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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Година IX - Број 3

Беочин, 10. 02. 2017.

Скупштина општине Беочин
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На основу члана 79. став 1. тачка 2. и члана 92.
став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник
Републике Србије“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13-испр.108/13 и 142/14, 68/2015 др.закон и 103/2015 и 99/16), члана 34. став 1. тачка 6. и
члана 120. Статута општине Беочин („Службени лист
општине Беочин“ бр. 7/11 – пречишћен текст, 11/12 и
8/15) Скупштина општине Беочин на седници одржаној
дана 09.02.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ВРШЕЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
Извршиће се екстерна ревизија Завршног
рачуна буџета општине Беочин за 2016. годину.
Члан 2.
За обављање екстерне ревизије Завршног
рачуна буџета општине Беочин за 2016. годину
ангажоваће се лице које испуњава услове за
обављање ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија,
у складу са чланом 79. став 1. тачка 2. Закона о
буџетском систему и у складу са Законом о јавним
набавкама.
Члан 3.
За ангажовање лица из члана 2. oве Одлуке
добијена је сагласност Државне ревизорске институције бр. 400-283/2017-04 од 18.01.2017. године.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Беочин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНА БЕОЧИН
Број: 01-011-10/17
Председник СО
Дана: 09.02.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.

014
На основу члана 22. став 10. и члана 23. став 2.
Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број
72/2011, 88/2013, 105/2014 и 108/2016) и члана 34. став
1. тачка 31. и члана 120. Статута општине Беочин
(„Службени лист општине Беочин“, број 7/2011пречишћен текст, 11/2012 и 8/2015), Скупштина
општине Беочин на седници одржаној дана 09.02.2017.
године, донела је

примерак 300,00 динара

ОДЛУКУ
О ОДУЗИМАЊУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА
НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Члан 1.
ОДУЗИМА СЕ право коришћења Јавном
предузећу „Грађевинско земљиште и путна привреда“,
на непокретностима у јавној својини општине Беочин, и
то:
А) Непокретности изграђене на катастарској парцели
1682/5, уписане у Лист непокретности 1956 к.о.
Беочин, у улици Краља Петра Првог Б-3:
- пословни простор, површине 29 м/2, објекат
број 1
- пословни простор, површине 19 м/2, објекат
број 2
- пословни простор, површине 31 м/2, објекат
број 3
- пословни простор, површине 19 м/2, објекат
број 4
- пословни простор, површине 17 м/2, објекат
број 5
- пословни простор, површине 20 м/2, објекат
број 6
- пословни простор, површине 30 м/2, објекат
број 7
- пословни простор, површине 20 м/2, објекат
број 8
- пословни простор, површине 36 м/2, објекат
број 9
- пословни простор, површине 10 м/2, објекат
број 10
- пословни простор, површине 12 м/2, објекат
број 11
- пословни простор, површине 31 м/2, објекат
број 12
- пословни простор, површине 20 м/2, објекат
број 13
- пословни простор, површине 20 м/2, објекат
број 14
- пословни простор, површине 20 м/2, објекат
број 15
- пословни простор, површине 20 м/2, објекат
број 16
- пословни простор, површине 31 м/2, објекат
број 17
- пословни простор, површине 20 м/2, објекат
број 18
- пословни простор, површине 29 м/2, објекат
број 19

Број 3 - Страна 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Б) Непокретност изграђена на катастарској парцели
1678/1, уписане у Лист непокретности 2063 к.о. Беочин,
у улици Трг Цара Лазара број 1:
- стан, површине 65 м/2
В) Непокретности изграђене на катастарској парцели
1681/8, уписане у Лист непокретности 1998 к.о. Беочин,
у улици Трг Цара Лазара број 4:
- гаража, површине 19 м/2, објекат број 1
- гаража, површине 19 м/2, објекат број 2
- гаража, површине 19 м/2, објекат број 3
- гаража, површине 19 м/2, објекат број 4
- гаража, површине 19 м/2, објекат број 5
- гаража, површине 19 м/2, објекат број 6
- гаража, површине 19 м/2, објекат број 7
- пословни простор, површине 22 м/2, објекат
број 8
- пословни простор, површине 19 м/2, објекат
број 9
- пословни простор, површине 17 м/2, објекат
број 10
Г) Непокретности изграђене на катастарској парцели
1678/5, уписане у Лист непокретности 1955 к.о. Беочин,
у улици Трг Цара Лазара број 5:
- гаража, површине 19 м/2, објекат број 1
- гаража, површине 19 м/2, објекат број 2
- гаража, површине 19 м/2, објекат број 4
- гаража, површине 19 м/2, објекат број 5
- пословни простор, површине 19 м/2, објекат
број 6
- пословни простор, површине 19 м/2, објекат
број 7
- пословни простор, површине 79 м/2, објекат
број 8
Члан 2.
Право коришћења на непокретностима наведеним у члану 1. ове Одлуке одузимају се из разлога
доношења Одлуке о покретању поступка ликвидације
Јавног предузећа „Грађевинско земљиште и путна
привреда“ Беочин, број 01-011-143 од 29.11.2016.
године („Службени лист општине Беочин“, број
15/2016).
Члан 3.
Задужује се Општинска управа, Служба за
општу управу и заједничке послове, Одсек за
евиденцију и управљање општинском имовином, да по
ступању на снагу ову Одлуку достави Служби за
катастар непокретности Беочин ради спровођење исте,
односно брисање права коришћења ЈП „Грађевинско
земљиште и пута привреда“ из евиденције непокретности и правима на њима.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Беочин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-9/17
ПРЕДСЕНИК СО
Дана: 09.02.2017. године
Зоран Стокућа,с.р.

