењем уништење зелених површина;                                                                                     - 

предузима друге мере утврђене законом и подзаконским прописима. 

- Комунални инспектор је дужан да узме у поступак пријаве правних и физичких лица у   вези са 

пословима из надлежности комуналне инспекције и да у року од осам радних дана о резултатима 

поступка обавести подносиоца пријаве.                                                                                                      - 

О сваком извршеном прегледу и радњама комунални инспектор саставља записник, у складу са 

законом. 

-  Обавља друге послове по налогу начелника Одељења 

       Потребни услови: Комунални инспектор, може бити лице које има стечено високо образовање 

другог степена, односно завршене мастер академске студије или високо образовање стечено у 

складу са прописима који су важили до дана ступања на снагу закона којим се уређује високо 

образовање и које је законом изједначено са академским називом мастер, положен стручни испит 

за рад у органима управе и најмање три године радног искуства. 

Звање: Самостални стручни сарадник или виши сарадник 

Број извршилаца: 1 (један) 

 

8. Радно место сарадника за комуналну проблематику 

 

- Врши надзор у области комуналних делатности предвиђених Законом и општим   актом 

Скупштине општине;    

- Врши надзор над одређивањем и уређењем јавних зелених површина и комуналних објеката;   

- Припрема решења о предузимању мера и радњи из своје надлежности 

- Припрема  пријаве за покретање прекршајног поступка и изриче мандатне казне. - - Предлаже 

усаглашавање Општинских одлука са позитивним законским прописима и активно учествује у 

изради истих. 

– Врши и друге послове који су му поверени Општинском одлуком. 

- Издаје одобрења за постављање привремених монтажних објеката; 
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-  Врши надзор над одређивањем и уређењем јавних зелених површина и комуналних објеката. 

- Припрема решења о предузимању мера и радњи из своје надлежности. 

-  Подноси пријаве за покретање прекршајног поступка и изриче мандатне казне. 

- Предлаже усаглашавање Општинских одлука са позитивним законским прописима и активно 

учествује у изради истих. 

- Врши и друге послове који су му поверени Општинском одлуком. 

-  Обавља и друге послове по налогу начелника Оделења и начелника Општинске управе. 

 

            Потребни услови: Средња стручна спрема, друштвено- економског смера, пет година 

радног искуства, положен стручни испит за рад радника у органима управе са средњом стручно 

спремом. 



 

Звање: Виши референт 

Број извршилаца: 1 (један) 

 

9. Послови заштите животне средине 

 

 Спроводи поступак процене утицаја, за пројекте за које одобрење за извођење даје орган локалне 

самоуправе, а сходно овлашћењима из Закона о процени утицаја,   

- Припрема решење о давању сагласности или одбијању давања сагласности на Студију о 

процени утицаја на животну средину за пројекте у области привреде, индустрије, 

саобраћаја, енергетике и др. који у значајној мери могу да загаде животну средину,  

- Припрема решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину и 

припрема решење о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну 

средину, 

- Организује и води јавне презентације и јавне расправе; 

- учествује у раду техничке комисије и сарађује са научним и стручним организацијама у 

поступку процене утицаја на животну средину, 

- Даје мишљење на одлуке органа надлежног за пропрему плана и програма о потреби израде 

стратешке процене утицаја плана и програма на животну средину, 

- Врши оцену извештаја о стратешкој процени, 

- Спроводи поступак издавања интегралне дозволе и припрема решење, 

- Припрема решење о издавању дозволе за сакупљање и транспорт инертног и неопасног 

отпада на територији општине, као и дозволе за привремено складиштење, третман и 

одлагање инертног и неопасног отпада на локацији произвођача, односно власника отпада, 

- На захтев Министарства или надлежног органа АП Војводине даје мишљење у поступку 

издавања дозволе у складу са Законом о управљању отпадом, 

- Припрема програм активности из области заштите животне средине за које је потребно 

предвидети  финанасијска средстава. 

