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На основу чланa 59. став 1. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", 
број 129/2007) и чланова 34. тачка 6. и 85. Статута 
општине Беочин ("Службени лист општине Беочин", 
број 7/11 – пречишћени текст 11/12 и 8/15), Скупштина 
општине Беочин на предлог Општинског већа, на 
седници одржаној дана 12.04.2017.  године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ

О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

Члан 1.
У Одлуци о Општинској управи („Службени 

лист општине Беочин„ бр. 3/2014 и 15/2016) мења се 
члан 8 који  гласи: 

„У оквиру Општинске управе образују се 
унутрашње организационе јединице за вршење 
сродних послова и Кабинет председника општине као 
посебна организациона јединица.

За обављање одређених послова који 
захтевају висок степен самосталности и независности 
у раду могу се предвидети самостална извршилачка 
места, ван унутрашњих организационих јединица.

Основна унутрашња организациона јединица 
је одељење.

Ако природа и обим послова налажу, унутар 
основних унутрашњих организационих јединица могу 
се образовати уже организационе јединице: одсеци, а 
унутар одсека – групе.

Одсеци групе и самостална извршилачка места  
утврђују се Правилником о организацији и системати-
зацији радних места у Општинској управи, којим се 
ближе уређују називи и описи радних места, звања у 
којима су радна места разврстана, потребан број 
запослених за свако радно место, врста и степен 
образовања, радно искуство и други услови за рад на 
сваком радном месту у Општинској управи.

Правилник из претходног става је саставни део 
обједињеног Правилника о организацији и системати-
зацији радних места органа општине, који доноси 
Општинско веће на предлог начелника Општинске 
управе.

Основне унутрашње организационе јединице су:
1. Одељење за имовинске, опште и заједничке послове
2. Одељење за инспекцијске послове, урбанизам и 
заштиту животне средине
3. Одељење за буџет и финансије
4. Одељење за привреду и локални економски развој.

У Општинској управи се као посебнa организа-
ционa јединицa образује Кабинет председника 
општине.“

 

 

Члан 2.
У члану 9. став 1. Одлуке о Општинској управи 

мења се „Служба за општу управу и заједничке 
послове“ и гласи „Одељење за имовинске, опште и 
заједничке послове“.

Свако појављивање речи „Служба“ у овом 
члану замењује се са речи „Одељење“.

У истом члану Одлуке о Општинској управи, 
после става 1. додаје се нови став који гласи: 
„У оквиру Одељења за имовинске, опште и заједничке 
послове организују се послови  управљања људским 
ресурсима, који се обављају за све организационе 
јединице.“

Досадашњи ставови 2., 3., 4., 5., 6., 7. и 8. 
постају 3., 4., 5., 6., 7., 8. и 9.

Члан 3.
У члану 10. став 1. Одлуке о Општинској управи 

речи „Служба за општу управу и заједничке послове“ 
замењују се речима „Одељење за имовинске, опште и 
заједничке послове“.

У истом члану став 3. после речи „по налогу“ 
брише се реч „шефа Службе“ и додаје се реч 
„руководиоца Одељења“.

Члан 4.
У члану 11. став 1. Одлуке о Општинској управи 

речи „Служба за инспекцијске послове, урбанизам и 
заштиту животне средине“ замењују се речима 
„Одељење за инспекцијске послове, урбанизам и 
заштиту животне средине“.

Члан 5.
У члану 12. став 1. Одлуке о Општинској управи 

речи „Служба за финансије“ замењују се речима 
„Одељење за буџет и финансије“.

Члан 6.
У члану 13. став 1. Одлуке о Општинској управи 

речи „Служба за локални економски развој“ замењују 
се речима „Одељење за привреду и локални економски 
развој“.

Члан 7.
У члану 14. став 1. Одлуке о Општинској управи 

речи „Служба за локални економски развој“ замењују 
се речима „Одељење за привреду и локални економски 
развој“.

У истом члану став 2. после речи „по налогу“ 
бришу се речи „шефа Службе“ и замењују се речима 
„руководиоца Одељења“.

Члан 8.
У члану 18. став 2. Одлуке о Општинској управи 

мења се и гласи:

 



„За начелника Општинске управе може бити 
постављено лице које има стечено високо образовање 
из научне области правне науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци.“

У истом члану после става 2. додаје се став 3. 
који гласи: 
„Начелник Општинске управе има статус службеника 
на положају.“

Члан 9.
У члану 20. Одлуке о Општинској управи речи 

„доноси акт о унутрашњој организацији и системати-
зацији радних места, уз претходну сагласност 
Општинског већа“ замењују се речима „ предлаже 
Општинском већу обједињени Правилник о 
организацији и систематизацији радних места у 
органима општине.“

Члан 10.
У члану 21. Одлуке о Општинској управи, после 

става 3. додаје се став 4. који гласи:
„Заменик начелникa Општинске управе има статус 
службеника на положају.“

Члан 11.
Члан 22. Одлуке о Општинској управи мења се 

и гласи:
„Радом основних и ужих организационих јединица 
руководе:

- руководилац Одељења,
- шеф Одсека,
- шеф Службе.“

Члан 12.
У члану 23. Одлуке о Општинској управи речи 

„шефови служби“ замењују се речима „руководиоци 
Одељења“.

У истом члану Одлуке реч „Служби“ замењују 
се са речи “Одељење“.

Члан 13.
У члану 24. Одлуке о Општинској управи речи 

„шефови Служби“ замењују се речима „руководиоци 
Одељења“.

Члан 14.
У члану 25. Одлуке о Општинској управи речи 

„шефови Служби“ замењују се речима „руководиоци 
Одељења“.

Члан 15.
У члану 27. став 2. Одлуке о Општинској управи 

речи „шефа Службе“ замењују се речима „руководиоца 
Одељења“.

Члан 16.
У члану 41. став 1. Одлуке о Општинској управи 

речи „одредбе Закона о радним односима у државним 
органима и Закона о раду, као и других прописа о 

запосленима у државним органима“ замењују се 
речима „одредбе Закона о раду и прописи којима се 
уређује радноправни статус запослених у јединицама 
локалне самоуправе.“

Члан 17.
У члану 48. став 1. Одлуке о Општинској управи 

речи „шефова Служби као и распоређивање осталих 
запослених“ замењују се речима „руководиоца 
Одељења, као и распоређивање службеника и намеш-
теника“.

У ставу 2. истог члана Одлуке о Општинској 
управи речи “донеће начелник Општинске управе у 
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке“ 
замењују се речима „који доноси Општинско веће на 
предлог начелника Општинске управе.“

Члан 18.
Ова Одлукa ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-61 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.04.2017. године Зоран Стокућа, с.р.

060
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007 и 83/2014 - др. закон), члана 5. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 
21/2016), чланова 7. и 9. Закона о платама у државним 
органима и јавним службама („Службени гласник РС“, 
број 34/2001, 62/2006 - др. закон, 36/2006 - исп. др. 
закона, 116/2008 - др. закон, 92/2011, 99/2011 - др. 
закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016 - др. закон), 
члана 5. Уредбе о коефицијентима за обрачун и 
исплату плата именованих и постављених лица и 
запослених у државним органима („Службени гласник 
РС“, број 44/2008 - пречишћен текст и 2/2012) и члана 
120. Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“, број 7/2011- пречишћен текст, 
11/2012 и 8/2015), Скупштина општине Беочин, на 
седници одржаној дана 12.04.2017. године, донела је
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА 

ФУНКЦИОНЕРА, СЛУЖБЕНИКА НА ПОЛОЖАЈУ, 
ОДБОРНИКА, ЧЛАНОВА УПРАВНИХ И НАДЗОРНИХ 

ОДБОРА И РАДНИХ ТЕЛА ОРГАНА ОПШТИНЕ

Члан 1.
У Одлуци о платама и накнадама изабраних, 

постављених и именованих лица, одборника, чланова 
управних и надзорних одбора и радних тела органа 
општине („Службени лист општине Беочин“ број 
17/2016) врше се следеће измене и:
У члану 2. мења се став 3. алинеја 1 тако да гласи:
- председник Скупштине општине..…..7,37
У члану 2. мења се став 3. алинеја 3 тако да гласи:
- заменик председника општине……..6,88.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Беочин“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-72/17 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана:12.04.2017. године Зоран Стокућа, с.р.

061
На основу члана 9. став 2. и 209. Закона о 

социјалној заштити („Службени гласник РС“ број 
24/2011) и члана 34. став 1. тачка 6. и члана 120. 
Статута општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ број 7/2011 – пречишћен текст, 11/2012 и 
8/2015), Скупштина општине Беочин, на седници 
одржаној дана 12.04.2017. године, донела је

ОДЛУКУ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.
Овом Одлуком уређује се обим, услови и начин 

остваривања социјалне заштите, о чијем се 
обезбеђивању, у складу са Законом о социјалној 
заштити (у даљем тексту: Закон), стара општина 
Беочин (у даљем тексту: Општина).

Сви појмови у овој Одлуци употребљени у 
граматичком мушком роду подразумевају мушки и 
женски природан род.

Члан 2.
Социјална заштита из члана 1. ове Одлуке 

обезбеђује се пружањем услуга социјалне заштите, 
материјалном подршком, као и програмима унапре-
ђења социјалне заштите, у складу са Законом и овом 
Одлуком.

Корисници услуга социјалне заштите и матери-
јалне подршке су лица која су Законом одређена као 
корисници социјалне заштите, а која имају пребива-
лиште на територији општине Беочин. 

Изузетно, корисници у смислу става 2. овог 
члана могу бити и лица која немају пребивалиште на 
територији општине Беочин, ако се нађу у стању 
социјалне потребе која неодложно захтева пружање 
услуге односно обезбеђење социјалне заштите. 

Корисници социјалне заштите могу бити и 
страни држављани и лица без држављанства, у складу 
са законом и међународним уговорима.

Члан 3.
Услуге социјалне заштите су: 

1. дневни боравак у основној школи за децу предшкол-
ског узраста са сметњама у развоју
2. услуге смештаја - смештај у прихватилиште и прих-
ватну станицу; и 
3. друге услуге које подржавају боравак корисника у по-
родици и непосредном окружењу (у даљем тексту: 
друге услуге социјалне заштите).
 

Члан 4. 
Материјална подршка обезбеђује се корисни-

цима у виду: 
1. новчане помоћи: 
- једнократна помоћ, 
- помоћ за опрему корисника за смештај у установу со-
цијалне заштите или другу породицу,
- интервентна (изузетна) једнократна помоћ, 
2. накнаде трошкова сахрањивања; и 
3. друге врсте материјалне помоћи. 

Помоћ за опрему корисника за смештај у 
установу социјалне заштите или другу породицу и 
једнократна помоћ могу се обезбедити и у натури.

Члан 5.
Средства за финансирање услуга социјалне 

заштите из члана 3. ове Одлуке и за материјалну 
подршку из члана 4. ове Одлуке, као и за програме 
унапређења социјалне заштите, обезбеђују се у буџету 
општине, учешћем корисника услуга и њихових 
сродника обавезних на издржавање, од спонзора, 
донатора, као и из других извора.

Члан 6.
Права и посебне облике социјалне заштите из 

социјалне заштите у складу са одредбама ове Одлуке 
остварују деца без родитељског старања, деца са 
сметњама у развоју и омладина са инвалидитетом, 
деца и омладина са поремећајима у друштвеном 
понашању, деци чији је развој сметен породичним 
приликама, деци палих бораца, цивилних жртава рата 
и деци ратних војних инвалида, материјално необез-
беђена и за рад неспособна лица, инвалидна лица, 
стара лица и лица без породичног старања, зависници, 
жене и деца угрожена породичним насиљем, лица по 
повратку из васпитно или казнено-поправних установа 
и друга лица која се нађу у стању социјалне потребе 
или другој тешкој ситуацији коју не могу самостално да 
превазиђу.

II УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Дневни боравак у основној школи за  децу 
предшколског узраста са сметњама у развоју
 

Члан  7.
Услуга дневног боравка у основној школи за 

децу предшколског узраста са сметњама у развоју 
обезбеђује се деци предшколског узраста са сметњама 
у развоју, под условом да ову услугу не могу остварити 
по другом основу. 

Услуга дневног боравка у основној школи за 
децу предшколског узраста са сметњама у развоју 
остварује се на захтев родитеља, старатеља, односно, 
хранитеља детета предшколског узраста са сметњама 
у развоју, без обзира на приходе породице корисника 
услуге.

Уз захтев за коришћење услуге дневног 
боравка, који се подноси основној школи, прилаже се 
акт Комисије за процену потреба за пружањем додатне 
образовне, здравствене и социјалне подршке детету и 
ученику (у даљем тексту: Интерресорна комисија). 

Услуга дневног боравка је бесплатна за 
кориснике и остварује се од првог дана наредног 
месеца од дана подношења захтева. 

Корисник услуге дневног боравка дужан је да 
пријави сваку промену која је од утицаја на 
остваривање услуге најкасније у року од 15 дана од 
дана настале промене. 

Корисник услуге који је на основу неистинитих 
или нетачних података, или непријављивањем 
промена које утичу на губитак или обим услуге, 
остварио услугу, дужан је да надокнади штету, у складу 
са законом.

Услови за остваривање услуге бесплатног 
боравка преиспитиваће се сваке године од 1. 
септембра.
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Смештај у прихватилиште и прихватну станицу

Члан 8.
Услуга смештаја у прихватилиште и прихватну 

станицу обезбеђује се деци и омладини без 
родитељског старања и деци и омладини чији је развој 
ометен породичним приликама, женама и деци 
угроженим породичним насиљем, и одраслим лицима, 
која испуњавају услове за смештај у установу или другу 
породицу предвиђене Законом, до успостављања 
другог одговарајућег облика заштите, ако је пружање 
овог облика заштите најцелисходније.