10. фебруар 2017.
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На основу члана 38. став 2. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике Србије“
бр. 15/16) и члана 34. став 1. тачка 9. Статута општине
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 7/11 –
пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина општине
Беочин, на седници одржаној дана 09.02.2017. године
донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „БЕОЧИН“ БЕОЧИН
Члан 1.
Овом Одлуком започиње спровођење јавног
конкурса за именовање директора Јавног комуналног
предузећа „Беочин“ Беочин.
Члан 2.
Расписује се јавни конкурс за избор кандидата
за именовање директора Јавног комуналног предузећа
„Беочин“ Беочин.
Члан 3.
Јавни конкурс за избор кандидата за
именовање директора Јавног комуналног предузећа
„Беочин“ Беочин спроводи Комисија за именовањe
директора јавних предузећа чији је оснивач општина
Беочин.
Члан 4.
Текст огласа о јавном конкурсу за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Беочин“
Беочин је саставни део ове одлуке.
Члан 5.
Скупштина општине Беочин ће текст огласа из
члана 4. ове одлуке доставити на објављивање
"Службеном гласнику Републике Србије" у року који не
може бити дужи од осам дана од дана доношења ове
Одлуке. Текст огласа о јавном конкурсу ће се објавити и
у „Службеном листу општине Беочин“, дневном листу
„Дневник“ Нови Сад и на интернет страници општине
Беочин www.beocin.rs
Члан 6.
Ова одлука ће се објавити у „Службеном листу
општине Беочин“.
ОПШТИНА БЕОЧИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-15/17
Председник СО
Дана: 09.02.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.
На основу члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број
15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за
избор директора Јавног комуналног предузећа
„Беочин“ Беочин бр. 01-011-15 од 09.02.2017. године,
Скупштина општине Беочин, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „БЕОЧИН“ БЕОЧИН

10. фебруар 2017.
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ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:
Јавно комунално предузеће „Беочин“ Беочин,
улица Десанке Максимовић бр. 52,
Матични број: 08028362,
ПИБ: 101235168,
Претежна делатност: 38.11 сакупљање отпада
који није опасан.
Пословање и рад Јавног комуналног предузећа
„Беочин“ Беочин уређени су Одлуком о усклађивању
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Беочин“
Беочин са Законом о јавним предузећима („Службени
лист општине Беочин“ бр. 11/16) и Статутом Јавног
комуналног предузећа „Беочин“ Беочин од 30.
новембра 2016. године.
РАДНО МЕСТО И ПОСЛОВИ:
Директор Јавног комуналног предузећа
„Беочин“ Беочин, на период од четири године.
Директор Јавног комуналног предузећа
„Беочин“ Беочин представља и заступа Јавно
комунално предузеће „Беочин“ Беочин, организује и
руководи процесом рада, води пословање Јавног
комуналног предузећа „Беочин“ Беочин, одговара за
законитост рада Јавног комуналног предузећа
„Беочин“ Беочин, предлаже дугорочни и средњорочни
план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног
предузећа „Беочин“ Беочин и одговоран је за њихово
спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи
програм пословања Јавног комуналног предузећа
„Беочин“ Беочин и одговоран је за његово спровођење,
предлаже финансијске извештаје, извршава одлуке
Надзорног одбора, бира извршне директоре, бира
представнике Јавног комуналног предузећа „Беочин“
Беочин у Скупштини друштва капитала чији је једини
власник Јавно комунално предузеће „Беочин“ Беочин,
по претходно прибављеној сагласности Скупштине
општине, доноси акт о систематизацији, врши друге
послове одређене законом, оснивачким актом и
Статутом Јавног комуналног предузећа „Беочин“
Беочин.
УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:
- да је пунолетно и пословно способно,
- да има стечено образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним
студијама,
- да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из алинеје
2. Услова за именовање директора,
- да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа,
- да познаје област корпоративног управљања,
- да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова,
- да није члан органа политичке странке, односно да му
је одређено мировање у вршењу функције у органу
политичке странке,
- да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци,
- да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела, и то:
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- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
- обавезно психијатријско лечење на слободи,
- обавезно лечење наркомана,
- обавезно лечење алкохоличара и
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Стручна оспособљеност, знање и вештине
оцењују се у изборном поступку увидом у податке из
пријаве и доказе поднете уз пријаву и усменим
разговором-провером, у складу са Законом којим се
уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о
мерилима за именовање директора јавних предузећа
(„Службени гласник РС“ бр. 65/16.
МЕСТО РАДА:
Беочин, Десанке Максимовић 52.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ:
Рок за подношење пријаве је 30 дана и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања Јавног
конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријава на Јавни конкурс садржи: име и
презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, број телефона, податке о образовању,
податке о врсти и дужини радног искуства са кратким
описом послова на којима је кандидат радио до
подношења пријаве на Јавни конкурс и одговорностима на тим пословима, податке о стручном
усавршавању и податке о посебним областима знања.
Лице задужено за давање обавештења о
Јавном конкурсу је Татјана Симић, контакт телефон:
021/870-260.
АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:
Пријава на јавни конкурс са неопходном
документацијом и доказима о испуњавању услова
подноси се Комисији за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа чији је оснивач општина
Беочин, препорученом пошиљком путем поште или
лично преко пријемне канцеларије општинске управе
Беочин, у затвореној коверти, на адресу: Скупштина
општине Беочин, Светосавска 25, са назнаком „за
Јавни конкурс - за избор директора Јавног комуналног
предузећа „Беочин“ Беочин“.
ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:
1. извод из матичне књиге рођених,
2. диплома о стручној спреми,
3. исправа којима се доказује радно искуство (потврде,
решења и други акти из којих се види на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду
је стечено радно искуство као и којим се доказује да има
најмање пет година радног искуства на пословима за
које се захтева високо образовање (алинеја 3. Услова
за именовање директора), односно да има најмање три
године радног искуства на пословима који су повезани
са пословима Јавног комуналног преду-зећа „Беочин“
Беочин, као и да има радно искуство у организовању
рада и вођењу послова (алинеја 4. и 6. Услова за
именовање директора),
4. изјава дата под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу да лице није члан органа политичке
странке, односно да му је одређено мировање у
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вршењу функције у органу политичке странке (оверена
у општини или суду),
5. потврда надлежног државног органа (МУП-а) да
лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци, и
6. потврда надлежног државног органа (суда) да лицу, у
складу са законом којим се уређују кривична дела, није
изречена мера безбедности:
- обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи,
- обавезно психијатријско лечење на слободи,
- обавезно лечење наркомана,
- обавезно лечење алкохоличара, и
- забрана вршења позива, делатности и дужности.