- Учествује у доношењу, контроли спровођења и ревизији Локалног плана управљања 

отпадом, 

- Припрема програм третирања комараца, 
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-   Све послове из области заштиту животне средине на основу Закона и Прописа 

-   Израда анализа,извештаја и елабората везано за заштиту животне средине 

-   Попуњавање упитника и анкета о стању животне средине у нашој општини, 

-   Даје обавештења и мишљења 

       - Шаље извештаје Министарству пољопривреде и заштите животне средине из 

 Београда, Покрајинском сакретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту 

 животне средине из Новог Сад, Агенцији за заштиту животне средине из  Београда, 

Републичкој и Покрајинској инспекцији, 

-  Обавља све послове по налогу начелника Одељења 

 

Потребни услови: Високо образовање стечено на студијама другог степена(специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије, диполомске академске студије-мастер)  или 



високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступању на снагу Закона о 

високом образовању и које је законом изједначено са академским називом мастер, све то у 

образовно-научном пољу техничких, биолошких и пољопривредних наука, три година радног 

искуства, положен стручни испит за рад радника у органима управе са висиком стучном 

спремомом 

 

Звање: самостални стручни сарадника 

Број извршилаца: 1 (један) 

 

11. Радно место инспектора заштите животне средине 
 

Опис послова: 

 

Врши инспекцијски надзор из области заштите животне средине у објектима за које грађевинску 

дозволу издаје Општинска управа; обавља послове који се односе на вршење инспекцијског 

надзора на основу Закона о заштити животне средине и појединачних закона из области животне 

средине, који су стављени у надлежност локалној самоуправи или поверени од стране надлежног 

министарства (заштита од буке, заштита ваздуха од загађења и др.); врши контролу спровођења 

планова, програма, услова и мера заштите у поступку изградње и рада објеката у предмету 

процене утицаја на животну средину; учествује у изради одлука и других аката које доносе органи 

општине; врши преглед пословних просторија у циљу превентивног деловања ради заштите 

животне средине; врши послове инспекцијског надзора који су прописани одлуком Скупштине 

општине; подноси захтеве за покретање привредног преступа и прекршајног поступка у складу са 

важећим прописима; прикупља и обрађује податке о постројењима која подлежу инспекцијском 

наџору; учествује у припреми информација за надлежне државне органе 

- Врши инспекцијск инадзор над применом мера заштите ваздуха, надзор над применом мера 

заштите од буке у стамбеним, занатским, комуналним и другим објектима и зонама за становање, 

одмор и рекреацију на подручју града, предлаже и предузима одговарајуће мере, обезбеђује 

систематско мерење буке, 

- предузима мере у циљу заштите од отпадних и опасних материја, 

- контролише пројектну документацију у делу мера заштите животне средине за објекте мале 

Привреде, 

– доноси решење о испуњености услова, учествује у изради планова мера заштите животне 

средине, 
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- прати граничне вредности емисије за поједине штетне и опасне материје, у случајевима 

утврђеним законом, предлаже и предузима одговарајуће мере, 

- учествује у прегледу пословног простора који својом делатношћу могу да угрозе животну 

средину, 

- предлаже и предузима одговарајуће мере, учествује у изради извештаја и стручних анализа, 

- врши надзор над скупљањем, превозом, прерадом и одлагањем комуналног отпада, предлаже и 

предузима одговарајућ емере, 

- врши надзор над применом општинских Одлука које се односе на заштиту животне средине, 

- врши надзор над објектима који су стављени под заштиту природних добара на територији  

општине, 

- обавља и друге послове по налогу начелника управе и начелника Одељења. 

 



Потребни услови: Високо образовање стечено на студијама другог степена(специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије, диполомске академске студије-мастер)  или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступању на снагу Закона о 

високом образовању и које је законом изједначено са академским називом мастер, све то у 

образовно-научном пољу техничких, природних и пољопривредних наука, три година радног 

искуства, положен стручни испит за рад радника у органима управе са висиком стучном 

спремомом. 

 

  Звање: самостални стручни сарадник 

Број извршилаца: 1 (један) 

 

12. Регистратор на пословима обједињене процедуре 

Води јавно доступну базу података о току сваког појединачног предмета, од подношења 

захтева за издавање локацијских услова, до издавања употребне дозволе, која садржи и акта 

прибављена и издата у тој процедури. 

Обезбеђује објављивање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе у 

електронском облику путем интернета, у року од три радна дана од дана њиховог издавања. 

Одговоран за законито, систематично и ажурно вођење регистр аобједињених процедура, 

у складу са законом. 