Члан 9.
У прихватилишту се корисницима обезбеђује 

привремено збрињавање, здравствена заштита, 
културно-забавне и друге потребе.Осим тога, женама и 
деци угроженим породичним насиљем у прихвати-
лишту се обезбеђује и емоционална, физичка и 
егзистенцијална сигурност, психосоцијална подршка и 
правна помоћ у процесу осамостаљивања и органи-
зовања живота без насиља, а деци и омладини и 
васпитање и образовање, до утврђивања одговара-
јућег облика заштите, али не дуже од рокова 
прописаних овом Одлуком.

Деци и омладини у прихватној станици обезбе-
ђује се прихват и краткотрајни смештај, исхрана, 
примена здравствено-хигијенских мера, утврђивање 
њиховог идентитета и пребивалишта, сачињавање 
налаза о њиховом стању и понашању и предузимају се 
мере за обезбеђење одговарајућег облика трајног 
збрињавања, али не дуже од рокова прописаних овом 
Одлуком.

Услуга смештаја у прихватилиште из става 1. и 
2. овог члана, сем за случајеве породичног насиља, се 
пружа до успостављања другог одговарајућег облика 
заштите, а најдуже до 30 дана, а изузетно се може  
продужити за још 30 дана када за то постоје оправдани 
разлози, по процени Центра за социјални рад.

Изузетно, женама и деци угроженим породич-
ним насиљем у прихватној станици обезбеђује се 
краткотрајни прихват и збрињавање, до утврђивања 
одговарајућег облика заштите или оспособљавања за 
безбедан живот и укључивање у заједницу, а најдуже до 
90 дана, а изузетно се може  продужити за још 30 дана 
када за то постоје оправдани разлози, по процени 
Центра за социјални рад.

Одраслим лицима у прихватној станици 
обезбеђује се прихват и збрињавање, до обезбеђења 
повратка у место пребивалишта или док се за 
корисника не утврди одговарајући облик заштите, а 
најдуже у року из става 3. ове Одлуке. 

Члан 10.
Смештај у прихватилиште и прихватну станицу 

деци и омладини организује се у Прихватилишту са 
прихватном станицом "Сигурна кућа" у оквиру Центра 
за социјални рад.

Смештај у прихватилиште са прихватном ста-
ницом за жене и децу угрожене породичним насиљем 
организује се у Прихватилишту са прихватном стани-
цом "Сигурна женска кућа" у оквиру Центра за 
социјални рад.

Друге услуге

Члан 11.
Учешће корисника и њихових сродника 

обавезних на издржавање у трошковима смештаја 
деце и омладине и одраслих лица, накнаде трошкова 
за обезбеђење овог облика заштите за лица која имају 
пребивалиште ван територије општине, као и накнада 
трошкова за лица која имају пребивалиште на 
територији општине, а смештена су у прихватилиште и 
прихватну станицу на територији друге општине, 
утврђује се у складу са Законом и Правилником о 
учешћу сродника у издржавању корисника права у 
социјалној заштити ("Службени гласник Републике 
Србије", бр. 36/93, 88/93, 20/94, 35/97, 61/01, 99/04, 
100/04 и 10/06).

Члан 12.
Услуге социјалне заштите предвиђене овом 

Одлуком обезбеђују се у складу са стандардима за 
пружање и остваривање услуга које прописује 
министар надлежан за социјалну заштиту.

III МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА

Једнократна помоћ

Члан 13.
Једнократна помоћ се обезбеђује лицу које се 

изненада или тренутно нађе у стању социјалне 
потребе, коју не могу сами превазићи.

Члан 14.
Стањем изненадне или тренутне социјалне 

потребе сматрају се околности које су наступиле у 
месецу који претходи дану подношења захтева 
нарочито у случајевима:
- неспособности за рад појединца или свих чланова  
домаћинства, а у смислу Закона о социјалној заштити и 
услед тога немогућности задовољавања основних 
животних потреба.
- тешке материјално – стамбене угрожености радно 
неспособних лица која живе сама, а која немају 
сроднике да их издржавају у складу са породичним 
прописима,
- тешке болести чији трошкови претежно или у целости 
нису признати на терет обавезног социјалног осигу-
рања,
- прекид нежељене трудноће, када се на основу 
медицинских индикација утврди да се на други начин не 
може спасити живот или отклонити тешко нарушавање 
здравља жене и када је до зачећа дошло извршењем 
кривичног дела ( силовање, обљуба над немоћним 
лицем, обљуба над малолетним лицем, обљуба 
злоупотребом положаја, завођење и родоскрнав-
љење),
- збрињавање по престанку смештаја у установи 
социјалне заштите или смештаја у другу породицу,
- престанка издржавања дуже казне затвора,
- у другим ситуацијама које према процени стручних 
радника Центра за социјални рад, појединац или 
породица не могу самостално превазићи, без дели-
мичне или потпуне подршке друштвене заједнице.

Задовољавањем основних животних потреба 
сматра се нарочито: набавка намирница и плаћање ко-
муналних трошкова појединца или породице, набавка 
уџбеника и школског прибора за децу, набавка огрева, 
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зимнице и неопходне гардеробе, неопходних ствари за 
домаћинство, као и задовољавање других потреба 
изазваних специфичним стањем или ситуацијом.

Члан 15.
Право на једнократну помоћ се признаје у 

натури, новчаном износу и новчаној накнади за 
добровољно радно ангажовање.

Члан 16.
Висина једнократне помоћи утврђује се 

зависно од потреба и стања појединца односно 
породице и исплаћује се, по правилу, једном у току 
године.

Износ једнократне помоћи из става 1. овог 
члана не може бити већи од 7.800,00 динара.

Изузетно, појединац или породица може право 
на једнократну помоћ користити највише два  пута у 
календарској години, с тим да укупна средства 
остварена по основу овог права не прелазе износ из 
става 2. овог члана.

Право на једнократну помоћ могу да остваре 
лица која нису радно способна у смислу Закона о 
социјалној заштити, незапослена лица, као и  лица која 
се нађу у стању социјалне потребе у складу са 
одредбама ове Одлуке, према процени Центра за 
социјални рад. Центар за социјални рад, при 
доношењу решења о праву на једнократну помоћ мора 
да води рачуна да та лица, као и њихови сродници 
утврђени законом не поседују непокретну и покретну 
имовину, односно исту нису отуђила или поклонила, 
одрекла се права на наслеђивање и не поседују 
регистровано возило.
 

Члан 17.
Једнократна помоћ може да се даје и у натури, 

што обухвата давање у основним животним 
намирницама и средствима за хигијену највише два 
пута годишње у количинама сразмерно броју чланова 
домаћинства, а на основу потврде Црвеног крста 
Беочин и могућности општине.

Црвени крст Беочин при одлучивању о додели 
помоћи лицима из претходног става прибавља податке 
о лицима, било да се ради о појединцу или породици, 
од надлежног Центра за социјални рад.

По добијању података од Центра за социјални 
рад, Црвени крст ће донети Потврду да се појединац 
или породица налази у стању социјалне потребе и 
утврдити количину једнократне помоћи у натури.

Члан 18.
Право на једнократну новчану помоћ признаје 

се и деци која редовно похађају школу за куповину 
ђачке претплатне карте, а чији су родитељи корисници 
права на новчану социјалну помоћ.

Право из става 1. овог члана престаје у случају:
- прекида редовног школовања
- престанком права родитеља на новчану социјалну 
помоћ.

Члан 19.
Новчана накнада за добровољно радно 

ангажовање у локалној заједници припада радно 
способним корисницима права на једнократну новчану 
помоћ, која се налазе у стању социјалне потребе у 
складу са Правилником о начину организовања 

добровољног радног ангажовања који ће након 
усвајања ове Одлуке, донети Општинско веће општине 
Беочин.

Лица из претходног става се по правилу упућују 
на обављање најједноставнијих послова који захтевају 
најнижи ниво образовања и за које није потребно радно 
искуство.

Ако лице које је упућено на добровољно радно 
ангажовање, односно члан његовог породичног 
домаћинства одбију понуђени посао из неоправданих 
разлога, не могу остварити право на једнократну 
помоћ.

Члан 20.
Захтев за остваривање права на једнократну 

помоћ подноси се Центру за социјални рад са 
документацијом, којом се доказује стање изненадне 
или тренутне социјалне помоћи из члана 14. ове 
Одлуке.

У поступку решавања о праву на једнократну 
помоћ, Центар за социјални рад цени све околности 
случаја, а нарочито да ли се пружањем других облика 
социјалне заштите може ефикасније постићи 
задовољавање потреба корисника.

Помоћ за опрему корисника за смештај у установу 
социјалне заштите или другу породицу 

Члан 21.
Право на помоћ за опрему за смештај у 

установу социјалне заштите или другу породицу има 
лице које се упућује на смештај у установу социјалне 
заштите или другу породицу, а ту опрему не може сам 
да обезбеди нити могу да је обезбеде сродници који су 
према прописима о браку и породичним односима 
дужни да учествују у његовом издржавању. 

Члан 22.
Опрема корисника за смештај у установу 

социјалне заштите или другу породицу обухвата одећу, 
обућу и трошкове за превоз корисника до установе, 
односно породице. 

Члан 23.
Износ средстава за обезбеђивање права на 

опрему корисника за смештај у установу социјалне 
заштите или другу породицу може се утврдити до 
највишег износа новчане социјалне помоћи прописаног 
законом ( у зависности од броја лица којима је потребно 
утврдити ово право), за месец који претходи месецу за 
који се признаје право на ову помоћ.

Путни трошкови до установе, односно до 
породице у коју се корисник упућује на смештај, 
подразумевају стварне трошкове превоза, а одлуку о 
врсти и начину превоза доноси центар за социјални 
рад.

Центар за социјални рад, у сваком поједи-
начном случају, у зависности од потреба, узраста и 
пола корисника, утврђује садржај опреме за смештај, 
као и врсту и начин превоза корисника.

Интервентна једнократна помоћ

Члан 24.
Право на интервентну једнократну помоћ 

обезбеђује се појединцу и породици који се налазе у 
стању тренутне и изузетно тешке ситуације и стамбене 

13. април 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН Број 6 - Страна 5



угрожености, коју не могу самостално да превазиђу, 
изазване пожаром, поплавом или другом непогодом у 
којој је потпуно уништен или знатно оштећен стамбени 
објекат који користе, смрћу или тешком инвалидношћу 
члана породице и другим ситуацијама.

Члан 25.
Центар за социјални рад, у сваком поједи-

начном случају цени потребу и целисходност пружања 
интервентне једнократне помоћи, нарочито да ли 
појединац или породица поседују стан или кућу у 
власништву на територији Републике Србије, односно 
користе друштвени стан по основу закупа, могућност за 
стамбено збрињавање на други начин, односно да ли 
су испуњени услови за смештај у установу социјалне 
заштите или другу породицу.

Члан 26.
Висина интервентне једнократне помоћи 

утврђује се у зависности од потреба и стања појединца, 
односно породице, према процени стручног тима 
Центра за социјални рад у сарадњи са Центром за 
социјални рад, у сваком појединачном случају. Иста се  
може доделити највише два пута годишње, у висини 
две просечне месечне зараде исплаћене у Републици 
Србији, према последњем објављеном статистичком 
податку.

Члан 27.
О праву на једнократну новчану помоћ одлучује 

Центар за социјални рад по захтеву странке, обавеш-
тењу грађана и службеној дужности.

У поступку утврђивања права на једнократну 
помоћ председник општине Беочин може да захтева да 
Центар за социјални рад покрене поступак по 
службеној дужности.

IV НАКНАДА ТРОШКОВА

Накнада трошкова сахрањивања

Члан 28.
Право на накнаду трошкова сахрањивања, 

обезбеђује се за: 
- лица која су у моменту смрти имала пребивалиште на 
територији општине, а која немају сроднике; 
- неидентификована лица и лица за која се не може 
утврдити последње пребивалиште, а која су умрла, 
односно чији су посмртни остаци нађени на територији 
општине, и 
- социјално угрожена лица. 

Сахрањивање лица из става 1. овог члана 
извршиће јавно предузеће, привредно друштво или 
предузетник основан за обављање те комуналне 
делатности, по налогу Центра за социјални рад.

Центар за социјални рад је дужан да, пре 
издавања налога за сахрањивање, за свако умрло лице 
из става 1. овог члана утврди да ли постоје сродници 
или лица која су била дужна да умрлог за живота 
издржавају или да се старају о његовом сахрањивању, 
да ли умрло лице има заоставштину, социјални статус 
породице умрлог лица и друге околности које могу 
утицати на сахрањивање и накнаду трошкова 
сахрањивања.

Центар за социјални рад ће, у случају да утврди 
постојање заоставштине умрлог лица или постојање 

лица која су била дужна да обезбеде његово 
сахрањивање, о томе обавестити Правобранилаштво 
општине Беочин ради покретања поступка накнаде 
трошкова сахрањивања, у корист општине.

Социјално угроженим лицима, у смислу ове 
одлуке, сматрају се корисници материјалног обезбе-
ђења породице, као и лица која су поднела захтев за 
остваривање права на материјално обезбеђење 
породице и у току поступка су умрла, а утврди се да су 
испунила услове за остваривање овог права. 