Члан 5.
Скупштина општине Беочин ће текст огласа из
члана 4. ове одлуке доставити на објављивање
"Службеном гласнику Републике Србије" у року који не
може бити дужи од осам дана од дана доношења ове
Одлуке. Текст огласа о јавном конкурсу ће се објавити и
у „Службеном листу општине Беочин“, дневном листу
„Дневник“ Нови Сад и на интернет страници општине
Беочин www.beocin.rs

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа (у општини, суду или код јавног бележника).

Члан 6.
Ова одлука ће се објавити у „Службеном листу
општине Беочин“.

Небагловремене, неразумљиве и пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази, Комисија за
спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа чији је оснивач општина Беочин ће одбацити
закључком, против кога није допуштена посебна
жалба.
Јавни конкурс оглашава се у „Службеном гласнику Републике Србије“ „Службеном листу општине
Беочин“, у дневном листу „Дневник“ Нови Сад, као и на
званичној интернет презентацији Општине Беочин,
www.beocin.rs.

ОПШТИНА БЕОЧИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-16/17
Председник СО
Дана: 09.02.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-111-2/2017
Председник СО
Дана: 09.02.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.

016
На основу члана 38. став 2. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике Србије“
бр. 15/16) и члана 34. став 1. тачка 9. Статута општине
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 7/11 –
пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина општине
Беочин, на седници одржаној дана 09.02.2017. године
донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ТОПЛАНА“ БЕОЧИН
Члан 1.
Овом Одлуком започиње спровођење јавног
конкурса за именовање директора Јавног предузећа
„Топлана“ Беочин.
Члан 2.
Расписује се јавни конкурс за избор кандидата
за именовање директора Јавног предузећа „Топлана“
Беочин.
Члан 3.
Јавни конкурс за избор кандидата за
именовање директора Јавног предузећа „Топлана“
Беочин спроводи Комисија за именовањe директора
јавних предузећа чији је оснивач општина Беочин.

Члан 4.
Текст огласа о јавном конкурсу за именовање
директора Јавног предузећа „Топлана“ Беочин је
саставни део ове одлуке.

На основу члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број
15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за
избор директора Јавног предузећа „Топлана“ Беочин
бр. 01-011-16 од 09.02.2017. године, Скупштина
општине Беочин, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ТОПЛАНА“
БЕОЧИН
ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:
Јавно предузеће „Топлана“ Беочин, улица
Омладинска бр. 54,
Матични број: 08247323,
ПИБ: 101235213,
Претежна делатност: 35.30 снабдевање паром
и климатизација.
Пословање и рад Јавног предузећа „Топлана“
Беочин уређени су Одлуком о усклађивању оснивачког
акта Јавног предузећа „Топлана“ Беочин са Законом о
јавним предузећима („Службени лист општине Беочин“
бр. 11/16) Статутом Јавног предузећа „Топлана“ Беочин
од 21. новембра 2016. године.
РАДНО МЕСТО И ПОСЛОВИ:
Директор Јавног предузећа „Топлана“ Беочин,
на период од четири године.
Директор Јавног предузећа „Топлана“ Беочин
представља и заступа Јавно предузеће „Топлана“
Беочин, организује и руководи процесом рада, води
пословање Јавног предузећа „Топлана“ Беочин,
одговара за законитост рада Јавног предузећа
„Топлана“ Беочин, предлаже дугорочни и средњорочни
план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа
„Топлана“ Беочин и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа „Топлана“ Беочин и
одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, извршава одлуке Надзорног одбора,
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бира извршне директоре, бира представнике Јавног
предузећа „Топлана“ Беочин у скупштини друштва
капитала чији је једини власник Јавно предузеће
„Топлана“ Беочин, уз сагласност оснивача, доноси акт о
систематизацији, врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и Статутом Јавног предузећа
„Топлана“ Беочин.
УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:
- да је пунолетно и пословно способно,
- да има стечено образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама,
- да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из алинеје
2. Услова за именовање директора,
- да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима Јавног
предузећа „Топлана“ Беочин,
- да познаје област корпоративног управљања,
- да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова,
- да није члан органа политичке странке, односно да му
је одређено мировање у вршењу функције у органу
политичке странке,
- да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци,
- да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи,
- обавезно психијатријско лечење на слободи,
- обавезно лечење наркомана,
- обавезно лечење алкохоличара и
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Стручна оспособљеност, знање и вештине оцењују се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву и усменим разговоромпровером, у складу са Законом којим се уређује правни
положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за
именовање директора јавних предузећа („Службени
гласник РС“ бр. 65/16).
МЕСТО РАДА:
Беочин, Омладинска 54.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ:
Рок за подношење пријаве је 30 дана и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања Јавног
конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријава на Јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини
радног искуства са кратким описом послова на којима
је кандидат радио до подношења пријаве на Јавни
конкурс и одговорностима на тим пословима, податке о
стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Лице задужено за давање обавештења о
Јавном конкурсу је Татјана Симић, контакт телефон:
021/870-260.
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АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:
Пријава на јавни конкурс са неопходном
документацијом и доказима о испуњавању услова
подноси се Комисији за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа чији је оснивач општина
Беочин, препорученом пошиљком путем поште или
лично путем пријемне канцеларије општинске управе
Беочин, у затвореној коверти, на адресу Скупштина
општине Беочин, Светосавска 25, са назнаком „за
Јавни конкурс - за избор директора Јавног предузећа
„Топлана“ Беочин“.
ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:
1. извод из матичне књиге рођених,
2. диплома о стручној спреми,
3. исправа којима се доказује радно искуство (потврде,
решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је
стечено радно искуство као и којим се доказује да има
најмање пет година радног искуства на пословима за
које се захтева високо образовање (алинеја 3. Услова
за именовање директора), односно да има најмање три
године радног искуства на пословима који су повезани
са пословима Јавног предузећа „Топлана“ Беочин, као
и да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова (алинеја 4. и 6. Услова за именовање
директора),
4. изјава дата под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу да лице није члан органа политичке
странке, односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке странке (оверена
у општини или суду),
5. потврда надлежног државног органа (МУП-а) да
лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци, и
6. потврда надлежног државног органа (суда) да лицу, у
складу са законом којим се уређују кривична дела, није
изречена мера безбедности:
- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
- обавезно психијатријско лечење на слободи,
- обавезно лечење наркомана,
- обавезно лечење алкохоличара, и
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или
фотокопији која је оверена код надлежног органа (у
општини, суду или код јавног бележника).
Небагловремене, неразумљиве и пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази, Комисија за
спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа чији је оснивач општина Беочин ће одбацити
закључком, против кога није допуштена посебна
жалба.
Јавни конкурс оглашава се у „Службеном гласнику Републике Србије“ „Службеном листу општине
Беочин“, у дневном листу „Дневник“ Нови Сад, као и на
званичној интернет презентацији Општине Беочин,
www.beocin.rs
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-111-1/17
Председник СО
Дана: 09.02.2017. године
Зоран Стокућа,с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана
09.02.2017. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана 09.02.2017.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЧЕРЕВИЋ
ЗА 2017. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СВИЛОШ
ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Черевић за 2017. годину, који је донео Савет
Месне заједнице Черевић на седници одржаној дана
19.01.2017. године.

