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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013
и 105/2014), члана 21. Уредбе о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда
(„Службени гласник РС“, број 24/2012, 48/2015 и
99/2015), члана 9. Одлуке о отуђењу и давању у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини општине
Беочин („Службени лист општине Беочин“, број
13/2015), члана 16. став 1. Одлуке о прибављању,
коришћењу, управљању и располагању стварима у
својини општине Беочин („Службени лист општине
Беочин“, број 3/2014) и члана 34. став 1. тачка 27. и 120.
Статута оштине Беочин („Службени лист општине
Беочин“, број 7/2011 – пречишћен текст, 11/2012 и
8/2015), Скупштина општине Беочин на седници
одржаној дана 11.04.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта катастарске парцеле 1467/17 к.о. Беочин
I
ОТУЂУЈE СЕ из јавне својине Општине Беочин
катастарска парцела неизграђеног грађевинског
земљишта број 1467/17, површине 2 ха 54 а 37 м/2,
уписана у Лист непокретности број 2403 к.о. Беочин, по
цени постигнутој на јавном надметању одржаном дана
5.4.2016. године - 18.848.817,00 динара.
II
Катастарскa парцелa из члана I ове одлуке
отуђују се у корист: Привредног друштва „CHP
HOLDCOM DOO“ Београд, Баја Пивљанина 3. део,
број 13 (Матични број: 20091185, ПИБ: 104135531).
III
У року од 30 дана од дана доношења ове
одлуке, а по претходно прибављеном мишљењу
Правобранилаштва општине Беочин стицалац права
с во ј и н е з а к љ у ч и ћ е с а Ј а в н и м п р ед у зе ћ е м
„Грађевинско земљиште и путна привреда“ Беочин
уговор о отуђењу грађевинског земљишта.
IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Беочин“.
ОПШТИНА БЕОЧИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-011-39
Дана:11.04.2016. Године

ПРЕДСЕДНИК СО:
Стеван Ђурђевић, с.р.

примерак 300,00 динара
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013
и 105/2014), члана 21. Уредбе о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда
(„Службени гласник РС“, број 24/2012, 48/2015 и
99/2015), члана 9. Одлуке о отуђењу и давању у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини општине
Беочин („Службени лист општине Беочин“, број
13/2015), члана 16. став 1. Одлуке о прибављању,
коришћењу, управљању и располагању стварима у
својини општине Беочин („Службени лист општине
Беочин“, број 3/2014) и члана 34. став 1. тачка 27. и 120.
Статута оштине Беочин („Службени лист општине
Беочин“, број 7/2011 – пречишћен текст, 11/2012 и
8/2015), Скупштина општине Беочин на седници
одржаној дана 11.04.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта катастарске парцеле 1467/18 к.о. Беочин
I
ОТУЂУЈE СЕ из јавне својине Општине Беочин
катастарска парцела неизграђеног грађевинског
земљишта број 1467/18, површине 2 ха 07 а 62 м/2,
уписана у Лист непокретности број 2403 к.о. Беочин, по
цени постигнутој на јавном надметању одржаном дана
5.4.2016. године - 15.384.642,00 динара.
II
Катастарскa парцелa из члана I ове одлуке
отуђују се у корист Привредног друштва „CHP ALFA
DOO“ Београд, Баја Пивљанина 3. део, број 13
(Матични број: 21029378, ПИБ: 108586912).
III
У року од 30 дана од дана доношења ове
одлуке, а по претходно прибављеном мишљењу
Правобранилаштва општине Беочин стицалац права
с во ј и н е з а к љ у ч и ћ е с а Ј а в н и м п р ед у зе ћ е м
„Грађевинско земљиште и путна привреда“ Беочин
уговор о отуђењу грађевинског земљишта.
IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Беочин“.
ОПШТИНА БЕОЧИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-011-40/16
Дана: 11.04.2016. године