Накнада трошкова сахране утврђује се у 
висини стварних трошкова учињених за набавку 
најнеопходније погребне опреме која обухвата сандук 
најниже вредности, покров и крст са натписом; превоз и 
пренос покојника; ископ раке; сахрањивање и израду 
хумке; накнаду за коришћење расхладне коморе, 
односно мртвачнице; накнаду за гробно место и таксу 
за гробно место.

За лица која умру у установама социјалне 
заштите ван територије општине, трошкови сахрањи-
вања обезбедиће се према рачуну који достави Центру 
за социјални рад организација која је извршила 
сахрањивање, у складу са ставом 6. овог члана.

Уколико сахрањивање лица из става 1. овог 
члана изврши лице које није то било у обавези, има 
право на накнаду учињених трошкова сахрањивања у 
висини минимума потребне опреме и погребних услуга 
за сахрањивање утврђених ставом 6. овог члана. 

ДРУГЕ ВРСТЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

Члан 29.
Актом Општинског већа могу се утврдити и 

друге врсте материјалне помоћи, у складу са Законом и 
могућностима буџета општине Беочин.

V ПРОГРАМИ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 30.
Програм унапређења социјалне заштите 

општине обухвата мере и активности за подстицај и 
развој постојећих и нових услуга социјалне заштите.

Програм из става 1. овог члана утврђује 
Општинско веће, у складу са стратегијом развоја 
социјалне заштите коју доноси Влада Републике 
Србије.

За потребе унапређења социјалне заштите, 
Општинско веће, у складу са Статутом општине може 
да оснује Савет за социјалну заштиту, као саветодавно 
тело.

Састав, надлежност, права и обавезе чланова 
Савета дефинишу се Правилником о раду који усваја 
Општинско веће.

VI ПРОГРАМИ ЦРВЕНОГ КРСТА ОПШТИНЕ

Члан 31.
Црвени крст Беочина (у даљем тексту: Црвени 

крст) у вршењу јавних овлашћења: покреће, организује 
и спроводи или учествује у редовним и ванредним 
акцијама солидарности за помоћ социјално угроженим 
и другим лицима, жртвама природних, еколошких и 
других несрећа и оружаних сукоба, обезбеђује обуку 
људи, материјална, финансијска и друга средства за те 
акције, и организује, обучава и припрема екипе за 
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социјални рад и психолошку помоћ становништу у 
наведеним ситуацијама, на територији општине.

Средства за обављање послова из става 1. 
овог члана Црвеном крсту обезбеђују се у буџету 
општине на основу годишњег програма рада и 
финансијског плана.

Члан 32.
Црвени крст за потребе општине реализује и 

програме којима се развија солидарност међу људима, 
организују различити облици међусобне помоћи 
грађана и спроводе програми помоћи деци, особама са 
инвалидитетом, старим и немоћним лицима, са терито-
рије општине, у сарадњи са донаторима и надлежним 
државним органима и органима територијалне 
аутономије и локалне самоуправе.

Члан 33.
Црвени крст, у складу са буџетским календаром 

за припрему и доношење буџета општине за наредну 
годину, доставља председнику општине Беочин 
годишњи програм рада и програме из члана 31. ове 
Одлуке, на даљи поступак.

Члан 34.
Председник општине годишњим актом утврђује 

износ средстава из буџета општине за реализацију 
програма рада и сваки појединачни програм из члана 
31. ове Одлуке.

VII ПОСТУПАК ЗА КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

Члан 35.
О захтевима за остваривање права из  члана 3. 

и 4. ове Одлуке решава у првом степену Центар за 
социјални рад.

О жалби на решење првостепеног органа из 
члана 3. и 4. ове Одлуке одлучује Општинско веће 
општине Беочин.

Члан 36.
Поступак за коришћење услуга и остваривање 

права из социјалне заштите покреће се по захтеву 
корисника, односно његовог законског заступника или 
стараоца и по службеној дужности.

Члан 37.
Поступак за коришћење услуга и остваривање 

права из ове Одлуке води се по одредбама Закона о 
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 
33/97 и 31/01 и "Службени гласник Републике Србије", 
број 30/10), ако Законом и овом Одлуком није другачије 
одређено.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 38.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о социјалној заштити ("Службени лист 
општине Беочин", бр. 10/2012, 9/2013 и 11/2016).

Члан 39.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 
Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број:01-011-62 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана:12.04.2017. године Зоран Стокућа, с.р.

062
На основу члана 13. став 1. и члана 32. став 1. 

тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14), члана 5. став 3. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 
15/16), члана 36. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14 и 145/14), члана 11. став 1., члана 34. став 1. 
тачка 8. 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 12.04.2017. године, донела је 

О Д Л У К У
О СУОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ 

ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД

1. Оснивање и оснивачи јавног предузећа

Члан 1.
Овом Одлуком општина Беочин оснива ЈП 

„Завод за урбанизам Војводине“ (у даљем тексту: 
Завод), као заједничко јавно предузеће са већинским 
оснивачем Аутономном Покрајином Војводином (у 
даљем тексту: Већински оснивач) и другим јединицама 
локалне самоуправе са територије Аутономне 
Покрајине Војводине  које донесу одлуку о суоснивању 
ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ као заједничког 
предузећа.

2. Циљ оснивања

Члан 2.
Општина Беочин оснива ЈП „Завод за урбани-

зам Војводине“ као заједничко јавно предузеће у циљу 
обезбеђивања континуираног и квалитетног обављања 
послова из области просторног и урбанистичког плани-
рања, заштите животне средине и других стручних 
послова из оквира делатности за коју је Завод основан, 
а која је утврђена оснивачким актом Већинског 
оснивача и општим актима Завода. 

На основу ове Одлуке Завод је носилац искљу-
чивог права за обављање послова из става 1. овог 
члана на територији општине Беочин, у смислу прописа 
којима се уређују јавне набавке.

3. Овлашћења оснивача

Члан 3.
Права која општина Беочин као суоснивач 

остварује према Заводу су:

- даје сагласност на промену пословног имена и про-
мену седишта;

- даје сагласност на промену делатности;

- даје сагласност на статусне промене;

- разматра извештаје о извршењу послова уговорених 
за општину Беочин.
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Права која Аутономна покрајина Војводина, као 
већински оснивач, остварује према Заводу су:

- даје сагласност на промену пословног имена и про-
мену седишта;

- даје сагласност на промену делатности;

- даје сагласност на статусне промене;

- именује и разрешава Надзорни одбор;

- именује и разрешава директора;

- даје сагласност на програме пословања;

- разматра извештаје о пословању;

- даје сагласност на одлуку о расподели добити;

- предузима законом прописане мере у случају  поре-
мећаја у пословању;

- врши и сва друга права оснивача у складу са законом 
и оснивачким актом.

Члан 4.
Права оснивача врши Покрајинска влада, 

уколико овом Одлуком није другачије одређено.
Права која као суоснивач остварује општина 

Беочин, врши Општинско веће општине Беочин, 
уколико овом Одлуком није другачије одређено.

4. Пословно име, седиште и иступање јавног 
предузећа у правном промету

Члан 5.
Завод послује под пословним именом Јавно 

предузеће за просторно и урбанистичко планирање и 
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови 
Сад. 

Скраћено пословно име је ЈП „Завод за 
урбанизам Војводине“.

О промени пословног имена Завода одлучује 
Надзорни одбор, уз сагласност Покрајинске владе и 
свих суоснивача. 

Члан 6.
Седиште Завода је у Новом Саду, улица 

Железничка број 6/III.
О промени седишта Завода одлучује Надзорни 

одбор, уз сагласност Покрајинске владе и свих 
суоснивача.

Члан 7.
Матични број Завода је 08068313.
Завод има својство правног лица.
У правном промету са трећим лицима, Завод 

иступа у своје име и за свој рачун. 
У правном промету са трећим лицима, Завод за 

своје обавезе одговара целокупном својом имовином.
Оснивачи за своје обавезе одговарају у складу 

са законом и овом Одлуком.
5. Делатност јавног предузећа

Члан 8.
Претежна делатност Завода јесте:

- шифра делатности: 71.11,

- назив делатности: архитектонска делатност.
Поред делатности из става 1. овог члана, Завод 

обавља и следећу делатност:

- шифра делатности: 71.12;

- назив делатности: инжењерске делатности и техничко 
саветовање.

Завод може без уписа у регистар да врши и 
друге делатности које служе обављању претежне 
делатности, уколико за те делатности испуњава услове 
предвиђене законом. 

Делатности из става 3. овог члана утврђују се 
Статутом Завода, на који сагласност даје Покрајнска 
влада. 

6. Основни капитал јавног предузећа

Члан 9.

Основни капитал Завода – у складу са Законом 

о поступку регистрације у Агенцији за привредне 
регистре и Правилником о садржини Регистра 
привредних субјеката и документацији потребној за 
регистрацију - унет као регистрациони податак, износи:

- уписани новчани капитал: 659.968,59 евра, у динар-

ској противвредности – 40.021.353,26 динара;

- уплаћени новчани капитал: 659.968,59 евра, у динар-

ској противвредности – 40.021.353,26 динара, на дан 

30.06.2002. године.
Аутономна покрајина Војводина је власник 

100% удела у основном капиталу Завода. 

Члан 10.
По основу улагања у капитал, суоснивачи стичу 

удео у основном капиталу Завода. 
Основни капитал Завода се повећава новим 

улозима суоснивача.
Оснивачки улог општине Беочин износи 

80.042,71 динара, што чини 0,20% вредности уписаног 
у уплаћеног капитала Завода евидентираног у Агенцији 
за привредне регистре.

Регистровани капитал усклађиваће се са 
капиталом исказаним по финансијским извештајима у 
складу са Законом о привредним друштвима и 
прописима којима се уређује регистрација привредних 
субјеката.

Члан 11.
Општина Беочин ће у року од 10 дана од дана 

ступања на снагу ове Одлуке извршити уплату 
новчаног износа суоснивачког улога основног капитала 
из члана 10. став 5. ове Одлуке на текући рачун Завода 
број: 355-3200222069-04, Војвођанска банка АД Нови 
Сад и Заводу доставити потврду пословне банке о 
уплати истог.

Члан 12.
Послови које ће Завод обављати за општину 

Беочин као суоснивача, утврђиваће се за сваку 
календарску годину, у складу са усвојеним буџетом  
општине Беочин и програмом рада органа надлежног 
за послове урбанизма за ту годину.

Сви неопходни елементи извршења посла који 
ће Завод радити за општину Беочин у одређеној 
календарској години, регулисаће се уговором између 
општине Беочин и Завода.
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Члан 13.
Општина Беочин ће свој план и програм 

послова, које ће обављати Завод у наредној години, 
доставии Заводу до 1. децембра текуће године. 

У циљу обезбеђивања услова за благовремено 
и квалитетно извршавање послова које ће Завод 
радити за своје суосниваче, општина Беочин ће 
благовремено доставити Заводу своје средњорочне и 
дугорочне планове израде планских докумената и 
друге документације из области за коју је овом Одлуком 
основала Завод. 

Члан 14.
Динамика извршавања послова за јединице 

локалне самоуправе као суосниваче усклађиваће се са 
динамиком извршавања послова које Завод обавља за 
Већинског оснивача.

Члан 15.
Надлежни огран Аутономне Покрајине Војво-

дине, као Већински оснивач, разматра и даје 
сагласност на програме пословања и финансијске 
извештаје Завода. 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе 
разматра годишњи извештај о извршењу послова 
уговорених са Заводом. 

8. Органи јавног предузећа

Члан 16.
Органи Завода су:

1. Надзорни одбор;
2. Директор.

Члан 17.
Надзорни одбор има председника и два члана 

који се именују на период од четири године, под 
условима, на начин и по поступку утврђеним законом. 

Један члан Надзорног одбора именује се из 
реда запослених. 

Председника и чланове Надзорног одбора 
именује Покрајинска влада. 

Члан 18.
Директора Завода именује и разрешава 

Покрајинска влада, по поступку и условима утврђеним 
законом. 

Члан 19.
Директор Завода представља и заступа Завод, 

организује и руководи процесом рада, води пословање 
Завода, одговара за законитост рада Завода и врши 
друге послове одређене законом, оснивачким актом и 
Статутом Завода. 

9. Расподела добити и начин покрића губитка

Члан 20.
Одлуку о расподели добити и одлуку о начину 

покрића губитка доноси Надзорни одбор Завода, у 
складу са законом, другим прописом који уређује 
расподелу добити и покриће губитака, Статутом 

Завода, програмом пословања и годишњим финансиј-
ским извештајем предузећа, уз сагласност Покрајинске 
владе. 

Губитак се покрива на терет нераспоређене 
добити из претходних година и других извора.

10. Поремећај у пословању јавног предузећа

Члан 21.
Директор Завода ће, у случају поремећаја 

пословања Завода, обавестити све осниваче.
У случају поремећаја у пословању Завода 

Аутономна Покрајина Војводина ће, као Већински 
оснивач, предузети мере којима ће обезбедити услове 
за несметан рад, пословање и управљање преду-
зећем, у складу са законом, а нарочито:

- промена унутрашње организације предузећа;

- разрешење постојећих органа и именовање привре-
мених органа предузећа;

- ограничење у погледу права располагања појединим 
средствима у јавној својини;

- друге мере предвиђене законом којим се уређују усло-
ви и начин обављања делатности од општег интереса, 
другим законом и оснивачким актом Завода.