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Свилош за 2017. годину, који је донео Савет
Месне заједнице Свилош на седници одржаној дана
16.01.2017. године.

Члан 2.
Финансијски план Месне заједнице Черевић за
2017. годину саставни је део овог решења.

Члан 2.
Финансијски план Месне заједнице Свилош за
2017. годину саставни је део овог решења.

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-31/17
Председник СО
Дана: 09.02.2017. године
Зоран Стокућа,с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-21/17
Председник СО
Дана: 09.02.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15) Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана
09.02.2017. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана 09.02.2017.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАНОШТОР
ЗА 2017. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГРАБОВО
ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Баноштор за 2017. годину, који је донео
Савет Месне заједнице Баноштор на седници одржаној
дана 16.01.2017. године.

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Грабово за 2017. годину, који је донео Савет
Месне заједнице Грабово на седници одржаној дана
16.01.2017. године.

Члан 2.
Финансијски план Месне заједнице Баноштор
за 2017. годину саставни је део овог решења.

Члан 2.
Финансијски план Месне заједнице Грабово за
2017. годину саставни је део овог решења.

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-46/17
Председник СО
Дана: 09.02.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-20/17
Председник СО
Дана: 09.02.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.
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021

023

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана
09.02.2017. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана 09.02.2017.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СУСЕК
ЗА 2017. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН
ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Сусек за 2017. годину, који је донео Савет
Месне заједнице Сусек на седници одржаној дана
17.01.2017. године.

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план
Скупштине општине Беочин за 2017. годину бр. 01-40026 од 20.01.2017. године.

Члан 2.
Финансијски план Месне заједнице Сусек за
2017. годину саставни је део овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-15/17
Председник СО
Дана:09.02.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.

022
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана
09.02.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛУГ
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Луг за 2017. годину, који је донео Савет
Месне заједнице Луг на седници одржаној дана
17.01.2017. године.
Члан 2.
Финансијски план Месне заједнице Луг за 2017.
годину саставни је део овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-19/17
Председник СО
Дана: 09.02.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.

Члан 2.
Финансијски план Скупштине општине Беочин
за 2017. годину је саставни део овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин ".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-40/17
Председник СО
Дана: 09.02.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.

024
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана 09.02.2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план
Председника општине Беочин за 2017. годину бр. 01400-27 од 20.01.2017. године.
Члан 2.
Финансијски план Председника општине
Беочин за 2017. годину је саставни део овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-39/17
Председник СО
Дана:09.02.2017. године
Зоран Стокућа,с.р.

025
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
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129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 09.02.2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план
Општинског већа општине Беочин за 2017. годину бр.
01-400-28 од 20.01.2017. године.
Члан 2.
Финансијски план Општинског већа општине
Беочин за 2017. годину је саставни део овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин ".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-38/17
Председник СО
Дана: 09.02.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.

026
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана
09.02.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план
Правобранилаштва општине Беочин за 2017. годину
бр. 01-400-30 од 20.01.2017. године.
Члан 2.
Финансијски план Правобранилаштва општине
Беочин за 2017. годину је саставни део овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин ".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-37/17
Председник СО
Дана:09.02.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.