Обезбеђује Централној евиденцији преузимање података, аката и документације садржане у 

Регистру; 

Поднооси прекршајну пријаву против имаоца јавних овлашћења и одговорног лица 

имаоца јавних овлашћења, ако током спровођења обједињене процедуре тај ималац јавних 

овлашћења не поступа на начин и у роковима прописаним законом, најкасније у року од три радна 

дана од истека прописаног 

рока за поступање од стране имаоца јавних овлашћења. Предузима друге радње неопходне 

за несметано и правилно функционисање Регистра. 

Регистратор обједињене процедурте обавља и административне послове у оквиру 

обједињене процедуре 
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Потребни услови: Високо образовање стечено на студијама другог 

степена(специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, дипломске 

академске студије-мастер)  или високо образовање стечено у складу са прописима који су важили 

до ступању на снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено са академским 

називом мастер, најмање једна година радног искуства на пословима обједињене процедуре. 

  Звање: самостални стручни сарадник 

Број извршилаца: 1 (један) 

 

13. Администратор и оператер на пословима обједињене процедуре и вођења централног 

регистра планских докумената 

 

    Врши техничку подршку на спровођењу електронске обједињене процедуре. Обавља послове 

администратора у Централном информативном систему (ЦИС-у) за раднике Општинске управе и 

имаоце јавних овлашћења на територији општине Бела Црква; Сарађује са имаоцима јавних 



овлашћења, републичким геодетским заводом и организацијама у циљу што ефикаснијег 

спровођења обједињене процедуре; Врши послове објављивања решених предмета у обједињеној 

процедури, као и свих неопходних упутства и измена везаних за подношење захтева у ЦИС-у на 

интернет страници органа;Врши коресподенцију у поступку озакоњења; Ажурирање централног 

регистара планских докумената. Израђује месечни извештај о издатим грађевинским дозволама,  

порушеним објектима за  потребе Завода за статистику; Обавља и друге послове по налогу 

начелника одељења и начелника општинског органа управе. 

Потребни услови: Високо образовање стечено на студијама другог степена, мастер, односно на 

студијама првог степена у трајању од најмање три године, две године радног искуства, положен 

државни стручни испит. 

     

    Звање: сарадник 

  Број извршилаца: 1 (један)     

                             

15. Одсек за локални економски развој, праћења и реализацију пројеката 

      (Канцеларија за локални економски развој)    

 

15.1 Радно место израде пројеката, праћења и извештавања 

 

Опис послова: 

 

- Врши  стручне послове у домену унапређења локалног економског развоја, остварује сарадњу са 

организационим јединицама Општинске управе, надлежним установама и институцијама на 

општинском, регионалном и републичком нивоу како би се усаглашеним мерама остварио бржи 

привредни развој општине, прати стање у области привредног развоја, учествује у изради 

извештаја и анализа у циљу подстицања привредног развоја. 

- Промовише концепт предузетништва, јавно приватних партнерстава, анализира услове на 

тржишту и могућности за покретање нових развојних пројеката. 

– Контактира са међународним организацијама и донаторима, истражује могућности за 

финансирање развојних програма. 
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 - Припрема промотивни материјал и организује промотивне манифестације за учешће на 

сајмовима и привредним изложбама, за представљање града или оштине на регионалном, 

државном и међународном нивоу у активностима везаним за економски разво- Организује 

обилазак објеката намењеним потенцијалним  инвеститорима интересантних за инвестирање, 

учествује у реализацији развојних пројеката општине и обавља и друге послове из области 

локалне економског развоја по налогу Председника општине, заменика Председника општине. 

- Ради на изради свих предлога пројеката који се припремају у циљу добијања средстава од 

Републичких, Покрајинских и осталих донатора и кредитора. 

- Одговоран је за благовремену и квалитетну израду пројеката. 

- Задужен је да свакодневно прати преко интернета обављивање нових конкурса и о томе 

извештама Председника општине, заменика Председника  или начелника општинске управе. 

- Сарађује са комисијом за јавне набавке у циљу реализације пројеката. 

- Води регистар свих урађених пројеката као и регистар реализације пројеката 

- Извештава о добијеним донацијама. 