11. Завршне одредбе

Члан 22.
У складу са овом Одлуком, Скупштина 

Аутономне Покрајине Војводине ће извршити 
усклађивање Покрајинске скупштинске одлуке о 
Јавном предузећу за просторно и урбанистичко 
планирање и пројектовање „Завод за урбанизам 
Војводине“ Нови Сад („Службени лист АПВ“ број 51/16).

На основу усклађеног оснивачког акта Јавног 
предузећа за просторно и урбанистичко планирање и 
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови 
Сад, уписаће се настале промене у регистру, у складу 
са законом којим се уређује правни положај 
привредних друштава и поступак регистрације.

Члан 23.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Беочин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕОЧИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-011-58 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана:12.04.2017. године Зоран Стокућа, с.р.

063
На основу члана 2. и  4. Закона о комуналним 

делатностима ( "Службени гласник РС", бр. 88/2011 и 
104/2016), члана 39. став 3. Закона о прекршајима 
("Службени гласник РС", бр.65/2013, 13/2016 и 98/2016-
одлука УС), члана 32. став 1.  тачка 6.  Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 
бр.129/2007, 83/2014-др. Закон и 101/2016-др. Закон ) и 
члана 14. став 1.  тачка 5. и 35. и члана 34. став 1.  тачка 
6. Статута општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“, бр.7/2011 – пречишћен текст, 11/2012 и 
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8/2015), Скупштина општине Беочин, на седници 
одржаној 12.04.2017. године, донела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О

КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА

Члан 1.
У Одлуци о комуналним делатностима („Сл. 

лист општине Беочин“, бр. 9/2014), мења се члан 308. 
тако да сада гласи :

„Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара 
казниће се за прекршај вршилац комуналне 
делатности, ако комуналне делатности или поједине 
послове у оквиру тих делатности не врши у складу са 
чланом: 11.; 12.; 13.; 14.; 16.; 17.; 19.; 24.; 35.; 42.; 53.; 
54.; 55.; 56.; 57.; 64.; 65. став 3. и 4.; 71.; 74. став 2.; 75.; 
81.; 84. став 1.; 89.  став 4., 5. и 6.; 90.; 92. став 4.; 96.; 
97.; 107.; 108.; 109.; 110.; 124.; 127. став 2.; 132.; 133. 
став 1. и 2.; 134. став 1. и 2.; 135.; 141.; 142.; 143.; 145.; 
146.; 154.; 157.; 162.; 163. став 3. и 4.; 165.; 166. став 3.; 
169.; 170.; 177.; 178.; 186.; 191.; 199.; 201.; 207.; 214.; 
251.; 252.; 256.; 262.; 270.; 276.; 284.; 286.; 300.; 304. и 
ако не поступи по решењу комуналног инспектора из 
члана 306. став 1. ове Одлуке.

За прекршај из претходног става казниће се и 
одговорно лице код вршиоца комуналне делатности 
новчаном казном од 5.000,00 динара.“

Члан 2.
Мења се члан 309. тако да сада гласи:
„Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара 

казниће се за прекршај правно лице, ако не поступа у 
складу са чланом: 18.; 33.; 36. став 2.; 41.; 43.; 45.; 46.; 
48.; 50.; 52.; 58.; 59.; 65. став 1.; 72.; 74. став 2.; 84. став 
2.; 85.; 86.; 88.; 89. став 1.,2. и 3.; 92. став 1., 2. и 3.; 93.; 
94.; 95.; 98.; 99.; 100.; 101.; 111.; 112.; 114.; 115.; 116.; 
123.; 126.; 127. став 1.; 128.; 129.; 130.; 131.; 133. став 3.; 
139.; 144.; 164.; 168.; 171. став1. тачка 1., 2. и 3.; 180.; 
189.; 206.; 207.; 208.; 212.; 218.; 241. став 1. и 2.; 242.; 
243.; 244.; 245.; 246.; 247.; 248.; 249.; 263.; 268.; 278.; 
280.; 281.; 283.; 298.; 304. и ако не поступи по решењу 
комуналног инспектора из члана 306. став 1. ове 
Одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном у 
износу од 5.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
предузетник новчаном казном у износу од 30.000,00 
динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
одговорно лице код предузетника новчаном казном у 
износу од 5.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
физичко лице новчаном казном у износу од 5.000,00 
динара.”

Члан 3.
Мења се члан 310. тако да сада гласи :
„Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара 

казниће се за прекршај правно лице ако не поступа у 
складу са члановима 171. став 1. тачка 4., 5., 6., 7., 8., 9., 
10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. и 19.; 188.; 264.; 
265.; 266.; 267.; 269. став 1. тачка 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 
10., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19. и 20. и члана 285. 

став 1. тачка 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 
16., 17. и 19. ове Одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном у 
износу од 5.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
предузетник новчаном казном у износу од  30.000,00 
динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
одговорно лице код предузетника новчаном казном у 
износу од 5.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
физичко лице новчаном казном у износу од 5.000,00 
динара.”

Члан 4.
После члана 310.  додаје се нови члан 310а. 

који гласи:
„Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара 

казниће се за прекршај власник возила - правно лице, 
ако не поступа у складу са чланом 269. став 1. тачка 8. и 
14. и чланом 285. став 1. тачка 8., 11. и 18. ове Одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном у 
износу од 5.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
власник возила - предузетник новчаном казном у 
износу од 10.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
власник возила - физичко лице новчаном казном у 
износу од 5.000,00 динара.”

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу  општине Беочин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број:01-011-63 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.04.2017. године Зоран Стокућа, с.р.

064
На основу члана члана 32. став 1. тачка 6. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", 
бр.129/2007, 83/2014 - др. Закон и 101/2016 - др. Закон ), 
члана 39. став 3. Закона о прекршајима („Службени 
гласник РС”, бр.65/2013, 13/2016 и 98/2016 - одлука УС) 
и члана 14. став 1. тачка 24. и 35. и члана 34. став 1. 
тачка 18. Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“, бр. 7/2011 – пречишћен текст 11/2012 
и 8/2015 ), Скупштина општине Беочин, на седници 
одржаној 12.04.2017. године, донела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ 
ОБЈЕКАТА, ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА

И ОБЈЕКАТА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА
ЗА ЗАБАВУ И ИГАРА НА СРЕЋУ

Члан 1.
У Одлуци о радном времену угоститељских 

објеката, трговинских објеката и објеката за приређи-
вање игара за забаву и игара на срећу („Сл. лист 
општине Беочин“, бр. 4/2013 и 8/2014), мења се члан 
18. тако да сада гласи :
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„Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара 
казниће се за прекршај правно лице ако не поступа у 
складу са члановима 6., 7., 8., 9., 11., 13., 14., 15. и 16. 
ове Одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
предузетник новчаном казном у износу од 30.000,00 
динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
одговорно лице у правном лицу и овлашћено лице код 
предузетника новчаном казном у износу од 5.000,00 
динара.“

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу  општине Беочин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број:01-011-64 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана:12.04.2017. године Зоран Стокућа, с.р.

065
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС", 
бр.129/2007, 83/2014 - др. Закон и 101/2016 - др. Закон), 
члана 39. став 3. Закона о прекршајима („Службени 
гласник РС", бр.65/2013, 13/2016 и 98/2016 - одлука УС) 
и члана 14. став 1. тачка 26. и 35. и члана 34. став 1. 
тачка 6. Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“, бр.7/2011 – пречишћен текст, 11/2012 
и 8/2015), Скупштина општине Беочин, на седници 
одржаној 12.04.2017. године, донела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
УСЛОВИМА ЗА ДРЖАЊЕ И ЗАШТИТУ 

ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

Члан 1.
У Одлуци о условима за држање и заштиту 

домаћих животиња („Сл. лист општина Срема”, бр. 
8/2006 и „Сл. лист општине Беочин”, бр. 1/2010 и 
9/2014), у члану 35., речи „став 2.”, замењују се речима 
„став 3. и 4.”.

Члан 2.
Мења се члан 37. тако да сада гласи:
„Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара 

казниће се за прекршај правно лице, ако не поступа у 
складу са чланом: 3.; 4.; 23.; 24.; 25.; 26.; 27.; 28.; 29.; 
30.; 31.; 33. и ако не поступи по решењу комуналног 
инспектора из члана 34. став 3. и 4. ове Одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном у 
износу од 5.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
предузетник новчаном казном у износу од 30.000,00 
динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
одговорно лице код предузетника новчаном казном у 
износу од 5.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
физичко лице новчаном казном у износу од 5.000,00 
динара.”

Члан 3.
Мења се члан 38. тако да сада гласи:
„Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара 

казниће се за прекршај физичко лице ако не поступа у 
складу са члановима 8.; 9.; 10.; 11.; 12.; 13.; 16.; 17.; 18.; 
19.; 20.; 21. и 22. ове Одлуке."

Члан 4.
Мења се члан 39. тако да сада гласи:
„Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара 

казниће се за прекршај физичко лице ако изводи псe 
супротно одредбама чланова 14. и 15. ове Одлуке.”

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу  општине Беочин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број:01-011-65 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.04.2017. године Зоран Стокућа, с.р.

066
На основу члана 2. и 4. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/2011 и 
104/2016), члана 39. став 3. Закона о прекршајима 
(„Службени гласник РС”, бр.65/2013, 13/2016 и 98/2016 
- одлука УС), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр.129/2007, 83/2014 - др. Закон и 101/2016 - др. Закон) 
и члана 14. став 1. тачка 5. и 35. и члана 34. став 1. тачка 
6. Статута општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин”, бр.7/2011 - пречишћен текст, 11/2012 и 8/2015), 
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној 
12.04.2017. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА 
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Члан 1.
У Одлуци о условима и начину снабдевања 

топлотном енергијом („Сл. лист општине Беочин“, бр. 
13/2013), мења се члан 79. тако да сада гласи :

„Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара 
казниће се за прекршај енергетски субјект, ако не 
поступа у складу са чланом: 5; 9.; 10.; 11. став 1., 2. и 3.; 
13.; 17.; 18.; 21.став 2.; 24.; 25. став 1.; 28.;29.; 32.; 
35.;36.; 37.; 38; 39.; 40.; 42.; 43.; 48.; 50.; 57. став 2.; 59.; 
60.; 62.; 63.; 68.; 69.; 70.; 72.; 75.; 76.; 77. и ако не 
поступи по решењу комуналног инспектора из члана 
306. став 1. ове Одлуке.

За прекршај из претходног става казниће се и 
одговорно лице у енергетском субјекту новчаном 
казном од 5.000,00  динара.“

Члан 2.
Мења се члан 80. тако да сада гласи :
„Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара 

казниће се за прекршај купац - правно лице ако не 
поступа у складу са члановима 12.; 34.; 44.; 49.; 65. 
став1. и  2.; 67.; 74. и 76. ове Одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
одговорно лице код купца - правног лица новчаном 
казном у износу од 5.000,00 динара.
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
купац - предузетник новчаном казном у износу од 
30.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
одговорно лице код купца - предузетника новчаном 
казном у износу од 5.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
купац - физичко лице новчаном казном у износу од 
5.000,00 динара.”

Члан 3.
Мења се члан 81. тако да сада гласи:
„Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара 

казниће се за прекршај купац - правно лице ако не 
поступа у складу са члановима 14.; 19.; 21. став 1.; 22.; 
23.; 25. став 2. и  65. ове Одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
одговорно лице код купца - правног лица новчаном 
казном у износу од 5.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
купац - предузетник новчаном казном у износу од 
30.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
одговорно лице код купца - предузетника новчаном 
казном у износу од 5.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
купац - физичко лице новчаном казном у износу од 
5.000,00 динара.”

Члан 4.
Мења се члан 82. тако да сада гласи:
„Новчаном казном у износу од 50.000.00 динара 

казниће се за прекршај купац - правно лице ако:
- одстрани жиг са мерних или регулационих 

уређаја у прикључној подстаници,
- мења хемијске или физичке карактеристике 

загревне воде,
- узима загревну воду из топловодне мреже 

даљинског система грејања.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

одговорно лице код купца - правног лица новчаном 
казном у износу од 5.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
купац - предузетник новчаном казном у износу од 
30.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
одговорно лице код купца - предузетника новчаном 
казном у износу од 5.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
купац - физичко лице новчаном казном у износу од 
5.000,00 динара.”

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Беочин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-66 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.04.2017. године Зоран Стокућа, с.р.

067
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр.129/2007, 83/2014 - др. Закон и 101/2016 - др. Закон), 
члана 39. став 3. Закона о прекршајима („Службени 

гласник РС”, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 - одлука УС) 
и члана 14. став1. тачка 5. и 35. и члана 34. став 1. тачка 
6. Статута општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин”, бр.7/2011 - пречишћен текст, 11/2012 и 8/2015), 
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној 
12.04.2017. године, донела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама 

(„Сл. лист општине Беочин“, бр. 4/2014, 1/2015 и 
13/2016), мења се члан 6. тако да сада гласи:

„Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара 
казниће се за прекршај таксени обвезник - правно лице 
ако: 

- не поднесе пријаву за плаћање таксе за исти-
цање фирме на пословним просторијама (Образац - П-
ТФ),

- не пријави постојање основа за плаћање так-
се,

- не плати прописану таксу у року и
- не пријави промену података битних за утвр-

ђивање таксе.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и 

одговорно лице код таксеног обвезника - правног лица 
новчаном казном у износу од 5.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
таксени обвезник - предузетник новчаном казном у 
износу од 30.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
одговорно лице код таксеног обвезника - предузетника 
новчаном казном у износу од 5.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
таксени обвезник - физичко лице новчаном казном у 
износу од 5.000,00 динара.”