027
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина опш-
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тине Беочин, на седници одржаној дана 09.02.2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БЕОЧИН
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план
Општинске управе Беочин за 2017. годину бр. 01-40029 од 20.01.2017. године.
Члан 2.
Финансијски план Општинске управе Беочин за
2017. годину саставни је део овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин ".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-45/17
Председник СО
Дана: 09.02.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.

028
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 09.02.2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план Фонда
за заштиту животне седине за 2017. годину бр. 04-40033 од 20.01.2017. године.
Члан 2.
Финансијски план Фонда за заштиту животне
средине за 2017. годину саставни је део овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-44/17
Председник СО
Дана: 09.02.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.

029
На основу члана 13. Закона о Црвеном крсту
Србије („Службени гласник РС“ бр. 107/2005), 32. став
1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ бр. 129/07), и члана 120. Статута општине
Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр. 7/11 –
пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина општине
Беочин, на седници одржаној дана 09.02.2017. године,
донела је
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН СА ПЛАНИРАНИМ АКТИВНОСТИМА
ЦРВЕНОГ КРСТА БЕОЧИН ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план са
планираним активностима Црвеног крста Беочин за
2017. годину.
Члан 2.
Финансијски план са планираним активностима Црвеног крста Беочин за 2017. годину саставни је
део овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-41/17
Председник СО
Дана: 09.02.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.

030
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана
09.02.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЦЕНТРА ЗА
КУЛТУРУ, СПОРТ И ТУРИЗАМ ОПШТИНЕ БЕОЧИН
ЗА 2017. ГОДИНУ
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општине Беочин, на седници одржаној дана 09.02.2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
“ЉУБА СТАНКОВИЋ" БЕОЧИН
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план
Предшколске установе "Љуба Станковић" Беочин за
2017. годину који је Управни одбор ПУ “Љуба
Станковић“ Беочин усвојио на својој седници одржаној
дана 16.01.2017. године.
Члан 2.
Финансијски план Предшколске установе
"Љуба Станковић" Беочин за 2017. годину саставни је
део овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-35/17
Председник СО
Дана: 09.02.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.

032
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 09.02.2017.
године, донела је

Члан 1.
Даје се сагласност на План и програм
пословања и Финансијски план Центра за културу,
спорт и туризам општине Беочин за 2017. годину, који је
донео Управни одбор Центра за културу, спорт и
туризам општине Беочин на седници одржаној дана
23.01.2017. године.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"ЈОВАН ГРЧИЋ МИЛЕНКО" БЕОЧИН
ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 2.
План и програм пословања и Финансијски план
Центра за културу, спорт и туризам општине Беочин за
2017. годину саставни је део овог решења.

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план
Основне школе "Јован Грчић Миленко" Беочин за 2017.
годину, коју је донео Школски одбор Основне школе
"Јован Грчић Миленко" Беочин на седници одржаној
дана 12.01.2017. године.

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-42/17
Председник СО
Дана: 09.02.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.

031
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина

Члан 2.
Финансијски план Основне школе "Јован Грчић
Миленко" Беочин за 2017. годину саставни је део овог
решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-36/17
Председник СО
Дана: 09.02.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.
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033
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 09.02.2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ЈОВАН ПОПОВИЋ" СУСЕК
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план
Основне школе "Јован Поповић" Сусек за 2017. годину,
који је донео Школски одбор Основне школе "Јован
Поповић" Сусек на седници одржаној дана 17.01.2017.
године.
Члан 2.
Финансијски план Основне школе "Јован
Поповић" Сусек за 2017. годину саставни је део овог
решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-47/17
Председник СО
Дана: 09.02.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.

034
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15) и члана 27. Одлуке
о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа
„Топлана“ Беочин са Законом о јавним предузећима
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 11/16),
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана
09.02.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ТОПЛАНА"
БЕОЧИН ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм пословања
Јавног предузећа "Топлана" Беочин за 2017. годину,
који је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа
"Топлана" Беочин на седници одржаној дана
20.01.2017. године.
Члан 2.
Програм пословања Јавног предузећа
"Топлана" Беочин за 2017. годину саставни је део овог
решења.

10. фебруар 2017.

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-32/17
Председник СО
Дана: 09.02.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.

035
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/16) и члана 26. Одлуке
о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа „Беочин“ Беочин са Законом о јавним
предузећима („Службени лист општине Беочин“ бр.
11/16), Скупштина општине Беочин, на седници
одржаној дана 09.02.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "БЕОЧИН"
БЕОЧИН ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Годишњи програм
пословања Јавног комуналног предузећа "Беочин"
Беочин за 2017. годину, који је усвојио Надзорни одбор
Јавног комуналног предузећа "Беочин" Беочин на
седници одржаној дана 30.12.2016. године.
Члан 2.
Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Бeочин" Беочин за 2017. годину саставни је део овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-51/17
Председник СО
Дана: 09.02.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.

036
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана 09.02.2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЕОЧИН ГРАД
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Беочин град за 2017. годину, који је донео
Савет Месне заједнице Беочин град на седници
одржаној дана 16.01.2017. године.

10. фебруар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 2.
Финансијски план Месне заједнице Беочин
град за 2017. годину саставни је део овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-17/17
Председник СО
Дана: 09.02.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.