Председник СO
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 32. тачка 20. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014др.закон), члана 6. и 24. Закона о јавном окупљању
(„Сл. гласник РС“, бр. 6/2016) и члана 34. став 1. тачка 6.
и члана 120. Статута општине Беочин („Службени лист
општине Беочин“ број 7/11 – пречишћен текст, 11/12 и
8/15), Скупштина општине Беочин, на седници
одржаној дана 11.04.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЈАВНОМ ОКУПЉАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Члан 1.
Овом Одлуком одређује се простор на
територији општине Беочин на ком, због карактеристика самог места или његове посебне намене није
дозвољено јавно окупљање.
Под јавним окупљањем подразумева се
окупљање више од 20 лица ради изражавања,
остваривања и промовисања државних, политичких,
социјалних и националних уверења и циљева, других
слобода и права у демократском друштву.
Окупљањем, у смислу ове Одлуке, сматрају се
и други облици окупљања којима је сврха остваривање
верских, културних, хуманитарних, спортских, забавних
и других интереса.
Члан 2.
Јавно окупљање у смислу члана 1. ове Одлуке
на територији општине Беочин није дозвољено на
месту на којем, због карактеристика самог места или
његове посебне намене, прети опасност од наступања
угрожавања безбедности људи и имовине, јавног
здравља, морала, права других или безбедности
Републике Србије.
Под местима из става 1. овог члана сматра се
простор испред здравствене установе, школе,
предшколске установе, као и простор испред објеката
од стратешког и посебног значаја за одбрану и
безбедност Републике Србије.
Јавно окупљање није дозвољено на местима
на којима се одржавањем окупљања крше људска и
мањинска права и слободе других, угрожава морал или
на местима која су затворена за јавност.
Члан 3.
Јавно окупљање у насељеном месту Беочин,
као седишту локалне самоуправе није дозвољено на
следећим местима :
- Ул. Светосавска 25.- потес испред зграде општине
Беочин;
- Ул. Светосавска бб - потес испред Дома здравља"Др
Душан Савић - Дода" Беочин;
- Ул. Цементашка - потес испред Амбуланте Лаффарге
БФЦ Беочин;
- Ул. Школска и Краља Петра I - потес испред оба улаза
у ОШ „Јован Грчић Миленко“ Беочин;
- Ул. Доситеја Обрадовића и Милоша Црњанског- потес
испред оба улаза у Предшколску установу „Љуба
Станковић“ Беочин.

12. април 2016.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-46
ПРЕДСЕДНИК СО:
Дана: 11.04.2016. године
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 14. став 1. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 34/10 –
одлука УС и 54/11) 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 11.04.2016. године, у
09,35 часова донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН У
СТАЛНОМ САСТАВУ
Члан 1.
Дужности чланства у Општинској изборној
Комисији општине Беочин у сталном саставу
разрешава се:
1. ВАЊА ЗАРКОВ из Раковца, представник Ромске
демократске странке – дужности заменика.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
Против овог решења може се изјавити жалба
Управном суду у року од 24 часа од доношења решења.
Образложење
Одборничка група „СНС-СПС-РДС“ доставила
је Скупштини општине Беочин дана 05.04.2016. године
предлог за разрешење заменика члана Општинске
изборне комисије општине Беочин у сталном саставу
Вање Зарков - представника Ромске демократске
странке, на његов лични захтев, а због прихватања
кандидатуре за одборника.
Имајући у виду да предложена промена није од
утицаја на сразмеру прописану чланом 14. став 1.
Закона о локалним изборима као и да су Општинско
веће општине Беочин и Комисија за кадровска и
административна питања и радне односе прихватили
предлог ове одборничке групе као овлашћеног
предлагача и проследили их Скупштини општине на
разматрање и одлучивање, одлучено је као у
диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-37
ПРЕДСЕДНИК СО:
Дана: 11.04.2016. године
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 11. 13. и 14. став 1. Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС“ бр.
129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 120. Статута
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15) Скупштина

12. април 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

општине Беочин на седници одржаној дана 11.04.2016.
године, у 09,40 часова донела јe
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНA ОПШТИНСКЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН У
СТАЛНОМ САСТАВУ
Члан 1.
У састав Општинске изборне комисије општине
Беочин у сталном саставу именујe се:

Број 4 - Страна 3

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда („Службени гласник РС“ бр. 24/2012, 482015 и
99/2015), члана 13. Одлуке о Општинском већу
општине Беочин ("Сл. лист општина Срема", број
25/08) и члана 48. Пословника о раду Општинског већа
("Сл. лист општина Срема", број 27/08), Општинско
веће општине Беочин је дана 06.04.2016. године
донело

1. ЗДРАВКО ЈАНКОВИЋ из Бразилије, Ромска
демократска странка, на предлог ОГ „СНС-СПС-РДС“ за заменика члана.

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ОТУЂЕЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И РАЗМЕНУ
НЕПОКРЕТНОСТИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

Члан 2.
Лице из члана 1. овог Решења именује се на
мандатни период до истека мандата Општинске
изборне комисије општине Беочин у сталном саставу
коју је именовала Скупштина општине Беочин
решењем бр. 01-02-174/12 од 13.11.2012. године.