Члан 2.
Мења се члан 7. тако да сада гласи:
„Издавање прекршајног налога по пријави 

Одсека локалне пореске администрације води 
Општинска управа.”

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Беочин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број:01-011-67 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана:12.04.2017. године Зоран Стокућа, с.р.

068
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр.129/2007, 83/2014 - др. Закон и 101/2016-др. Закон ), 
члана 146. Закона о планирању и изградњи („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр, 64/2010 - 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 
50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 
145/2014), члана 39. став 3. Закона о прекршајима 
(„Службени гласник РС”, бр.65/2013, 13/2016 и 98/2016 
- одлука УС) и члана 14. став 1. тачка 5. и 35. и члана 34. 
став 1. тачка 6. Статута општине Беочин („Службени 
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лист општине Беочин”, бр.7/2011 - пречишћен текст, 
11/2012 и 8/2015), Скупштина општине Беочин, на 
седници одржаној 12.04.2017. године, донела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О

ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА
ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА 

НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Члан 1.
У Одлуци о постављању мањих монтажних 

објеката привременог карактера на површинама јавне 
намене („Сл. лист општине Беочин“, бр. 9/2010), мења 
се члан 64. тако да сада гласи:

„Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара 
казниће се за прекршај правно лице ако:

- постави монтажни објекат или заузме 
површину јавне намене на други начин без одобрења 
надлежног органа,

- монтажни објекат и уређај на површину јавне 
намене не постави у складу са издатим одобрењем,

- ако не поступи по решењу надлежног инспек-
тора.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и 
одговорно лице код правног лица новчаном казном у 
износу од 5.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
предузетник новчаном казном у износу од 30.000,00 
динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
одговорно лице код предузетника новчаном казном у 
износу од 5.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
физичко лице новчаном казном у износу од 5.000,00 
динара.”

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Беочин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број:01-011-68 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.04.2017. године Зоран Стокућа, с.р.

069
На основу члана 20. став 1. тачка 13. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр.129/2007, 83/2014-др. Закон и 101/2016-др. Закон), 
члана 57. Закона о превозу путника у друмском 
саобраћају („Сл. гласник РС”, бр.68/2015), члана 39. 
став 3. Закона о прекршајима („Службени гласник РС”, 
бр.65/2013, 13/2016 и 98/2016 - одлука УС), и члана 14. 
тачка 5. и 35. и члана 34. тачка 6. Статута општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин”, бр.7/2011 - 
пречишћен текст, 11/2012 и 8/2015), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној 12.04.2017. 
године, донела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О

ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
У Одлуци о такси превозу на територији 

општине Беочин („Сл. лист општине Беочин“, бр. 
1/2016), мења се члан 45. тако да сада гласи:

„Такси превозник, казниће се за прекршај ако:
1. Обавља делатност такси превоза супротно члану 3. 
ове Одлуке;
2. Обавља делатност такси превоза, а не испуњава 
услове из члана 5. ове Одлуке;
3. Обавља делатност такси превоза, а не испуњава 
услове из члана 7. ове Одлуке;
4. Такси превоз обавља такси возач који не испуњава 
услове из члана 8. ове Одлуке;
5. Обавља делатност такси превоза путника такси 
возилом које не испуњава услове из члана 9. ове 
Одлуке;
6. Обавља делатност такси превоза супротно члану 10. 
став 1., 2. и 3. ове Одлуке;
7. Отпочне са обављањем такси превоза, а при том није 
испунио услове утврђене законом и овом одлуком у 
складу са чланом 13. став 1. ове Одлуке;
8. Обавља делатност такси превоза, а при том је 
извршио одјаву или привремену одјаву такси превоза;
9. Обавља делатност такси превоза, а при том су 
престали да постоје услову из члана 15. ставови 1. и 4. 
ове Одлуке;
10. Поступи супротно члану 16. ове Одлуке;
11. Такси возач приликом обављања такси превоза код 
себе не поседује такси дозволу и решење или исте не 
покаже на захтев овлашћеног лица (члан 17. став 1. ове 
Одлуке);
12. Такси возач приликом обављања такси превоза не 
поседује легитимацију такси возача или иста није 
постављена тако да буде на увиду путнику приликом 
вожње (члан 18. ове Одлуке); 
13. Су исправе и ознаке за такси возило којим се 
обавља такси превоз постављене супротно члану 19. 
ове Одлуке;
14. Такси возач поступи супротно члану 21. став 2., 3., 
4., 5., 6. и 7. ове Одлуке;
15. Такси возилом обавља линијски превоз путника, 
односно користи аутобуска стајалишта (члан 22. ове 
Одлуке);
16. Се у возилу које није такси возило налази 
таксиметар (члан 23. ове Одлуке);
17. Користи возило које је у вршењу инспекцијског 
надзора искључено из саобраћаја (члан 24. ове 
Одлуке);
18. Такси возач поступа супротно члану 25. ове Одлуке;
19. Такси возач поступа супротно члану 26. ове Одлуке;
20. Такси возач поступи супротно члану 27. став 2 ове 
Одлуке;
21. Такси возач приликом обављања делатности такси 
превоза код себе не поседује документацију у складу са 
чланом 28. ове Одлуке;
22. Такси возач за време обављања такси превоза 
такси возило паркира ван такси стајалишта, а нарочито 
на аутобуској станици и стајалиштима (члан 29. ове 
Одлуке);
23. Користи такси возило супротно члану 30. ове 
Одлуке;
24. Такси возач поступа супротно члану 31. ове Одлуке;
25. Поступа супротно члану 32. ове Одлуке;
26. Такси возач поступа супротно члану 33. став 4. ове 
Одлуке;
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27. Уколико такси возач наплати кориснику превоза 
превоз личног пртљага (члан 34. став 1. ове Одлуке);
28. Такси возач путнику не изда такси рачун о пруженој 
услузи (члан 35. став 1. ове Одлуке);
29. Такси возач не заврши започети превоз и при томе 
не наплати износ који покаже таксиметар умањен за 
цену старта и не обезбеди друго такси возила (члан 36. 
ове Одлуке);
30. Такси возач у току такси превоза путника који је 
започео коришћење такси превоза, без сагласности 
корисника превоза изврши пријем других путника у 
возило (члан 37. став 1. ове Одлуке);
31. Такси возач накнаду за обављени такси превоз 
наплати супротно члану 37. став 2. ове Одлуке;
32. Обавља делатност такси превоза путника супротно 
члану 38. ове Одлуке;
33. Уколико такси возач поступи супротно члану 42. ове 
Одлуке;

За прекршај из става 1. овог члана осим тачке 2, 
казниће се такси превозник правно лице (привредно 
друштво или друго правно лице) новчаном казном у 
износу од 50.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана осим тачке 2, 
казниће се и одговорно лице код такси превозника - 
правног лица новчаном казном у износу од 5.000,00 
динара.

За прекршај из става 1. овог члана осим тачке 3, 
казниће се такси превозник предузетник новчаном 
казном у износу од 30.000,00 динара.”

Члан 2.
Мења се члан 46. тако да сада гласи:
„Новчаном казном у износу од 5.000,00 казниће 

се за прекршај такси возач ако:
1. Приликом обављања такси превоза код себе не 
поседује такси дозволу и легитимацију такси возача 
или исте не покаже на захтев овлашћеног лица (члан 
17. став 1. и члан 18. ове Одлуке);
2. Су исправе и ознаке за такси возило којим се обавља 
такси превоз постављене супротно члану 19. ове 
Одлуке;
3. Поступи супротно члану 21. став 2., 3., 4., 5., 6. и 7. 
ове Одлуке;
4. Такси возилом обавља линијски превоз путника, 
односно користи аутобуска стајалишта (члан 22. ове 
Одлуке);
5. Се у возилу које није такси возило налази таксиметар 
(члан 23. ове Одлуке);
6. Користи возило које је у вршењу инспекцијског 
надзора искључено из саобраћаја (члан 24. ове 
Одлуке);
7. Поступа супротно члану 25. ове Одлуке;
8. Поступа супротно члану 26. ове Одлуке;
9. Поступи супротно члану 27. став 2. ове Одлуке;
10. Приликом обављања делатности такси превоза код 
себе не поседује документацију у складу са чланом 28. 
ове Одлуке;
11. За време обављања такси превоза такси возило 
паркира ван такси стајалишта, а нарочито на аутобуској 
станици и стајалиштима (члан 29. ове одлуке);
12. Користи такси возило супротно члану 30. ове 
Одлуке;
13. Поступа супротно члану 31. ове Одлуке;
14. Поступа супротно члану 32. ове Одлуке;
15. Поступа супротно члану 33. став 4. ове Одлуке;

16. Уколико наплати кориснику превоза превоз личног 
пртљага (члан 34. став 1. ове Одлуке);
17. Путнику не изда такси рачун о пруженој услузи (члан 
35. став 1. ове Одлуке);
18. Не заврши започети превоз и при томе не наплати 
износ који покаже таксиметар умањен за цену старта и 
не обезбеди друго такси возила (члан 36. ове Одлуке);
19. У току такси превоза путника који је започео 
коришћење такси превоза, без сагласности корисника 
превоза изврши пријем других путника у возило (члан 
37. став 1. ове Одлуке);
20. Је накнаду за обављени такси превоз наплатио 
супротно члану 37. став 2. ове Одлуке;
21. Обавља делатност такси превоза путника супротно 
члану 38. ове Одлуке;
22. Уколико поступи супротно члану 42. ове Одлуке;”

Члан 3.
Мења се члан 47. тако да сада гласи:
„Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара 

казниће се за прекршај предузеће које одржава такси 
стајалишта, ако не поступа у складу са чланом 20. став 
2., 3., 4. и 5. ове Одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
одговорно лице у предузећу које одржава такси 
стајалишта новчаном казном у износу од 5.000,00 
динара.”

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Беочин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број:01-011-69 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана:12.04. 2017. године Зоран Стокућа, с.р.

070
На основу члана 46. став 1. Закона о 

планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 
72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - 
Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 9. став 5. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и 
члана 34.став 1. тачка 5. и члана 120. Статута општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин”, бр. 7/11 - 
пречишћен текст, 11/12 и 8/15) Скупштина општине 
Беочин, по прибављеном мишљењу Комисије за 
планове, на седници одржаној дана 12.04.2017. године, 
донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
КОМПЛЕКСА „LAFARGE-BFC” БЕОЧИН

Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана 

детаљне регулације комплекса „Lafarge-BFC” Беочин 
(„Службени лист општина Срема”, број 12/06, у даљем 
тексту: Измене и допуне Плана).

Члан 2.
Овом Одлуком утврђује се оквирна граница 

обухвата Измена и допуна Плана, а коначна граница 
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обухвата Измена и допуна Плана ће се дефинисати 
Нацртом плана.

Почетна тачка оквирне границе обухвата 
Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса 
„Lafarge-BFC” Беочин се налази на тромеђи катас-
тарских парцела 1461/9, 1461/10 и 1467/6.

Од тромеђе граница у правцу истока прати 
северну међу катастарских парцела 1461/9, 1461/93 и 
1461/8 и долази до тромеђе катастарских парцела 
1461/8, 1468/1 и 1467/4.

Од тромеђе граница у правцу југа прати источну 
међу катастарске парцеле 1468/1 до југозападне међе 
парцеле катастарске 1468/1 и даље ка југу пресеца 
парцелу 1468/1 преко преломних тачака од 1 до 3, 
пратећи источну ивицу коловоза интерне саобраћај-
нице до преломне тачке 4, где мења правац ка западу и 
пратећи, преко преломних тачака од 5 до 8, јужну ивицу 
интерне саобраћајнице долази до тромеђе катастар-
ских парцела 1461/14, 1461/103 и 1468/1.

Од тромеђе граница дужином од око 90 m у 
правцу југа прати западну међу катастарске парцеле 

1468/1, мења правац ка западу, пресеца државни пут 
IIа реда бр.119, катастарске парцеле 1461/14 и 1457/2, 
скреће ка северу и пратећи западну међу државног 
пута, катастарске парцеле 1457/2, 1455/2, 1421/2, 
1422/2, 1423/2 и 1461/13 долази до четворомеђе 
катастарских парцела 1461/13, 1459/2, 1430 и 1459/3.

Од четворомеђе граница наставља у правцу 
истока, пресеца државни пут и преко преломне тачке 
оквирне границе, пресецајући парцелу 1460/1 долази 
до тромеђе катастарских парцела 1460/1,  1461/102 и 
1461/103.

Од тромеђе граница у правцу севера прати 
источну међу катастарскх парцела 1460/1, 1467/8 и 
1467/6 и долази до почетне тачке описа оквирне 
границе Измена и допуна Плана детаљне регулације 
комплекса „Lafarge-BFC“ Беочин.

Укупна површина Измена и допуна Плана 
износи око 42,60 ha.

Предметно подручје се налази у катастарској 
општини Беочин.

Списак преломних тачака оквирне граница 
обухвата Измена и допуна Плана:

Члан 3.
Услови и смернице од значаја за израду 

Измена и допуна Плана дати су:
- развојним документом: Стратегијом развоја 

водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. 
године („Службени гласник РС“, број 3/15), који 
препознаје луку у Беочину, лучког оператера „Lafarge-
BFC“ као теретну, односно као специјализовани 
терминал за расуте терете, евентуално у саставу луке у 
Новом Саду

- планским документом вишег реда: Планом 
генералне регулације насеља Беочин („Службени лист 
општине Беочин“, број 2/15), којим је регулисано да се 
преко капацитета за робни транспорт (постојеће 
теретно пристаниште Lafargе-BFC, планира укључива-
ње међународног пловног пута Дунава у прерасподелу 
укупног брута-транспортног рада на нивоу општине 
преко интегралног повезивања са ЛЦ (РТЦ)-ом у Новом 
Саду.