037
На основу члана 536. став 1. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011,
99/2011, 84/2014 – др. закон и 5/2015), члана 34. став 1.
тачка 8. и члана 120. став 2. Статута општине Беочин
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 7/11 – пречишћен
текст, 11/12 и 8/15) Скупштина општине Беочин на
седници одржаној дана 09.02.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ
БИЛАНСА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТНА
ПРИВРЕДА“ БЕОЧИН - У ЛИКВИДАЦИЈИ
Члан 1.
Усваја се почетни ликвидациони биланс Јавног
предузећа „Грађевинско земљиште и путна привреда“
Беочин – у ликвидацији, сачињен од стране ликвидационог управника број 1846 од 05.01.2017. године, са
стањем на дан 30.11.2016. године.
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Члан 1.
Усваја се почетни ликвидациони биланс Јавног
предузећа „Спортско пословни центар Беочин“ Беочин
– у ликвидацији, сачињен од стране ликвидационог
управника број 352 од 05.01.2017. године, са стањем на
дан 30.11.2016. године.
Члан 2.
Почетни ликвидациони биланс Јавног предузећа „Спортско пословни центар Беочин“ Беочин – у
ликвидацији број 352 од 05.01.2017. године је саставни
део овог решења.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број:01-400-24/17
Председник СО
Дана: 09.02.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.

039
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана 09.02.2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАКОВАЦ
ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 2.
Почетни ликвидациони биланс Јавног предузећа „Грађевинско зељиште и путна привреда“ Беочин
– у ликвидацији број 1846 од 05.01.2017. године је
саставни део овог решења.

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Раковац за 2017. годину, који је донео Савет
Месне заједнице Раковац на седници одржаној дана
18.01.2017. године.

Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

Члан 2.
Финансијски план Месне заједнице Раковац за
2017. годину саставни је део овог решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број:01-400-25/17
Председник СО
Дана: 09.02.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

038

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-16/17
Председник СО
Дана: 09.02.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.

На основу члана 536. став 1. Закона о
привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011,
99/2011, 84/2014 – др. закон и 5/2015), члана 34. став 1.
тачка 8. и члана 120. став 2. Статута општине Беочин
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 7/11 – пречишћен
текст, 11/12 и 8/15) Скупштина општине Беочин на
седници одржаној дана 09.02.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ
БИЛАНСА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„СПОРТСКО ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР БЕОЧИН“
БЕОЧИН - У ЛИКВИДАЦИЈИ

040
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана 09.02.2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БРАЗИЛИЈА
ЗА 2017. ГОДИНУ
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10. фебруар 2017.

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Бразилија за 2017. годину, који је донео
Савет Месне заједнице Бразилија на седници одржаној
дана 17.01.2017. године.

Члан 1.
Дужности чланства у Управном одбору Предшколске установе „Љуба Станковић“ Беочин испред
Савета родитеља разрешава се ГОРАН СЛИВЊАК, на
основу поднете оставке.

Члан 2.
Финансијски план Месне заједнице Бразилија
за 2017. годину саставни је део овог решења.

Члан 2.
У састав Управног одбора Предшколске
установе „Љуба Станковић“ Беочин, за члана, испред
Савета родитеља, именује се МАРИЈЕТА ДИР.

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-18/17
Председник СО
Дана: 09.02.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.

041
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана
09.02.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЕОЧИН
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Беочин за 2017. годину, који је донео Савет
Месне заједнице Беочин на седници одржаној дана
17.01.2017. године.
Члан 2.
Финансијски план Месне заједнице Беочин за
2017. годину саставни је део овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-14/17
Председник СО
Дана: 09.02.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.

042
На основу члана 55. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања ("Службени лист РС"
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење,
68/15 и 62/16 – одлука УС) члана 34. став 1. тачка 9. и
члана 120. Статута општине Беочин ("Службени лист
општине Беочин" бр. 7/11 – пречишћен текст, 11/12 и
8/15) Скупштина општине Беочин, на седници одржаној
дана 09.02.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
"ЉУБА СТАНКОВИЋ" БЕОЧИН

Члан 3.
Мандат именоване траје до истека мандата
Управног одбора Предшколске установе „Љуба Станковић“ Беочин именованог решењем Скупштине
општине Беочин бр. 01-02-83/16 од 09.06.2016. године.
Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
коначно је, а објавиће се у "Службеном листу општине
Беочин".
Образложење
Дана 26.01.2017. године Предшколска установа „Љуба Станковић“ Беочин доставила је
Скупштини општине Беочин предлог за разрешење
члана Управног одбора Горана Сливњака и именовање
Маријете Дир, а на основу одлуке Савета родитеља
бр. 74-01/2 од 24.01.2017. године.
Чланом 54. став 3. Закона о основама система
образовања и васпитања прописано је да орган
управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.
С обзиром на напред наведену законску
одредбу као и чињеницу да је предлог достављен од
стране овлашћеног предлагача – Савета родитеља,
Општинско веће је утврдило предлог за разрешење
Горана Сливњака и именовање Маријете Дир и доставило га Скупштини општине Беочин на разматрање и
доношење.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-16/17
Председник СО
Дана: 09.02.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.

043
На основу члана 42. Закона о ванредним
ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/2009,
92/2011 и 93/2012), члана 10. Уредбе о саставу и начину
рада штабова за ванредне ситуације ( „Службени
гласник РС“, број 98/2010) и члана 120. Статута
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“,
број 7/2011 – пречишћен текст и 11/2012), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана 09.02.2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ПОСТАВЉЕЊУ ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Члан 1.
Дужности чланства у Општинском штабу за
ванредне ситуације, разрешавају се:
1. СТЕВАН ПОПОВИЋ,члан;
2. ЛУКА АПИЋ, члан и
3. ЈЕЛЕНА ДРОБЊАК, члан.
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Члан 2.
У Општински штаб за ванредне ситуације
постављају се:
1. мр РАДМИЛА РАДИВОЈЕВИЋ, начелница
Полицијске станице Беочин, за члана;
2. ЛУКА АПИЋ, помоћник Председника општине, за члана и
3. СОФИЈА МАРТИНОВИЋ, директорица Центра за културу, спорт и туризам, за члана.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број:01-02-10/17
Председник СО
Дана: 09.02.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.