- Прати рад тимова на реализацији донација из страних фондова. 

- За свој рад одговоран је Председнику, Заменику председника општине, Начелнику општинске 

управе и начелнику одељења. 

- Ради и друге послове по налогу Председника, заменика председника општине,  Начелника  

општинске управе и начелника одељења. 

- Задужен је да свакодневно прати преко интернета објављивање нових конкурса и о тиме 

Предедника или Заменика председника Општине 

- Непосредно ради на изради свих предлога пројеката који се припремају у циљу добијања 

средстава од Републичких, Покрајинских и осталих донатора и кредитора. 

- Одговоран је за благовремену и квалитетну израду пројеката. 

- Сарађује са комисијом за јавне набавке и циљу реализације пројеката. 

- Води регистар свих урађених пројеката као и регистар реализованих пројеката. 

- Извештава о добијеним донацијама. 

- Прати рад тимова на реализацији донација из страних фондова. 

– За свој рад одговоран је Председнику, Заменику председника општине, Начелнику 

општинске управе и начелнику одељења. 

–  

Потребни услови: Високо образовање стечено на студијама другог степена (специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије, диполомске академске студије-мастер)  или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступању на снагу Закона о 

високом образовању и које је законом изједначено са академскоим називом мастер, све то у 

образовно-научном пољу економских, правних, пољопривредних, менџамента и архитектонско-

грађевинских наука, три година радног искуства, положен стручни испит за рад радника у 

органима управе са висиком стучном спремомом. 

   

Звање: Самостални стручни сарадник. 

Број извршилаца: 3 (три) 
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Члан 10 

 

Поред извршилаца на пословима утврђеним овим Правилником, у Општинској управи може се 

                                                                               

обучавати и одређен број приправника са завршеном високом,вишом и средњом стручном 

спремом, ради стручног оспособљавања за вршење задатака и послова у Општинској управи, ако 

су предвиђена средства у буџету Општине. 

 

Приправници се примају на одређено време до годину дана, односно 6месеци, с тим да 

приправник који положи приправнички испит може наставити даради на неодређено време и бити 

распоређен на одговарајуће послове ако у Општинској управи за то постоје услови. 

Број приправника и њихов профил утврђује начелник Општинске управе узависности од потреба 

и финансијских могућности. 

Члан 11 

 



У Oпштинској управи приправник се може примити ради стручног оспособљавања у својству 

волонтера. 

У току стручног оспособљавања приправник волонтер не прима плату адруга права, обавезе и 

одговорности из радног односа утврђују се уговором који сањим закључује начелник Општинске  

управе. 

 

Члан 12 

 

Под радним искуством, у смислу овог Правилника, подразумева се радноискуство на истим или 

сличним пословима после завршене одговарајуће школе, апод стручним испитом подразумева се 

испит за рад у органима државне управе. 

 

Члан 13 

 

На задацима и пословима на којима је овим Правилником предвиђено дваили више извршилаца, 

начелник одељења водиће рачуна о пуној и равномернојзапослености извршилаца, и одредиће 

послове и задатке које ће сваки појединачнообављати. 

                                                                          

Члан  14. 

 

Начелник Општинске управе може, ако то потребе Општинске управе захтевају,вршити 

распоређивање запослених на друга радна места у Општинској управи, којаoдговарају њиховој 

стручној спреми и радним способностима. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

                                                                            

Члан15 

 

Начелник Општинске управе извршиће распоређивање запослених у Општинској управи, на 

одговарајуће послове и задатке који одговарају њиховој стручној спреми и радним способностима, 

у року од 30 дана од дана ступања на снагу овогПравилника. 
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Члан16 

 

Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о унутрашњој систематизацији 

радних места у Општинској управи Бела Црква, донет под бројем 06- 

                                                                             

 

12/2014-01 од 29.08.2014.. године. 

 

Члан 17 

 

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

управе Бела Црква. 