За израду Измена и допуна Плана потребни су 
катастарско-топографски планови у размери 1:1000, за 
предметно подручје.

Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења, 

грађења и заштите простора у обухвату Измена и 
допуна Плана засниваће се на принципима рацио-
налне организације и уређења простора, у складу са 
природним и створеним вредностима.

Члан 5.
Основна визија ових Измена и допуна Плана 

јесте задовољење савремених потреба корисника у 
комплексу „Lafarge-BFC“ Беочин кроз редефинисање 
површина намењених за рад у обухвату Измена и 
допуна Плана - утврђивање простора за потребе лучког 
подручја и одговарајућу пратећу саобраћајну и 
комуналну инфраструктуру.

Циљеви планирања, коришћења, уређења и 
заштите планског подручја су: дефинисање грађевин-
ског земљишта, дефинисање површина јавне намене и 
остале намене, дефинисање претежне намене 
површина, правила уређења, грађења и заштите 
простора, обезбеђење саобраћајне доступности и 
услова за опремање посматраног подручја са 
неопходном комуналном инфраструктуром.

Члан 6.
Концепција планирања, коришћења, уређења и 

заштите подручја обухвата Измена и допуна Плана 
подразумева оптимално коришћење постојећих потен-
цијала подручја, усклађивањем свих видова кориш-
ћења и заштите подручја.

Структуру основне намене простора и кориш-
ћења земљишта у обухвату Измена и допуна Плана 
чине: површине намењене за радне зоне и комплексе и 

водену површину – канал.

Број тачке Y X Број тачке Y X

1 7398789.19 5008425.47 6 7398857.28 5007869.19

2 7398971.58 5008149.27 7 7398816.00 5007863.63

3 7399034.95 5008028.03 8 7398488.45 5007883.46

4 7399059.16 5007988.52 9 7398284.04 5008381.09

5 7398867.14 5007906.20

Графички приказ оквирне границе обухвата планског подручја је саставни део ове Одлуке.
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Члан 7.
Ефективан рок за израду Нацрта Измена и 

допуна Плана је 3 (три) месеца, од дана достављања 
Обрађивачу оверених ажурних катастарско-топограф-
ских планова, Извештаја о изршеном раном јавном 
увиду и прибављања услова од надлежних органа и 
институција.

Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна Плана 

обезбеђује Д.О.О. „Lafarge-BFC“ Беочин, Беочин, Трг 
БФЦ број 1. Оквирна процена финансијских средства 
за израду Плана износе око 1.400.000,00 динара.

Члан 9.
Обрађивач Измена и допуна Плана је Јавно 

предузеће за просторно и урбанистичко планирање и 
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови 
Сад, Железничка број 6/III.

Члан 10.
После доношења ове Одлуке, носилац израде 

Измена и допуна Плана-Општина Беочин, организо-
ваће упознавање јавности са општим циљевима и 
сврхом израде Измена и допуна Плана, могућим 
решењима за развој просторне целине, као и ефектима 
планирања, у поступку оглашавања раног јавног увида.

Рани јавни увид оглашава се седам дана пре 
отпочињања увида, у средствима јавног информисања 
и у електронском облику на интернет страници 
јединице локалне самоуправе и на интернет страници 
доносиоца плана и траје 15 дана од дана објављивања. 
Рани јавни увид одржаће се у згради СО Беочин у 
Беочину.

Члан 11.
Пре подношења органу надлежном за његово 

доношење, Измене и допуне Плана подлежу стручној 

контроли и излажу се на јавни увид.
Излагање Измена и допуна Плана на јавни увид 

оглашава се у дневном листу и локалном листу и траје 
30 дана од дана оглашавања, када ће се објавити 
подаци о времену и месту излагања Плана на јавни 
увид, о начину на који заинтересована правна и 
физичка лица могу доставити примедбе на Измене и 
допуне Плана, као и друге информације које су од 
значаја за јавни увид.

Члан 12.
Саставни део ове Одлуке је Решење да се не 

врши стратешка процена утицаја Измена и допуна 
Плана детаљне регулације комплекса „Lafarge-BFC“ 
Беочин на животну средину, које је донео начелник 
Општинскe управе Беочин, број 01-501-6/7 од 
20.03.2017. године.

Члан 13.
Измене и допуне Плана сачиниће се у: 5 (пет) 

примерака у аналогном и 5 (пет) примерака у 
дигиталном облику, од чега ће по један примерак 
потписаних Измена и допуна Плана у аналогном 
облику и по један примерак Измена и допуна Плана у 
дигиталном облику, чувати у својој архиви Инвеститор и 
Обрађивач, а преостали примерци ће се чувати у 
надлежним службама Општине.

Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-70 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана:12.04.2017. године Зоран Стокућа, с.р.
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071
На основу члана 34. став 1. тачка 10. и 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 
12.04.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА 
„ДР ДУШАН САВИЋ ДОДА“
БЕОЧИН ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план Дома 

здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин за 2017. 
годину, бр. 44/2017 који је донео Управни одбор Дома 
здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин на седници 
одржаној дана 10.02.2017. године.

Члан 2.
Финансијски план Дома здравља „Др Душан 

Савић Дода“ 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: 01-400-76 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.04.2017. године Зоран Стокућа, с.р.

072
Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

Члан 1.
БИЉАНА ШЕВИЋ се разрешава дужности 

председника Комисије за планове, на лични тахтев.

Члан 2.
ИЛИЈА ЈЕФТИЋ, дипл.инж. архитектуре - 

мастер се именује за председника Комисије за 
планове.

Члан 3.
Мандат именованог траје до истека мандата 

Комисије за планове образоване решењем Скупштине 
општине бр. 01-02-143 од 29.11.2013. године.

Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број:01-02-47 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.04.2017. године Зоран Стокућа, с.р.

073
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 18., 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 
12.04.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА 

ЗА ЈАВНИ РЕД И МИР

Члан 1.
НИКОЛА БОГДАНОВИЋ, представник Поли-

цијске станице Беочин, разрешава се дужности члана 
Савета за јавни ред и мир. 

Члан 2.
У састав Савета за јавни ред и мир именује се 

самостални полицијски инспектор мр РАДМИЛА 
РАДИВОЈЕВИЋ, начелник Полицијске станице Беочин, 
за члана, испред Полицијске станице 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: 01-02-43 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.04.2017. године Зоран Стокућа, с.р.

074
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 и 8/2015), 
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 
12.04.2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ПОСТАВЉЕЊУ ЧЛАНA

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Члан 1.
Дужности чланства у Општинском штабу за 

ванредне ситуације, разрешава се:
МИРЈАНА ПРОЛИЋ, члан.

Члан 2.
У Општински штаб за ванредне ситуације 

поставља се:
МАРИНА ФОДОР, секретар Црвеног крста Беочин - за 
члана.

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број:01-02-42 ПРЕДСЕДНИК СО 
Дана: 12.04.2017. године Зоран Стокућа, с.р.
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075
На основу члана 55. став 3. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени лист 
општина Срема” 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 12.04.2017. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

„ЉУБА СТАНКОВИЋ“ БЕОЧИН

Члан 1.
Дужности чланства у Управном одбору 

Предшколске установе „Љуба Станковић“ Беочин 
испред локалне самоуправе разрешава се СТЕВАН Ж. 
ГУДУРИЋ, на лични захтев. 

Члан 2.
У састав Управног одбора Предшколске 

установе „Љуба Станковић“ Беочин, за члана испред 
локалне самоуправе, именује се АМЕЛА КУЈОВИЋ 
ЈОВИЋ.

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“.

О б р а з л о ж е њ е
Стеван Ж. Гудурић поднео је Скупштини 

општине Беочин захтев за разрешење са дужности 
председника Управног одбора Предшколске установе 
„Љуба Станковић“ Беочин.

Чланом 55. став 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања прописано је да ће 
Скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, 
пре истека мандата, поједине чланове укључујући и 
председника или орган управљања установе, на лични 
захтев члана. 

С обзиром на напред наведено Општинско 
веће је утврдило предлог за разрешење Стевана  Ж. 
Гудурића и именовање Амеле Кујовић Јовић и 
доставило га Скупштини општине Беочин на размат-
рање и доношење. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-48/17 ПРЕДСЕДИК СО
Дана: 12.04.2017. године Зоран Стокућа, с.р.

076
На основу члана 17. став 3. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС” бр. 15/16), 
чланова 34. став 1. тачка 9. и 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 12.04.2017. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ БЕОЧИН

Члан 1.
Дужности чланства у Надзорном одбору Јавног 

предузећа „Топлана“ Беочин, из реда запослених 
разрешава се МАРКО ПОРТНЕР, због престанка радног 
односа у овом Јавном предузећу. 

Члан 2.
У састав Надзорног одбора Јавног предузећа 

„Топлана“ Беочин именује се ТОМИСЛАВ ЉУБА-
НОВИЋ, из реда запослених - за члана. 

Члан 3.
Мандат именованог траје до истека мандата 

Надзорног одбора Јавног предузећа „Топлана“ Беочин 
именованог решењем Скупштине општине Беочин бр. 
01-02-75/16 од 09.06.2016. године. 

Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-49 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана:12.04.2017.  године Зоран Стокућа, с.р.

077
На основу члана 16. Одлуке о правобрани-

лаштву општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 8/14) 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 12.04.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
Усваја се Извештај о раду Правобранилашта 

општине Беочин за 2016. годину број ЈП-6/2017 од 
23.03.2017. године. 

Члан 2.
Извештај о раду Правобранилаштва општине 

Беочин за 2016. 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: 01-020-32 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана:12.04.2017. године Зоран Стокућа, с.р.
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Општинско веће општине Беочин

078
На основу члана 3. став 2. Правилника о начину 

и поступку остваривања права на доделу средстава из 
буџета општине Беочин за редовне активности и 
програме удружења на територији општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 2/17), члана 5. 
став 2. Правилника о додели буџетских средстава 
црквама и верским заједницама („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 2/17), члана 13. Одлуке о 
Општинском већу општине Беочин („Сл. лист општина 
Срема" бр.25/08) и члана 48. Пословника о раду 
Општинског већа („Службени лист општина Срема" бр. 
27/08), Општинско веће је на седници одржаној дана 
23.02.2017. године донело

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
ЗА ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ БЕОЧИН И ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА

Члан 1.
У састав Комисије за доделу средстава из 

буџета општине Беочин за програме удружења на 
територији општине Беочин и црквама и верским 
заједницама (у даљем тексту: Комисија) именују се:
1. МИТАР МИЛИНКОВИЋ - за председника;
2. БРАНИСЛАВ БАБИЋ - за члана;
3. ЛУКА АПИЋ - за члана;
4. СОЊА ЈЕФТИЋ - за члана;
5. БРАНИСЛАВА МИЛОЈЕВИЋ - за члана.

Члан 2.
Задатак Комисије је да спроведе поступак по 

расписаном јавном конкурсу, достави Општинском 
већу општине Беочин Извештај о спроведеном 
поступку по конкурсу као и да припреми предлог одлуке 
о утврђивању пројеката за које се одобравају дотације, 
за сваки појединачни програм.

Члан 3.
Комисија се именује на мандатни период од 

једне године.

Члан 4.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да 

важи Решење број 01-02-22/16 од 14.03.2016. године.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:01-02-15 ПРЕДСЕДНИК
Дана:23.02.2017. године Митар Милинковић

079
На основу члана 3. став 2. и став 3. Правилника 

о начину и поступку остваривања права на доделу 
средстава из буџета општине Беочин за редовне 
активности и програме удружења на територији 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин” бр. 
2/17), члана 5. став 2. Правилника о додели буџетских 
средстава црквама и верским заједницама („Службени 
лист општине Беочин” бр. 2/17), члана 13. Одлуке о 

Општинском већу општине Беочин („Сл. лист општина 
Срема” бр.25/08) и члана 48. Пословника о раду 
Општинског већа („Службени лист општина Срема” бр. 
27/08), Општинско веће је на седници одржаној дана 
23.02.2017. године донело

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 
ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ, 

ОБРАЗОВАЊА И УМЕТНОСТИ КОЈИ СУ ОД 
ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ БЕОЧИН

Члан 1.
У састав Комисије за доделу средстава из 

буџета општине Беочин за програме и пројекте из 
области културе, образовања и уметности који су од 
значаја за општину Беочин (у даљем тексту: Комисија) 
именују се:
1. ЗОРАН СТОКУЋА - за председника;
2. ЖАНА СТЕФАНИШИН - за члана;
3. НИКОЛА БУБЛИК - за члана.

Члан 2.
Задатак Комисије је да спроведе поступак по 

расписаном јавном конкурсу као и да припреми 
предлог одлуке о утврђивању пројеката за које се 
одобравају дотације, за сваки појединачни програм и 
пројекат.

Члан 3.
Комисија се именује на мандатни период од 

једне године.

Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:01-02-35 ПРЕДСЕДНИК
Дана:23.02.2017. године Митар Милинковић, с.р.