044
На основу чланова 39., 45. и 120. Статута
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр.
7/11-пречишћен текст, 11/12 и 8/15), члана 7. и члана 13.
Одлуке о радним телима Скупштине општине Беочин
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 5/10, 7/10исправка, 10/11 и 10/12), Скупштина општине Беочин
на седници одржаној дана 09.02.2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ
Члан. 1.
Дужности чланства у Комисији за представке и
жалбе разрешава се ЧЕДОМИР СТОЈКОВИЋ.
Члан 2.
У састав Комисије за представке и жалбе
именује се МИХАЈЛО БОЖИЋ – за члана.
Члан 3.
Мандат именованог траје до истека мандата
Скупштине општине Беочин конституисане дана
26.05.2016. године.
Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
Скупштина општине Беочин
Број: 01-02-17/17
Дана: 09.02.2017. године

Председник СО
Зоран Стокућа, с.р.

045
На основу чланова 40. став 2., 45. и 120.
Статута општине Беочин ("Службени лист општине
Беочин“ бр. 7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15) и
члана 16., а везано за члан 7. став 1. Одлуке o радним
телима Скупштине општине Беочин ("Службени лист
општине Беочин" бр. 5/10, 7/10 – исправка, 10/11 и
10/12), Скупштина општине Беочин на седници
одржаној дана 09.02.2017. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА
ЗА МЛАДЕ
Члан 1.
МИЛАН ЂУРИШИЋ, представник Спортског
савеза општине Беочин, разрешава се дужности члана
Савета за младе.
Члан 2.
У састав Савета за младе именује се ВЕСНА
ИЖАК, за члана, испред Спортског савеза општине
Беочин.
Члан 3.
Мандат именоване траје до истека мандата
Скупштине општине Беочин конституисане дана
26.05.2016. године.
Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-8/17
Председник СО
Дана: 09.02.2017. године
Зоран Стокућа

046
На основу члана 34. став 1. тачка 38. и члана
120. Статута општине Беочин („Службени лист
општинe Беочин“ бр. 7/11 – пречишћен текст, 11/12 и
8/15) и члана 8. Одлуке о отуђењу и давању у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини општине
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 13/15),
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана
09.02.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЊЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Члан 1.
СЕКУЛА ПЕТРОВИЋ се разрешава дужности
чланства у Комисији за спровођење поступка отуђења
и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној
својини општине Беочин.
Члан 2.
У састав Комисије за спровођење поступка
отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у
јавној својини општине Беочин именује се БРАНИСЛАВА МИЛОЈЕВИЋ, за члана.
Члан 3.
Мандат именоване траје до истека мандата
Комисије за спровођење поступка отуђења и давања у
закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине
Беочин именоване Решењем Скупштине општине
Беочин бр. 01-02-131/16 од 20.09.2016. године.
Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-9/17
Председник СО
Дана: 09.02.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.

1. Статута општине Беочин („Службени лист општине
Беочин“ бр. 7/11-пречишћен текст, 11/12 и 8/15)
Председник општине дана 25.01.2017. године донео је
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РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ
МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ЗА 2017. ГОДИНУ

На основу члана 2. Одлуке о одређивању
надлежног органа за спровођење поступка давања у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини
(”Службени лист општина Срема” број 20/06) и члана
120. Статута општине Беочин ("Службени лист
општине Беочин" бр. 7/11 – пречишћен текст, 11/12 и
8/15), Скупштина општине Беочин на седници одржаној
09.02.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Члан 1.
Образује се Комисије за спровођење поступка
јавног надметања за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини (у даљем тексту:
Комисија).
Члан 2.
Комисија се састоји од председника и четири
члана и то:
1. Милан Јелић, шумарски техничар – за
председника;
2. Данијел Игњатић, дипломирани правник за
члана;
3. Јелена Пашћан, самостални стручни сарадник за област пољопривреде – за члана;
4. Мaja Гудурић, дипломирани инжењер пољопривреде - за члана;
5. Бранко Буђен, геометар – за члана.
Председник и чланови Комисије се именују на
мандатни период од годину дана, почев од 31.03.2017.
године.
Члан 3.
Задатак Комисије из члана 1. овог Решења је
прикупљање пријава за јавну лицитацију, спровођење
поступка јавне лицитације, израда записника и
утврђивање предлога Одлуке о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
Председнику општине.
Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-7/17
Председник СО
Дана: 09.02.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.
Председник општине Беочин

048
На основу члана 60. став 3. Закона о пољопривредном зељмишту (,,Службени гласник Републике
Србије“, број 62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009 и
112/2015), члана 61. став 1. тачка 19. и члана 121. став

Члан 1.
Образује се Комисија за давање мишљења на
Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2017. годину
(у даљем тексту: Комисија), у следећем саставу:
1. ЂОРЂЕ ШОВЉАНСКИ из Сусека, пољопривредник, уписан у Регистар пољопривредних газдинстава, за председника;
2. РАДИША АЛЕКСИЋ из Беочина, пољопривредник,
уписан у Регистар пољопривредних газдинстава,
за члана;
3. МИКА БУГАРСКИ из Черевића, пољопривредник,
уписан у Регистар пољопривредних газдинстава,
за члана;
4. НИКОЛА ЈОВАНОВИЋ из Раковца, пољопривредник, уписан у Регистар пољопривредних газдинстава, за члана;
5. ЖАРКО ЈАНКОВИЋ из Бразилије, пољопривредник,
уписан у Регистар пољопривредних газдинстава,
за члана;
6. МАРА БУБАЛО из Сусека, дипломирани инжењер
ратарства.
Члан 2.
Задатак комисије је да размотри Предлог
годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта за 2017. годину и да на
исти да своје писано мишљење.
Члан 3.
Чланови комисије имају право на накнаду за
рад у Комисији, у складу са одредбама Одлуке о
платама и накнадама функционера, службеника на
положају, одборника, чланова управних и надзорних
одбора и радних тела органа општине („Службени лист
општине Беочин“ бр. 17/16).
Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
ОПШТИНА БЕОЧИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 01-02-6/17
Дана: 25.01.2017. године

Председник општине
Митар Милинковић, с.р.

