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о мрежи јавних предшколских установа,  
делатност предшколског васпитања и 
образовања обављаће Предшколска установа 
„Љуба Станковић“ Беочин, Доситеја 
Обрадовића 4А ( у даљем тексту: Предшколска 
установа).

Члан 3.
 Мрежу јавних предшколских установа 
чине објекти Предшколске установе  у седишту 
и објекти ван седишта Предшколске установе, 
и то: 
 - у Беочин граду, централни објекат 
 „Бубамара“ у улици Доситеја 
 Обрадовића 4A;
 - у Беочину, објекат „Бубица“, у 
 објекту Месне заједнице Беочин, 
 Стојана Вукосављевића 77;
 - у Раковцу, објекат „Дечији рај“, у 
 објекту Основне школе „Јован Грчић 
 Миленко“, Партизанска 2; 
 - у Черевићу, објекат „Звездица“, у 
 објекту Основне школе „Јован Грчић 
 Миленко“, Петра Костића 5; 
 - у Баноштору, објекат „Лабудић“, у 
 објекту Основне школе „Јован 
 Поповић“, Светозара Марковића 62; 
 - у Сусеку, објекат „Лептирић“, у објекту 
 Месне заједнице Сусек, Николе Тесле 
 75 и 
 - у Лугу, објекат „Пчелица“ – „Včielka“, 
 у објекту Основне школе „Јован 
 Поповић“, Маршала Тита 66.

Члан 4.
 Образовно васпитни рад у објекту 
„Пчелица“ - „Včielka“, са седиштем у 
Лугу,остварује се на словачком језику, као 
језику националне мањине.

 На основу члана 104. став 3. и став 
4.  Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службенигласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/19), чланова 2.  
и 4.  Уредбе о критеријумима за доношење акта 
о мрежи јавних предшколских установа и акта 
о мрежи јавних основних школа („Службени 
гласник РС“, бр. 21/2018) и члана 143. став 
1. Статута oпштине Беочин („Службени  лист 
општине Беочин“, бр. 3/19), а по претходно 
прибављеном мишљењу Националног савета 
словачке националне мањине бр. 01-203/2019 
од 06.08.2019. године,  Скупштина oпштине 
Беочин, на седници одржаној дана 12.09.2019. 
године, донела је

О Д Л У К У
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ 

УСТАНОВА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
 Овом Одлуком утврђује се број и 
просторни распоред јавних предшколских 
установа на територији општине Беочин (у 
даљем тексту: мрежа јавних предшколских 
установа), седиште и издвојена одељења – 
објекти јавних предшколских установе или 
други простор, према врсти и структури, уз 
уважавање циљева и принципа предшколског 
васпитања и образовања  и сагледавање 
оптималног коришћења расположивих 
ресурса за обављање делатности васпитања и 
образовања деце предшколског узраста – од 
шест месеци до поласка у основну школу.

Члан 2.
 На територији општине Беочин, 
полазећи од критеријума за доношење акта 
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 На основу чланова 30. и 31. Закона 
о предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник РС“, број 18/2010, 
101/2017, 113/17- др. закон, 95/18 – др. закон 
и 10/19) и члана 143. став 1. Статута општине 
Беочин („Службени гласник општине Беочин“, 
број 3/2019), Скупштина општине Беочин, на 
седници одржаној дана 12.09.2019. године, 
донела је 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ВЕЋЕГ, ОДНОСНО 

МАЊЕГ БРОЈА ДЕЦЕ У ВАСПИТНИМ
ГРУПАМА У ПРЕДШКОЛСКОЈ 

УСТАНОВИ „ЉУБА СТАНКОВИЋ“ 
БЕОЧИН

Члан 1. 
 Овом Одлуком утврђује се већи, 
односно мањи број деце у васпитним групама 
у Предшколској установи „Љуба Станковић“ 
Беочин, на следећи начин: 

а) већи број деце у васпитним групама

Члан 5. 
 Саставни део ове Одлуке чини Елаборат 
о плану мреже јавних предшколских установа 
са седиштем на територији општине Беочин за 
период 2018-2023. године.

Члан 6.
 Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје 
да важи Одлука о мрежи установа за децу на 
територији општине Беочин,  брoj 01-011-65/18 
oд 06.09.2018. године („Службени лист општине 
Беочин“, број  10/2018).