080
На основу члана 13. и 29. Правилника о 

одобравању и финансирању програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у општини Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 4/17), а на основу предлога Управног 
одбора Спортског савеза општине Беочин бр. 40-В-
2017 од 09.03.2017. године, Општинско веће општине 
Беочин донело је дана 10.03.2017. године

О Д Л У К У
О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ 

ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ
СПОРТА ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.
Одобрава се суфинасирање годишњих 

програма спортских клубова за редовну делатност и 
такмичарски спорт спортских организација, чланица 
Спортског савеза општине Беочин и финансирање 
редовних активности Спортског савеза општине 
Беочин на следећи начин:
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Финансирање активности повезане са спортом деце:  
 

Ред. 
број 

ОПИС износ 

1. Финансирање активности повезане са спортом деце  1.800.000 
 УКУПНО: 1.800.000 

 

Сходно Правилнику о категоризацији спортских организација, критеријумима и поступку организација, 
чланица Спортског савеза општине Беочин у општини Беочин остаје нераспоређено 2 % обезбеђених средстава 
Одлуком о буџету општине Беочин за 2017.годину.

 
Финансирање редовних активности Спортског савеза општине Беочин:  
 

Ред. 
број 

ОПИС износ 

1. 
Плате и додаци запослених (зараде) са порезом и 
доприносима на терет запосленог 

500.000 

2. Социјални доприноси на терет послодавца 90.000 
3. Остале дотације и трансфери по закону 70.000 
4. Стални трошкови 10.000 
5. Трошкови путовања  10.000 
6. Услуге по уговору -књиговодствене 15.000 

7. 
Трошкови организовања манифестације „Избор спортисте 
године“ за 2016. годину 

180.000 

8. Материјал – спортска опрема 100.000 
9. Материјал - канцеларијски 10.000 

1.0 Остали трошкови 15.000 
 УКУПНО: 1.000.000 

Ред. 
Бр. 

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА – СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА  Проценат % И З Н О С 

1. Фудбалски клуб „Цемент“ Беочин   20 % 1.800.000,00 
2. Фудбалски клуб „Борац“ Раковац     5 %    450.000,00 
3. Фудбалски клуб „Сусек“ Сусек     6 %    540.000,00          
4. Фудбалски клуб „Пролетер“ Баноштор     6 %    540.000,00 
5. Џудо клуб „Цемент“ Беочин  14 % 1.260.000,00 
6. Кошаркашки клуб „Беочин“ Беочин  10 %    900.000,00 
7. Карате клуб „Цемент“ Беочин  10 %    900.000,00 
8. Одбојкашки клуб „Беочин“ Беочин   4,5 %    405.000,00 
9. Рукометни клуб „Беочин“ 1959 Беочин   4 %    360.000,00 

10. Боксерски клуб „Цемент“ Беочин   5 %      450.000,00 
11. Стонотениски клуб „Беочин“ Беочин    4 %    360.000,00 
12. Кунг фу кик бокс „БФЦ“ Беочин   1,5 %    135.000,00 
13. Тениски клуб „Брејк“ Беочин     1 %      90.000,00 
14. Шаховски клуб „Цемент“ Беочин    2 %    180.000,00 
15. Шаховски клуб „Сремац“ Черевић    1 %      90.000,00 
16. Шаховски клуб „Баноштор“ Баноштор    1 %         90.000,00 
17. Oпштинска организација спортских риболоваца „Караш“     2 %      180.000,00 
18. Спортско риболовачки клуб „Јаз“ Беочин     1 %      90.000,00 

 УКУПНО   98 %  8.820.000,00 



Члан 2.
Ову Одлуку доставити Председнику општине и 

Спортском савезу општине Беочин на даљу реализа-
цију.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-401-32/2/17 Председник 
Дана: 10.03.2017. године Митар Милинковић

081
На основу члана 25. Закона о јавном информи-

сању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014,58/2015 
и 12/2016), члана 24. Правилника о суфинансирању 
пројеката за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/2016), 
члана 14.став 1. тачка 34.Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“бр.7/11 - пречишћен 
текст, 11/12 и 8/15), члана 13 Одлуке о Општинском 
већу („Службени лист општина Срема” бр.25/08), 

Одлуке о буџету општине Беочин за 2017. годину 
(„Службени лист општине Беочин” бр.17/2016) и 
Предлога Комисије за оцену пројеката поднетих на 
конкурсу за суфинансирање пројеката у области јавног 
информисања у 2017.години, бр. 01-401-11/27 од 
15.03.2017.године, а у вези са Јавним позивом за 
учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката из 
буџета општине Беочин ради остваривања јавног 
интереса у области јавног информисања у 2017. години 
број 01-401-11/2015 од 02.02.2017.године, Општинско 
веће на својој седници одржаној дана 21.03.2017. 
године, донело је 

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА
по расписаном Јавном позиву за суфинансирање 

пројеката из буџета општине Беочин ради 
остваривања јавног интереса у области јавног 

информисања у 2017. години

Средства за суфинансирање пројеката ради 
остваривања јавног интереса у области јавног 
информисања опредељена су Одлуком о буџету 
општине Беочин за 2017. годину („Службени лист 
општине Беочин“бр.17/16) у укупном износу од 
2.600.000,00 динара, те су додељена:
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4. 

ДОО ИНВИТЕМ-
РАДИО“ЈУГОВИЋ“, КАЋ, 
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ I 
4Д 

БЕОЧИН НАША 
ОПШТИНА 

Обавештавање о 
редовном раду и 
активностима Општине 
и информисаност  о 
манифестацијама, 
културним , спортским и 
осталим програмима 
путем радио емисија. 

 
100.000,00 

 

Р.б. Подносилац пројекта Назив пројекта 

 
 
 

Опис пројекта 

Одобрити 
средства у 

износу 

1. 

МЕДИА ИНФО ЦЕНТАР 
ДОО НОВИ САД, 
ДРАГОСЛАВА 
СТОЈАНОВИЋА СИП-а 2 

ФРУШКОГОРСКЕ 
ПРИЧЕ-
БЕОЧИНСКИ 
ВЕСНИК 

Повећање квалитета 
информисања 
становника општине 
Беочин и 
информисање грађана  
Војводине о 
потенцијалима општине 
Беочин 

 
1.000.000,00 

 
 
2. 

НОВИНАРСКО-
ИЗДАВАЧКО ПРИВРЕДНО 
ДРУШТВО „СРЕМСКЕ 
НОВИНЕ“доо СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА, 
Трг Војвођанских бригада 
бр.14/II 

 
 
ИСТА СМО РЕЧ  

 
 
 
 
Представљање 
друштвеног и јавног 
живота општине у 
штампаном медију 

 
 
 

300.000,00 

 
 
3. 

 
ИНВИЦТУС МЕДИА ДОО , 
БЕОГРАД,  БУЛЕВАР 
МИХАЈЛА ПУПИНА 165 Е 

 
ВОДИЧ КРОЗ 
ДИЈАБЕТЕС 

Информисање јавности  
о неопходности 
превенције и контроле 
дијагностиковане 
шећерне болести  

 
100.000,00 



Ово Решење је коначно.
Решење о додели средстава објављује се на 

званичном сајту општине Беочин www.beocin.rs и 
Службеном листу општине Беочин.

Решење се доставља сваком учеснику 
конкурса у електронској форми.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Општинско веће је дана 02.02.2017.године 
расписало Јавни позив за учешће на конкурсу за 
суфинансирање пројеката из буџета општине Беочин 
ради остваривања јавног интереса у области јавног 
информисања у 2017. годину број 01-401-11/2017. 
Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета 
општине Беочин ради остваривања јавног интереса у 
области јавног информисања у 2017 години, објављен 
је у дневном листу “Дневник“ као и на званичном сајту 
општине Беочин дана 11.02.2017. године. Јавним 
позивом упућен је и позив новинарским и медијским 
удружењима и медијским стручњацима заинтересо-
ваним за рад Комисије за реализацију овог Конкурса. 
Рок за подношење пријаве на конкурс истекао је 
27.02.2017. године. Након завршеног рока за 
подношење предлога пројеката прописаног Јавним 
позивом, поднето је 15 предлога пројеката, као и 
предлози за именовање чланова Комисије. Комисија, 
која је на основу пристиглих предлога образована 
Решењем Општинског већа бр.01-02-38 од 07.03.2017. 
године, донела је на састанку одржаном дана 
15.03.2017. године оцену поднетих пројеката и дала 
Предлог о додели средстава са образложењем. 
Комисија је констатовала да је за јавно информисање у 
буџету општине Беочин за 2017.годину издвојен износ 
од 2.600.000,00 динара и да је пристигла 
документација уредна и поднета на прописаном 
обрасцу. 

Пријаву на конкурс су поднели:
„РАДИОДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ“021“Доо НОВИ САД, 
СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА БР.45; РТВ ЦЕНТАР СРЕМ 
ДОО, РУМА, ГЛАВНА 172 а; КАНАЛ 9 ДОО ЗА 
МАРКЕТИНГ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ, НОВИ САД, 
ДИМИТРИЈА БУГАРСКОГ 12а; ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА 
ПРЕС ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И 
ШТАМПАЊЕ НОВИНА, НОВИ САД, БУЛЕВАР 
ОСЛОБОЂЕЊА бр.81; НС-АС“ ДОО ПРОИЗВОДЊА, 

ТРГОВИНА И УСЛУГЕ, НОВИ САД НАРОДНОГ 
ФРОНТА БР.73; „ИНСТИТУТ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗЕЛЕНИ КРУГ, НОВИ 
САД, АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГ 32; ИНФО ИТ МЕДИА 
ДОО БЕОГРАД, ТЕРАЗИЈЕ 5/7; СРБИЈА ДАНАС ДОО, 
НОВИ БЕОГРАД, БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 165Е; 
МЕДИЈСКА МРЕЖА ДОО БЕОГРАД, НИКОЛЕ 
ПАШИЋА 7/II; МЕДИА ИНФО ЦЕНТАР ДОО НОВИ 
САД, ДРАГОСЛАВА СТОЈАНОВИЋА СИП-а 2; 
НОВИНАРСКО-ИЗДАВАЧКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО 
„СРЕМСКЕ НОВИНЕ“ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА, 
ТРГ ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА бр.14/II; ИНВИЦТУС 
МЕДИА ДОО, БЕОГРАД, БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 
165 Е; ДЕЛТА ТЕЛЕВИЗИЈА ДОО ЗА ЗАСТУПАЊЕ, 
М А Р К Е Т И Н Г  И  РА Д И О  Т Е Л Е В И З И Ј С К Е  
АКТИВНОСТИ, НОВИ САД, БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 
БР.127; ДОО ИНВИТЕМ-РАДИО “ЈУГОВИЋ“, КАЋ, 
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ I 4Д; САВЕЗ СРБА ИЗ 
РЕГИОНА, БЕОГРАД, КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ 47.
 

П р о ј е к а т  „ Б Е О Ч И Н  Н А  Д Л А Н У “ ,  
„РАДИОДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ“021“ Доо НОВИ САД, 
СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА БР.45 - у пројекту је 
постављена неуверљива идентификација проблема, 
нејасна дугорочна корист циљне групе. Предвиђен 
буџет пројекта је предимензиониран у односу на број 
понуђених садржаја који би били реализовани кроз овај 
пројекат. Јавни интерес грађана општине Беочин не би 
био остварен у довољној мери.

Пројекат „ОПШТИНА БЕОЧИН, КУЛТУРА, 
СПОРТ И ТУРИЗАМ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ“ РТВ ЦЕНТАР 
СРЕМ ДОО, РУМА, ГЛАВНА 172 а - Предвиђен буџет 
пројекта је предимензиониран у односу на број 
понуђених садржаја који би били реализовани кроз овај 
пројекат. Преопширно дефинисан опис пројекта и 
идентификација проблема.

Пројекат „1710 МИНУТА ПРОГРАМА О 
БЕОЧИНУ“ КАНАЛ 9 ДОО ЗА МАРКЕТИНГ, РАДИО И 
ТЕЛЕВИЗИЈУ, НОВИ САД, ДИМИТРИЈА БУГАРСКОГ 
12а - Уопштени и недефинисани опис стања и 
идентификација проблема. У пројекту су презентовани 
слабо мерљиви и слабо дефинисани циљеви као и 
циљне групе, што доводи у питање остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања. 

Пројекат „БЕОЧИНСКА ХРОНИКА“ ДНЕВНИК 
ВОЈВОДИНА ПРЕС ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
И ШТАМПАЊЕ НОВИНА, НОВИ САД, БУЛЕВАР 
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5. 

ДЕЛТА ТЕЛЕВИЗИЈА ДОО 
ЗА ЗАСТУПАЊЕ, 
МАРКЕТИНГ И РАДИО 
ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ 
АКТИВНОСТИ, НОВИ 
САД, БУЛЕВАР 
ОСЛОБОЂЕЊА БР.127 

АКТУЕЛНОСТИ 
ИЗ БЕОЧИНА 

Праћење дневних 
догађаја на територији 
општине Беочин из 
свих области путем 
производње и 
емитовања 
телевизијског програма. 

 
800.000,00 

6. 

САВЕЗ СРБА ИЗ 
РЕГИОНА, БЕОГРАД, 
КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ 47 СРПСКО КОЛО 

Информисање људи у 
Беочину о проблемима 
људи који живе у 
региону и подстицање 
популације која је 
расељена да се 
активно укључи у 
проблеме старог 
завичаја 

 
300.000,00 

 



ОСЛОБОЂЕЊА бр.81 - Предвиђен буџет пројекта је 
предимензиониран у односу на број понуђених 
садржаја који би били реализовани кроз овај пројекат. У 
пројекту су презентовани слабо мерљиви и слабо 
дефинисани циљеви као и циљне групе, што доводи у 
питање остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања. 