 

 

ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА                                                      НАЧЕЛНИК                                                                     



ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЛА ЦРКВА                                                       

Број: 06-23/2016-02                                                             Томислав Дмитровић 

Дана: 15.07.2016.год 

 

 

125. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“,бр.129/07 и 83 /2014), чл. 49. ст. 3 

и 4 Закона о јавним предузећима (''Сл. Гласник РС'', бр. 15/2016), разматрајући Извештај 

комисије за кадровска,административна питања и радне односе и Закључак надзорног одбора 

ЈП ,,Белоцрквански водовод и канализација“Бела Црква , Скупштина општине Бела Црква на 

седници  18.07.2016.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈП,,БЕЛОЦРКВАНСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БЕЛА 

ЦРКВА 

 

I 

 

      Лицко Ференц,дипл.политиколог из Беле Црква разрешава се функције директора 

ЈП,,Белоцрквански комуналац“ Бела Црква. 

 

II 

 

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

Општине Бела Црква. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 020- 89  /2016-01 

Дана: 18.07.2016. године.                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бела Црква                                                                                                     Марјан Алексић 

Страна 303.    Број 8.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА    25.јул  2016 године             

 

126. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“,бр.129/07 и 83 /2014), Скупштина 

општине Бела Црква на седници од  18.07.2016.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈП БЕЛОЦРКВАНСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

БЕЛА ЦРКВА 

 

I 

 

Драгутин Јовановић, инжењер пољопривредне технике и рационализације из Крушчице именује 

се за ВД  директора ЈП,,Белоцрквански водовод и канализација“ Бела Црква до спровођења 

конкурса за именовање директора предузећа. 

 



II 

 

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

Општине Бела Црква. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 020- 90 /2016-01 

Дана: 18.07.2016. године. 

Бела Црква 

                                                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                    Марјан Алексић 

 

127. 

 

Општинско веће општине Бела Црква на седници одржаној 15.07.2016.године, на основу 

чл. 46. Закона о локалној самоуправи (Сл.Гласник РС бр. 129/07 ) и чл.2 Одлуке о Општинском 

већу ( Сл.лист општине Бела Црква бр 9/2008 ) донело је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ 

БЕЛА ЦРКВА 
 

      I 

Из Савета за безбедност саобраћаја разрешавају се : 

 
1. Игор Ивашковић-дипл.инг. 
2. Борислав Витомиров - представник МУП-а 
3. Госта Марјан-представник Ауто школе 
4. Слађан Поповац-представник Ауто школе 
5. Предраг Стошић-дипл.инг. 

25. јул 2016.         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА          Број 8.        Страна 304. 

 

У Савета за безбедност саобраћаја именују се : 
 

1. Биљана Милованов - дипл.инг.саобраћаја 
2. Борислав Витомиров- представник МУП-а 
3. Игор Милованов – дипл.менџ.безбедности 
4. Слађан Поповац- представник Ауто школе 
5. Савић Србобран- дипл.инг. 

 

II 

 

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

општине Бела Црква. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:020-91/2016-02 



Дана: 15.07.2016. године. 
БЕЛА ЦРКВА 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

                                                                                                            Дарко Богосављевић 

128. 

 

 

На основу члана 20.Одлуке о општинској управи Сл.лист општине Бела Црква број 10/2008, 

1/2014 6/2014,доносим 

 

ОДЛУКУ 

 

О ОБАВЕЗИ ЕВИДЕНТИРАЊА ПРИСУСТВА НА ПОСЛУ РАДНИКА ОРГАНА УПРАВЕ ИД 

КАРТИЦОМ 

 

Члан 1. 

 

Запослени у општинској управи дужни су да евидентирају сваки свој улазак и излазак из зграде 

општинске управе ИД картицом. 

Члан 2. 

 

Обавеза евидентирања односи се на сваки улазак и излазак из зграде,што укључује и одлазак и 

долазак са паузе као и сваки службени одлазак на теренски рад,одлазак на службено путовање и 

слично и повратак са истог. 

За сваки службени излазак обавезно је прибављање пропуснице код начелника одељења којем 

запослени припада. 

Образац пропуснице прописује начелник општинске управе. 

 

 

Страна 305.    Број 8.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА    25.јул  2016 године             

 

 

Члан 3. 

 

За непоштовање ове Одлуке запослени одговара дисциплински у складу са законом  и 

Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у општинској управи . 

 

Члан 4. 

 

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

огласној табли општинске управе. 

 

 

Општина Бела Црква 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Начелник 



Број:011-26/2016-03 

Дана:15.07.2016.год 

                                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                          Томислав Дмитровић 