Члан 7.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана  објављивања у „Службеном листу 
општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН  
Број: 01-011-89/19
Дана: 12.09.2019. године    
Б Е О Ч И Н     
 

Заменик председника
           Скупштине општине  
  Миленко Милинковић 
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 На основу чланова 30. и 31. Закона о предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник РС“, број 18/2010, 101/2017, 113/17- др. закон, 95/18 – др. закон и 
10/19) и члана 143. став 1. Статута општине Беочин („Службени гласник општине Беочин“, 
број 3/2019), Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 12.09.2019. године, 
донела је  
 

О Д Л У К У  
О УТВРЂИВАЊУ ВЕЋЕГ, ОДНОСНО МАЊЕГ БРОЈА ДЕЦЕ У ВАСПИТНИМ 
ГРУПАМА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ЉУБА СТАНКОВИЋ“ БЕОЧИН 

 
Члан 1.  

 Овом Одлуком утврђује се већи, односно мањи број деце у васпитним групама у 
Предшколској установи „Љуба Станковић“ Беочин, на следећи начин:  
 
а) већи број деце у васпитним групама 
 
Табела бр.1. 

ВАСПИТНА 
ГРУПА 

(УЗРАСТ ДЕЦЕ) 

ОБЈЕКАТ ЗАКОНСКИ 
НОРМАТИВ 

(ЧЛАН 30. СТАВ 3. и 
ЧЛАН 31. ЗАКОНА) 

ПОТРЕБНО 
ПОВЕЋАЊЕ 

ИЗРАЖЕНО У 
БРОЈУ ДЕЦЕ 

(НАЈВИШЕ ДО 
20%) 

УКУПАН БРОЈ 
ДЕЦЕ У 
ВАСПИТНОЈ 
ГРУПИ 
ПОСЛЕ 
ПОВЕЋАЊА 

Средња јаслена 
група, узраст од 2-3 
год. 

„БУБАМАРА“ 
БЕОЧИН 

16 деце у групи 3 19 

Млађа група 
Узраст 3-4 године 

„БУБАМАРА“ 
БЕОЧИН 

20 деце у групи 4 24 

Старија група 
Узраст 4-5 год. 

„БУБАМАРА“ 
БЕОЧИН 

24 деце у групи 5 29 

Најстарија група I 
Припремни.предшк.
прог. 

„БУБАМАРА“ 
БЕОЧИН 

26 деце у групи 5 31 

Најстарија група  II 
Припремни.предшк.
прог 

„БУБАМАРА“ 
БЕОЧИН 

26 деце у групи 5 31 

Најстарија група  III 
Припремни.предшк.
прог 

„БУБАМАРА“ 
БЕОЧИН 

26 деце у групи 5 31 

Најстарија група IV 
Припремни.предшк.
прог. 

„ДЕЧЈИ РАЈ“ 
РАКОВАЦ 

26 деце у групи 5 31 

Најстарија група V 
Припремни.предшк.
прог. 

„БУБИЦА“ 
БЕОЧИН 

СЕЛО 

26 деце у групи 5 31 

Најстарија група VI 
Припремни.предшк.
прог. 

„БУБИЦА“ 
БЕОЧИН 

СЕЛО 

26 деце у групи 5 31 

Најстарија група VII 
Припремни.предшк.

„ЗВЕЗДИЦА“ 
ЧЕРЕВИЋ 

26 деце у групи 5 31 



прог. 
Најстарија група 
VIII 
Припремни.предшк.
прог. 

„ЗВЕЗДИЦА“ 
ЧЕРЕВИЋ 

26 деце у групи 5 31 

 
 
б) мањи број деце у васпитним групама 
 
Табела бр. 2 

ВАСПИТНА 
ГРУПА 

(УЗРАСТ ДЕЦЕ) 

ОБЈЕКАТ ЗАКОНСКИ 
НОРМАТИВ 
(ЧЛАН 30.) 

БРОЈ ДЕЦЕ У 
ГРУПИ ППП 

ПОТРЕБНО 
СМАЊЕЊЕ 

ИЗРАЖЕНО У 
БРОЈУ 

ДЕЦЕ(ДО 20%) 

УКУПАН БРОЈ 
ДЕЦЕ У 
ВАСПИТНОЈ 
ГРУПИ ПОСЛЕ 
СМАЊЕЊА 

Мешовита група 
Узраст од 3 године 
до поласка у школу 

„ЛАБУДИЋ“ 
Баноштор 

20 деце у групи 4 16 

Најстарија група IX 
Припремни.предшк.
прог. 