049
На основу члана 121. Статута општине Беочин
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 7/11 – пречишћен
текст, 11/12 и 8/15), Председник општине Беочин је
дана 08.02.2017. године донео
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА КЛИЗИШТА

10. фебруар 2017.
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Члан 1.
Именује се Радна група за клизишта на територији општине Беочин у следећем саставу:
1. МИЛАНКО БЈЕЛОБРК, за председника;
2. БРАНИСЛАВ БАБИЋ, за члана и
3. НИКОЛЕТА СЕЛЕНА, за члана.
Члан 2.
Задатак Радне групе је да као оперативно тело
у случају активирања клизишта на територији општине
Беочин реагује на начин тако што ће излазити на лице
места, прикупљати расположиве податке и бити у
контакту са релевантним органима и организацијама.
О свему што сазнају на терену дужни су да у
најкраћем року обавесте Председника општине и по
потреби и процени Председника општине обавештавају Штаб за ванредне ситуације.
Члан 3.
Радна група за клизишта за свој рад одговара
Председнику општине као команданту Штаба за ванредне ситуације.
Члан 4.
Доношењем овог Решења престаје да важи
Решење Председника општине бр. 01-02-73/15 од
24.03.2015. године.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-02-24/17
Дана:08.02.2017. године

Председник општине
Митар Милинковић, с.р.

050
На основу члана 121. Статута општине Беочин
(„Службени лист општине Беочин“ број 7/2011 –
пречишћен текст и 11/2012) и члана 4. Одлуке о
стипендирању студената („Службени лист општине
Беочин“ број 5/2010 и 13/2013), Председник општине
Беочин доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА
Члан 1.
У Комисију за доделу стипендија студентима
именују се:
- Јелена Пашћан, за председника
- Весна Бочковић, за заменика председника
- Соња Јефтић, за секретара
- Секула Петровић, за заменика секретара
- Амела Кујовић Јовић, за члана
- Татјана Бранковић, за заменика члана.
Члан 2.
Задатак Комисије је да спроведе поступак за
доделу стипендија студентима (утврди текст конкурса,
објави конкурс, размотри пријаве, донесе Одлуку о
додели стипендија и утврди предлог уговора са
корисницима средстава).
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Члан 3.
Комисија се именује на мандатни период од 4
године.
Члан 4.
Доношењем овог Решења ставља се ван снаге
Решење Председника општине бр. 01-02-186 од
08.10.2015. године.
Члан 5.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
ОПШТИНА БЕОЧИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 01-02-5
Датум: 25.01.2017. године

Председник општине
Митар Милинковић,с.р.

051
На основу члана 121. Статута општине Беочин
(„Службени лист општине Беочин“ број 7/2011 –
пречишћен текст и 11/2012) и члана 6. Одлуке о
стипендирању ученика („Службени лист општине
Беочин“ број 5/2010 и 13/2013), Председник општине
Беочин доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА
Члан 1.
У Комисију за доделу стипендија ученицима
именују се:
- Јелена Пашћан, за председника
- Весна Бочковић, за заменика председника
- Соња Јефтић, за секретара
- Секула Петровић, за заменика секретара
- Aмела Кујовић Јовић, за члана
- Татјана Бранковић, за заменика члана.
Члан 2.
Задатак Комисије је да спроведе поступак за
доделу стипендија ученицима (утврди текст конкурса,
објави конкурс, размотри пријаве, донесе Одлуку о
додели стипендија и утврди предлог уговора са
корисницима средстава).
Члан 3.
Комисија се именује на мандатни период од 4
године.
Члан 4.
Доношењем овог Решења ставља се ван снаге
решење Председника општине бр. 01-02-187 од
08.10.2015. године.
Члан 5.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
ОПШТИНА БЕОЧИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 01-02-4
Датум: 25.01.2017. године

Председник општине
Митар Милинковић,с.р.
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052
На основу члана 121. Статута општине
Беочин(„Службени лист општине Беочин“ бр. 7/11 –
пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Председник општине
Беочин је дана 08.02.2017. године донео
РЕШЕЊЕ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА О
ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ
Члан 1.
Ставља се ван снаге Решење Председника
општине Беочин бр. 01-02-23/14 од 19.05.2014. године
о именовању Комисије за процену штете, настале
услед јаких киша и поплава током маја 2014. године,
због престанка основа због ког је именована.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-02-26/17
Дана:08.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Митар Милинковић

053
На основу члана 121. Статута општине Беочин
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 7/11 – пречишћен
текст, 11/12 и 8/15), Председник општине Беочин је
дана 08.02.2017. године донео
РЕШЕЊЕ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА О
ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ
ЕКОНОМСКОМ ОСНАЖИВАЊУ ПОРОДИЦА
ИЗБЕГЛИЦА НА ЊИХОВОЈ ТЕРИТОРИЈИ КРОЗ
ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ
Члан 1.
Ставља се ван снаге Решење Председника
општине Беочин бр. 01-02-149/15 од 10.09.2015. године
о именовању Комисије за избор корисника за доделу
средстава намењених економском оснаживању
породица избеглица на њиховој територији кроз
доходоВне активности, због завршетка посла за који је
именована.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-02-31/17
Дана: 08.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Митар Милинковић

10. фебруар 2017.

10. фебруар 2017.
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ЈП “Топлана” Беочин за 2017. годину ........................................10
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