Пројекат „ВОЈВОЂАНСКИ РЕПОРТЕРИ - 
БОЉА САРАДЊА СА ЛОКАЛНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 
И ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ“, „НС-
АС“ ДОО ПРОИЗВОДЊА, ТРГОВИНА И УСЛУГЕ, 
НОВИ САД НАРОДНОГ ФРОНТА БР.73 - пројекат нема 
усклађеност активности са циљевима, очекиваним 
резултатима и потребама циљних група. Циљне групе 
нису дефинисане у односу на територију за коју је 
расписан Конкурс, док су секундарне циљне групе 
недефинисане. Пројекат карактерише слаба 
усклађеност са циљевима и приоритетима наведеним 
конкурсом.

П р о ј е к ат  „ Е КОЛ О Ш К И  П РО М О Т Е Р И  
ОПШТИНЕ БЕОЧИН“, ИНСТИТУТ ЗА ОДРЖИВИ 
РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗЕЛЕНИ 

КРУГ, НОВИ САД, АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГ 32 – 

Предвиђен буџет пројекта је предимензиониран у 
односу на број понуђених садржаја који би били 
реализовани кроз овај пројекат. Опис проблема дат 
уопштено и преопширно. Општи и специфични циљеви 
пројекта нејасно дефинисани.

Пројекат „ВОДИЧ КРОЗ ОПШТИНЕ И ГРАДОВЕ 
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ УПОЗНАЈТЕ БЕОЧИН“ ИНФО 
ИТ МЕДИА ДОО БЕОГРАД, ТЕРАЗИЈЕ 5/7 - Предвиђен 
буџет пројекта је предимензиониран у односу на број 
понуђених садржаја који би били реализовани кроз овај 
пројекат. Опис проблема дат уопштено и преопширно. 
Општи и специфични циљеви пројекта нејасно 
д е ф и н и с а н и .  У  п р о ј е к т у  н е м а  п р е ц и з н е  
идентификације проблема.

Пројекат „БЕОЧИНСКИ ИНФОРМАТОР“, 
СРБИЈА ДАНАС ДОО, НОВИ БЕОГРАД, БУЛЕВАР 
МИХАЈЛА ПУПИНА 165Е - Предвиђен буџет пројекта је 
предимензиониран у односу на број понуђених 
садржаја који би били реализовани кроз овај пројекат. 
Опис проблема дат врло уопштено. Општи и 
специфични циљеви пројекта нејасно дефинисани.

Пројекат „БЕОЧИН У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ“ 
МЕДИЈСКА МРЕЖА ДОО БЕОГРАД, НИКОЛЕ 
ПАШИЋА 7/II - не пружа гаранцију да се у наведеном 
временском периоду могу остварити интереси грађана 
на најбољи могући начин и задовољити јавни интерес 
грађана. Комисија сматра да су обим произведених 
медијских садржаја и тражена средства нереална, да је 
са становишта информисања на локалу неадекватно, 
не одговара свакодневним потребама информисања 
грађана општине Беочин.

Комисија је полазећи од предвиђених 
критеријума наведених Конкурсом констатовала да 
следеће пријаве задовољавају прописане критеријуме, 
те је предложила доделу одређеног износа средстава и 
то за:
- МЕДИА ИНФО ЦЕНТАР ДОО НОВИ САД, 
ДРАГОСЛАВА СТОЈАНОВИЋА СИП-а 2, пројекта 
„ФРУШКОГОРСКЕ ПРИЧЕ - БЕОЧИНСКИ ВЕСНИК“ - 
суфинансирањем производње предложеног медијског 
садржаја јавни интерес грађана биће задовољен на 

најбољи могући начин. Пројекат је у складу са наменом 
средстава из јавног конкурса јер доприноси 
остваривању јавног инереса путем побољшања 
информисаности грађана општине Беочин и у складу је 
са Законом о јавном информисању и медијима. 
Пројекат је добро усклађен са реалним проблемима, 
потребама и приоритетима циљне групе која жели да се 
информише путем елекронских медија -телевизије.
- НОВИНАРСКО-ИЗДАВАЧКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО 
„СРЕМСКЕ НОВИНЕ“ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА, 
ТРГ ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА бр.14/II, пројекта 
„ИСТА СМО РЕЧ“ - Комисија сматра да је пројекта 
„ИСТА СМО РЕЧ“ у складу са наменом средстава из 
јавног конкурса и са Законом о јавном информисању. 
Реализација пројекта ће допринети истинитом 
непристрасном правовременом и потпуном 
информисању грађана општине Беочин.
- ИНВИЦТУС МЕДИА ДОО, БЕОГРАД, БУЛЕВАР 
МИХАЈЛА ПУПИНА 165 Е, пројекта „ВОДИЧ КРОЗ 
ДИЈАБЕТЕС“ - Пројекат „ВОДИЧ КРОЗ ДИЈАБЕТЕС“ је 
у складу са наменом средстава из Јавног конкурса. 
Пројектна активност је подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања тако да ће 
реализација пројекта допринети подизању квалитета, 
актуелности и креативности информисања, посебно у 
делу који се односи на маргинализоване групе и особе 
оболеле од дијабетеса као и популацију која се везује 
за њих.
- ДЕЛТА ТЕЛЕВИЗИЈА ДОО ЗА ЗАСТУПАЊЕ, 
М А Р К Е Т И Н Г  И  РА Д И О  Т Е Л Е В И З И Ј С К Е  
АКТИВНОСТИ, НОВИ САД, БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 
БР.127, пројекта „АКТУЕЛНОСТИ ИЗ БЕОЧИНА“ - 
суфинансирањем производње предложеног медијског 
садржаја јавни интерес грађана бити задовољен на 
најбољи могући начин. Пројекат је у складу са наменом 
средстава из јавног конкурса јер доприноси 
остваривању јавног интереса путем побољшања  
информисаности грађана општине Беочин и у складу је 
са Законом о јавном информисању и медијима. 
Пројекат је добро усклађен са реалним проблемима, 
потребама и приоритетима циљне групе која жели да се 
информише путем елекронских медија -телевизије.
- ДОО ИНВИТЕМ-РАДИО “ЈУГОВИЋ“, КАЋ, КРАЉА 
ПЕТРА ПРВОГ I 4Д, пројекта „БЕОЧИН НАША 

ОПШТИНА“ – Пројекат „БЕОЧИН НАША ОПШТИНА“. је 

у складу са наменом средстава из јавног конкурса јер 
доприноси остваривању јавног интереса путем 
побољшања информисаности грађана општине 
Беочин и у складу је са Законом о јавном информисању 
и медијима. Пројекат је усклађен са реалним 
проблемима, потребама и приоритетима циљне групе 
која жели да се информише путем радија.
- САВЕЗ СРБА ИЗ РЕГИОНА, БЕОГРАД, КРАЉИЦЕ 
МАРИЈЕ 47, пројекта „СРПСКО КОЛО“ - Комисија 
сматра да је пројекат „СРПСКО КОЛО“ у складу са 
наменом средстава из јавног конкурса и са Законом о 
јавном информисању. Реализација пројекта ће 
допринети подизању квалитета, актуелност и 
креативности информисања, посебно у делу који се 
односи на маргинализоване групе као што су избегла 
лица.

Комисија сматра да претходно наведени 
пројекти у потпуности остварују јавни интерес у 
области јавног информисања за целу територију 
општине Беочин, те је своје мишљење и образложила у 
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самом Предлогу за доделу средстава бр.01-401-11/27 
од 15.03.2017. године.

Чланом 24. Правилника о суфинансирању 
пројеката за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања прописано је да Одлуку (Решење) 
о расподели средстава са образложењем доноси 
руководилац органа који је расписао конкурс, а на 
основу предлога Комисије.

Општинско веће је у целости прихватило 
предлог Комисије са образложењем, дел. бр. 01-401-
11/27/2017 од 15.03.2017. године и донело одлуку као у 
диспозитиву овог Решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно 
и против њега се може покренути управни спор у року 
од 30 дана од дана достављања Решења.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 01-401-28 ПРЕДСЕДНИК
ДАНА: 21.03.2017. године Митар Милинковић, с.р.

082
На основу члана 5. став 3. Закона о 

избеглицама („Службени лист РС“ бр. 18/92, 
„Службени лист СРЈ“ бр. 42/02 и „Службени гласник 
РС“ бр. 30/10), члана 12. Закона о управљању 
миграцијама („Службени гласник РС“ бр. 107/12), члана 
13. Одлуке о Општинском већу општине Беочин („Сл 
лист општина Срема” бр.25/08) и члана 48. Пословника 
о раду Општинског већа („Службени лист општина 
Срема” бр. 27/08), Општинско веће је на седници 
одржаној дана 05.04.2017. године донело

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА 
ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА

Члан 1.
Дужности чланства у Савету за избеглице и 

управљање миграцијама Општине Беочин разрешава 
се:
МИРЈАНА  АДАМОВИЋ, члан.

Члан 2.
У Савет за избеглице и управљање миграци-

јама Општине Беочин именује се:
МАРИНА ФОДОР, секретар Црвеног крста Беочин, за 
члана.

Члан 3.
Мандат именоване траје до истека мандата 

Савета за избеглице и управљање миграцијама 
Општине Беочин образованог решењем број 01-02-
123/16 од 05.08.2016. године

Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-02-44 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 05.04.2017. године Митар Милинковић, с.р.

Начелник општинске управе

083
На основу члана 9. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС" број 135/04 и 88/10) и члана 33. и 35. 
Одлуке о Општинској управи („Службени лист општине 
Беочин", бр. 3/14, 5/15 и 15/16), начелник Општинске 
управе Беочин доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДА СЕ НЕ ВРШИ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА 
„LAFARGE-BFC“ 
2. ОВО РЕШЕЊЕ СЕ ДОСТАВЉА СКУПШТИНИ 
ОПШТИНЕ БЕОЧИН И ПРЕДСТАВЉА САСТАВНИ 
ДЕО ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНЕ ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА „LAFARGE-
BFC“
3. ОВО РЕШЕЊЕ ОБЈАВИТИ У „СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ 
ОПШТИНЕ БЕОЧИН“

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 5. став 1. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (''Службени гласник Репу-
блике Србије'', бр. 135/04 и 88/10), стратешка процена 
врши се за планове, програме и основе у области 
просторног и урбанистичког планирања или кориш-
ћења земљишта, пољопривреде, шумарства, рибар-
ства, ловства, енергетике, индустрије, саобраћаја, 
управљања отпадом, управљања водама, телекомуни-
кација, туризма, очувања природних станишта и дивље 
флоре и фауне, којима се успоставља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката одређених 
прописима којима се уређује процена утицаја на 
животну средину.

Чланом 5. став 2. Закона дефинисано је да за 
планове и програме којима је предвиђено коришћење 
мањих површина на локалном нивоу или у случају 
мањих измена планова и програма који не захтевају 
прописани поступак усвајања, као и за планове и 
програме који нису наведени у члану 5. став 1. Закона, 
одлуку о стратешкој процени доноси орган надлежан за 
припрему плана и програма, ако према критеријумима 
прописаним овим Законом, утврди да постоји 
могућност значајних утицаја на животну средину. 

Орган надлежан за припрему плана и 
програма, на основу члана 9. став 3. Закона, може 
одлучити да се не израђује стратешка процена о чему 
претходно прибавља мишљење органа надлежног за 
послове заштите животне средине и других 
заинтересованих органа и организација. У складу са 
том одредбом, начелник ОУ Беочин, затражио је 
мишљење на Предлог Решења да се не врши 
стратешка процена за Измене и допуна Плана детаљне 
регулације комплекса „LAFARGE-BFC“ број 01-501-6 од 
27.02.2017. године од: Одељења за инспекцијске 
послове, урбанизам и заштиту животне средине ОУ 
Беочин, МЗ Беочин-град, ЈКП „Беочин“ Беочин, 
Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту 
животне средине, ЈВП „Воде Војводине“ - Нови Сад, ЈП 
„Војводинашуме“ - Петроварадин, Покрајинског завода 
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за заштиту природе - Нови Сад и ЈП „Национални парк 
Фрушка гора“ - Сремска Каменица. У законском року 
мишљење на Предлог решења доставили су: ЈВП 
„Воде Војводине“ - Нови Сад, ЈКП „Беочин“ Беочин, 
Одељење за инспекцијске послове, урбанизам и 
заштиту животне средине ОУ Беочин, ЈП „Национални 
парк Фрушка гора“ - Сремска Каменица и Покрајински 
завод за заштиту природе - Нови Сад.

Чланом 6. Закона дефинисано је да су 
Критеријуми за утврђивање могућности значајних 
утицаја на животну средину планова и програма и 
доношење одлуке о изради стратешке процене из 
члана 5. ст. 1 и 2. овог Закона садржани у Прилогу I овог 
Закона, који је одштампан уз овај Закон и чини његов 
саставни део.

На основу преиспитивања критеријума за 
одређивање могућих карактеристика значајних утицаја 
планираних активности на животну средину и 
добијених мишљења, утврђено је да планиране 
активности неће имати негативног утицаја на животну 
средину, с обзиром на то да је у питању постојећи 
садржај, који се битно неће мењати планским 
решењем.

На основу горе наведеног решено је као у 
диспозитиву.

Ово Решење се доставља Скупштини општине 
Беочин и представља саставни део Одлуке о изменама 
и допунама Плана детаљне регулације комплекса 
„LAFARGE-BFC“.

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН 
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 01-501-6/7       НАЧЕЛНИК ОУ
Дана: 20.03.2017. године    Катарина Остојић Илић, с.р.
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