„ЛЕПТИРИЋ
“ 

Сусек 

26 деце у групи 5 21 

Најстарија група X 
Припремни.предшк.
прог. 

„ПЧЕЛИЦА“ 
Луг 

26 деце у групи 5 21 

 
     

Члан 2. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању већег, односно 
мањег броју деце у васпитним групама у Предшколској установи „Љуба Станковић“ 
Беочин, број 01-011-64 од 06.09.2018. године („Службени лист општине Беочин“, број 
10/2018). 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Беочин“.  
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
Број:01-011-88/19                                    
Дана: 12.09.2019. године 
Б Е О Ч И Н                                                                                                      
        Заменик председника Скупштине општине                
                                                                                                       Миленко Милинковић 
 
 
 
 
 
 
 
 

 На основу чланова 30. и 31. Закона о предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник РС“, број 18/2010, 101/2017, 113/17- др. закон, 95/18 – др. закон и 
10/19) и члана 143. став 1. Статута општине Беочин („Службени гласник општине Беочин“, 
број 3/2019), Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 12.09.2019. године, 
донела је  
 

О Д Л У К У  
О УТВРЂИВАЊУ ВЕЋЕГ, ОДНОСНО МАЊЕГ БРОЈА ДЕЦЕ У ВАСПИТНИМ 
ГРУПАМА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ЉУБА СТАНКОВИЋ“ БЕОЧИН 

 
Члан 1.  

 Овом Одлуком утврђује се већи, односно мањи број деце у васпитним групама у 
Предшколској установи „Љуба Станковић“ Беочин, на следећи начин:  
 
а) већи број деце у васпитним групама 
 
Табела бр.1. 

ВАСПИТНА 
ГРУПА 

(УЗРАСТ ДЕЦЕ) 

ОБЈЕКАТ ЗАКОНСКИ 
НОРМАТИВ 

(ЧЛАН 30. СТАВ 3. и 
ЧЛАН 31. ЗАКОНА) 

ПОТРЕБНО 
ПОВЕЋАЊЕ 

ИЗРАЖЕНО У 
БРОЈУ ДЕЦЕ 

(НАЈВИШЕ ДО 
20%) 

УКУПАН БРОЈ 
ДЕЦЕ У 
ВАСПИТНОЈ 
ГРУПИ 
ПОСЛЕ 
ПОВЕЋАЊА 

Средња јаслена 
група, узраст од 2-3 
год. 

„БУБАМАРА“ 
БЕОЧИН 

16 деце у групи 3 19 

Млађа група 
Узраст 3-4 године 

„БУБАМАРА“ 
БЕОЧИН 

20 деце у групи 4 24 

Старија група 
Узраст 4-5 год. 

„БУБАМАРА“ 
БЕОЧИН 

24 деце у групи 5 29 

Најстарија група I 
Припремни.предшк.
прог. 

„БУБАМАРА“ 
БЕОЧИН 

26 деце у групи 5 31 

Најстарија група  II 
Припремни.предшк.
прог 

„БУБАМАРА“ 
БЕОЧИН 

26 деце у групи 5 31 

Најстарија група  III 
Припремни.предшк.
прог 

„БУБАМАРА“ 
БЕОЧИН 

26 деце у групи 5 31 

Најстарија група IV 
Припремни.предшк.
прог. 

„ДЕЧЈИ РАЈ“ 
РАКОВАЦ 

26 деце у групи 5 31 

Најстарија група V 
Припремни.предшк.
прог. 

„БУБИЦА“ 
БЕОЧИН 

СЕЛО 

26 деце у групи 5 31 

Најстарија група VI 
Припремни.предшк.
прог. 

„БУБИЦА“ 
БЕОЧИН 

СЕЛО 

26 деце у групи 5 31 

Најстарија група VII 
Припремни.предшк.