Члан 1.
Образује се Комисија за прибављање непокретности у јавну својину и отуђење непокретности из
јавне својине непосредном погодбом и размену
непокретности непосредном погодбом, и у исту се
именују:

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
Против овог решења може се изјавити жалба
Управном суду у року од 24 часа од доношења решења.

- за председника
- Митар Милинковић, помоћник председника Општине
за економски развој;

Образложење
Одборничка група „СНС-СПС-РДС“ доставила
је Скупштини општине Беочин дана 05.04.2016. године
предлог за именовање заменика члана Општинске
изборне комисије општине Беочин у сталном саставу и
то Здравка Јанковића - члана Ромске демократске
странке је, а због разрешења Вање Зарков.
У поступку именовања утврђено је да нема
законских сметњи из члана 12. Закона о локалним
изборима за именовање наведеног лица, јер исто има
бирачко право и пребивалиште на територији општине
Беочин, није одборник нити је на листи кандидата за
одборнике у СО Беочин.
Имајући у виду да предложене промене нису од
утицаја на сразмеру прописану чланом 14. став 1.
Закона о локалним изборима, као и да су Општинско
веће општине Беочин и Комисија за кадровска и
административна питања и радне односе прихватили
предлог ове одборничке групе као овлашћеног
предлагача и проследили их Скупштини општине на
разматрање и одлучивање, одлучено је као у
диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-36
ПРЕДСЕДНИК СО:
Дана: 11.04.2016. године
Стеван Ђурђевић, с.р.

- за чланове:
1. Секула Претовић, дипломирани правник, Шеф
Службе за општу управу и заједничке послове,
2. Небојша Тунгуз, дипломирани инжењер грађевинарства, радник Општинске управе, Службе за
инспекцијске послове и урбанизам,
3. Илија Јефтић, мастер архитектуре, радник ЈП
"Грађевинско земљиште и путна привреда“ Беочин;
4. Горан Ковачевић, економски техничар, радник ЈП
"Грађевинско земљиште и путна привреда“ Беочин.
Члан 2.
Задатак Комисије је да спроведе поступак
прибављања непокретности у јавну својину, односно
отуђења из јавне својине непокретности непосредном
погодбом, као и размену непокретности непосредном
погодбом.
По окончању поступка прибављања непокретности у јавну својину, односно отуђења непокретности
из јавне својине, као и размене непокретности
непосредном погодбом, записник са одговарајућим
предлогом доставиће се органу надлежном за
доношење одлуке сходно члану 16. Одлуке о
прибављању, коришћењу, управљању и располагању
стварима у својини општине Беочин („Службени лист
општине Беочин“ бр. 3/2014).
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у "Службеном листу општине Беочин“.

Општинско веће општине Беочин
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На основу члана 29. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 и
105/2014), члана 3. став 3. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-02-39
Дана: 06.04.2016. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милан Шодић, с.р.
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На основу члана 29. став 3. Закона о јавној
својини („Службени гласник Републике Србије“, број
72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 3. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној
својини и поступцима јавног надметања и прикупњаља
писмених понуда („Службени гласник Републике
Србије“, број 24/2012, 48/2015 и 99/2015), чланова 2. и
16. став 2. Одлуке о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима у својини
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“,
број 3/2014) и члана 121. Статута општине Беочин
(„Службени лист општине Беочин“, број 7/2011 –
пречишћен текст, 11/2012 и 8/2015), Општинско веће
општине Беочин, на седници одржаној дана 6.4.2016.
године, донело је

На основу члана 29. став 3. Закона о јавној
својини („Службени гласник Републике Србије“, број
72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 3. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној
својини и поступцима јавног надметања и прикупњаља
писмених понуда („Службени гласник Републике
Србије“, број 24/2012, 48/2015 и 99/2015), чланова 2. и
16. став 2. Одлуке о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима у својини
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“,
број 3/2014), члана 13. Одлуке о Општинском већу
општине Беочин ("Сл. лист општина Срема", број
25/08) и члана 48. Пословника о раду Општинског већа
("Сл. лист општина Срема", број 27/08), Општинско
веће општине Беочин, на седници одржаној дана
06.04.2016. године, донело је