„ЗВЕЗДИЦА“ 
ЧЕРЕВИЋ 

26 деце у групи 5 31 
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 На основу чланова 35. Закона о 
предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник РС“, број 18/2010, 
101/2017, 113/17- др. закон, 95/18 – др. закон 
и 10/19) и члана 143. став 1. Статута општине 
Беочин („Службени гласник општине Беочин“, 
број 3/19), Скупштина општине Беочин, на 
седници одржаној дана 12.09.2019. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЉУБА 

СТАНКОВИЋ“ БЕОЧИН

Члан 1. 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку 
о утврђивању радног времена у Предшколској 
установи „Љуба Станковић“ Беочин, коју је 
донео Управни одбор   ПУ „Љуба Станковић“ 
дана 26.06.2019. године под бројем 532-01/9.

Члан 2. 
 Одлука о утврђивању радног времена 
у Предшколској установи „Љуба Станковић“ 
Беочин, 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: 01-60-7/19                                  
Дана: 12.09.2019.године                                                                                                 
Б Е О Ч И Н       
   

Заменик председника 
Скупштине општине                

Миленко Милинковић

141.
 На основу члана  41. став 1. тачка 65. 
и члана 143. став 1. Статута општине Беочин 
(“Службени лист општине Беочин“ број 3/19), 
а везано за члан 17. Закона о предшколском 
васпитању и образовању („Службени гласник 
РС“ број 18/2010 и 101/2017 ) Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 
12.09.2019. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ  
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “ЉУБА 

СТАНКОВИЋ” БЕОЧИН 

Члан 1.
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 
Предшколски програм Предшколске установе 
“Љуба Станковић” Беочин,  усвојен на седници 
Управног одбора Предшколске установе „Љуба 
Станковић“ Беочин, Одлуком број 532-01/4 од 
26.06.2019. године, са важењем од 01.09.2019. 
године.

Члан 2.
  Предшколски програм  Предшколске 
установе  “Љуба Станковић” Беочин са  
важењем од 01.09.2019. године, 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: 01-60-8/19                                                              
Дана: 12.09.2019. године
Б Е О Ч И Н                                          

Заменик председника 
Скупштине општине 

Миленко Милинковић
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 На основу чланова 45. и 143. став 1. 
Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 3/19), члана 7. и члана 9. 
Одлуке о 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 
12.09.2019. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Члан. 1.
 Дужности чланства у Комисији за буџет 
и финансије разрешавају се: 
1. СТАНКА ЛУКИЋ и 
2. ЉУБОМИР ВЕСКОВИЋ.

Члан 2.
      За чланове Комисије за буџет и финансије 
именују се:
1. ЈЕЛЕНА РАНКОВИЋ и
2. МОМЧИЛО СЕКУЛИЋ. 

Члан 3.
 Мандат именованих 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: 01-02-72/19
Дана: 12.09.2019. године
Б  Е О Ч И Н 

Заменик председника 
Скупштине општине 

Миленко Милинковић

143.
 На основу члана 41. став 1. тачка 66. 
и члана 143. став 1. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19), а 
у вези са чланом 76. став 3. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11,93/12, 62/13, 63/13 испр. 
108/13, 142/14, 68/15 - др.закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18 и 31/19) Скупштина општине 
Беочин је на седници одржаној дана 12.09.2019. 
године донела 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О 
ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

БЕОЧИН ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019.
         ГОДИНЕ ДО 30.06.2019. ГОДИНE 
 

Члан 1.  
 Прихвата се Извештај Одељења за буџет 
и финансије број 01-400-195 од 12.07.2019. 
године  о извршењу буџета општине Беочин 
за период од 01.01.2019. године до 30.06.2019. 
године који је усвојило Општинско веће 
на седници одржаној дана 25.07.2019. 
године. 
       

Члан 2. 
 Извештај Одељења за буџет и финансије 
број 01-400-195 од 12.07.2019. године  о 
извршењу буџета општине Беочин за период 
од 01.01.2019. године до 30.06.2019. године 
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: 01-400-197/19
Дана: 12.09.2019. године                                    
Б Е О Ч И Н                                                                         

Заменик председника 
Скупштине општине

Миленко Милинковић  
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146.
 На основу чланова 45. и 143. став 1. 
Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 3/19), члана 7. и члана 13. 
Одлуке о 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 
12.09.2019. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ

Члан. 1.
 Дужности чланства у Комисији за 
представке и жалбе разрешава се МИХАЈЛО 
БОЖИЋ.

Члан 2.
     У састав Комисије за представке и жалбе 
именује се ЗОРАН РАМИЋ – за члана. 
 