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ОПШТИНЕ БЕОЧИН НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
- КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА БРОЈ 611/7 К.О.
ЧЕРЕВИЋ
Члан 1.
Покреће се поступак отуђења из јавне својине
Општине Беочин непосредном погодбом, катастарске
парцеле број 611/7, површине 117 м/2, уписана у Лист
непокретности број 2891 к.о. Черевић, земљиште у
грађевинском подручју, по култури „пашњак 7. класе“.
Члан 2.
Непокретност наведена у члану 1. ове одлуке,
отуђиће се на начин и по поступку прописаном Одлуком
о прибављању, коришћењу, управљању и располагању
стварима у својини општине Беочин („Службени лист
општине Беочин“, број 3/2014) и Уредбом о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда („Службени гласник Републике Србије“, број
24/2012, 48/2015 и 99/2015).
Члан 3.
П о с т у п а к от у ђ е њ а и з ј а в н е с в о ј и н е
непокретности наведене у члану 1. ове одлуке
спровешће Комисија за прибављање непокретности у
јавну својину и отуђење непокретности из јавне својине
непосредном погодбом и размену непокретности
непосредном погодбом.
Задатак Комисије из става 1 овог члана је да по
окончаном поступку непосредне погодбе записник са
одговарајућим предлогом достави Општинском већу
општине Беочин.
Члан 4.
Овај одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
OПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:01-463-55
Дана:06.04.2016.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милан Шодић, с.р.

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ
БЕОЧИН НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
- КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА БРОЈ 611/3 К.О.
ЧЕРЕВИЋ
Члан 1.
Покреће се поступак отуђења из јавне својине
Општине Беочин непосредном погодбом, катастарске
парцеле број 611/3, површине 359 м/2, уписана у Лист
непокретности број 2891 к.о. Черевић, земљиште у
грађевинском подручју, по култури „пашњак 7. класе“.
Члан 2.
Непокретност наведена у члану 1. ове одлуке,
отуђиће се на начин и по поступку прописаном Одлуком
о прибављању, коришћењу, управљању и располагању
стварима у својини општине Беочин („Службени лист
општине Беочин“, број 3/2014) и Уредбом о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда („Службени гласник Републике Србије“, број
24/2012, 48/2015 и 99/2015).
Члан 3.
Поступак отуђења из јавне својине непокретности наведене у члану 1. ове одлуке спровешће
Комисија за прибављање непокретности у јавну
својину и отуђење непокретности из јавне својине
непосредном погодбом и размену непокретности
непосредном погодбом.
Задатак Комисије из става 1 овог члана је да по
окончаном поступку непосредне погодбе записник са
одговарајућим предлогом достави Општинском већу
општине Беочин.
Члан 4.
Овај одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
OПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-463-56
Дана:06.04.2016.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милан Шодић, с.р.
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На основу члана 29. став 3. Закона о јавној
својини („Службени гласник Републике Србије“, број
72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 3. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној
својини и поступцима јавног надметања и прикупњаља
писмених понуда („Службени гласник Републике
Србије“, број 24/2012, 48/2015 и 99/2015), чланова 2. и
16. став 2. Одлуке о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима у својини
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“,
број 3/2014), члана 13. Одлуке о Општинском већу
општине Беочин ("Сл. лист општина Срема", број
25/08), члана 48. Пословника о раду Општинског већа
("Сл. лист општина Срема", број 27/08), Општинско
веће општине Беочин, на седници одржаној дана
6.04.2016. године, донело је
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ
БЕОЧИН НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
- УДЕЛА У КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ
1631/117 К.О. БЕОЧИН
Члан 1.
Покреће се поступак отуђења из јавне својине
Општине Беочин непосредном погодбом, удела у
катастарској парцели број 1631/117, уписаној у Лист
непокретности број 1977 к.о. Беочин, површине 1394
м/2, градско грађевинско земљиште, на којој Општина
Беочин има право коришћења са обимом удела од
270/1393, а Миленко Адамовић из Беочина, Дунавска
41, обим удела од 1123/1393.
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Члан 2.
Непокретност наведена у члану 1. ове одлуке,
отуђиће се на начин и по поступку прописаном Одлуком
о прибављању, коришћењу, управљању и располагању
стварима у својини општине Беочин („Службени лист
општине Беочин“, број 3/2014) и Уредбом о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда („Службени гласник Републике Србије“, број
24/2012, 48/2015 и 99/2015).
Члан 3.
Поступак отуђења из јавне својине непокретности наведене у члану 1. ове одлуке спровешће
Комисија за прибављање непокретности у јавну
својину и отуђење непокретности из јавне својине
непосредном погодбом и размену непокретности
непосредном погодбом.
Задатак Комисије из става 1 овог члана је да по
окончаном поступку непосредне погодбе записник са
одговарајућим предлогом достави Општинском већу
општине Беочин.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
OПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-463-57/16
Дана:06.04.2016.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милан Шодић, с.р.
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