Члан 3.
  Мандат именованог траје до истека 
мандата Скупштине општине Беочин 
конституисане дана  26.05.2016. године.
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-74/19
Дана: 12.09.2019. године
Б  Е О Ч И Н 

Заменик председника 
Скупштине општине

Миленко Милинковић 

145.
 На основу чланова 45. и 143. став 1. 
Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 3/19), члана 7. и члана 11. 
Одлуке о 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 
12.09.2019. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНA 

КОМИСИЈЕ ЗА
СТАТУТАРНА ПИТАЊА, 

ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНА АКТА 

Члан. 1.
 Дужности чланства у Комисији за 
статутарна питања, организацију и нормативна 
акта разрешава се БРАНКИЦА ШКОБЕРНА 
(ПАВЛОВИЋ). 

Члан 2.
      За члана Комисије за статутарна питања, 
организацију и нормативна акта именује се 
МИЛОШ ЛАЗИЋ. 

Члан 3.
 Мандат именованог траје до истека 
мандата Скупштине општине Беочин 
конституисане дана 26.05.2016. године.
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-73/19
Дана: 12.09.2019. године
Б  Е О Ч И Н 

Заменик председника 
Скупштине општине

Миленко Милинковић 

Број 9 - Страна 6                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН                  13. септембар 2019.



148.
 На основу чланова 45. и 143. став 1. 
Статута општине Беочин (“Службени лист 
општине Беочин“ бр. 3/19) и чланoва 7 и 15. 
Одлуке o радним телима Скупштине општине 
Беочин (“Службени лист општине Беочин” 
бр. 5/10 и 7/10 – исправка, 10/11 и 10/12), 
Скупштина општине Беочин на седници 
одржаној дана 12.09.2019. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

САВЕТА ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

Члан 1. 
 Дужности чланства у Савету за привреду 
и локални економски развој разрешава се 
ДЕЈАН КОРИЧИЋ, као представник „Лафарж-
БФЦ“ доо Беочин.
      

Члан 2.
 За члана Савета за привреду и локални 
економски развој именује се ДРАГАН 
САМАРЏИЋ, представник „Лафарж-БФЦ“ 
доо Беочин. 
       

Члан 3.
 Мандат именованог траје до истека 
мандата Скупштине општине Беочин 
конституисане дана 26.05.2016. године.
       

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-76/19
Дана: 12.09.2019. године
Б Е О Ч И Н                                                         

Заменик председника 
Скупштине општине

Миленко Милинковић 

147.
 На основу чланова 45. и 143. став 1. 
Статута општине Беочин (“Службени лист 
општине Беочин“ бр. 3/19) и члана 18а., а везано 
за члан 5. став 2. 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 12.09.2019. године, 
донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА РОДНУ 
РАВНОПРАВНОСТ 

      
Члан 1. 

 Дужности чланства у Савету за родну 
равноправност разрешавају се:
1. МИХАЈЛО БОЖИЋ и
2. АМЕЛА КУЈОВИЋ ЈОВИЋ. 
       

Члан 2.
 За чланове Савета за родну 
равноправност, на предлог СНС-а , именују се:
1. ДРАГАН БРАНКОВИЋ и
2. ЈОВАН БИРЋА.
           

Члан 3. 
 Мандат именованих 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: 01-02-75/19
Дана: 12.09.2019. године
Б Е О Ч И Н                        

Заменик председника 
Скупштине општине

Миленко Милинковић   
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-77/19
Дана: 12.09.2019. године     
Б Е О Ч И Н

Заменик председника 
Скупштине општине

Миленко Милинковић

150.
 На основу члана  34. став 2.  Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“, 
број 15/2016),  члана 45. и члана 143. став 1. 
Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“, број 3/19), Скупштина 
општине Беочин , на седници одржаној дана 
12.09.2019.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ   КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ 

ПРЕДУЗЕЋА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА БЕОЧИН

Члан 1. 
 Образује се Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа 
чији је оснивач општина Беочин (у даљем 
тексту: Комисија).
 Комисија има пет чланова, од којих је 
један председник. 
 Председник и чланови Комисије 
именују се на период од три године, почев од 
11.10.2019. године.
 

Члан 2. 
 У састав Комисије из члана 1. овог 
Решења именују се:
 1. МИЛАНКО БЈЕЛОБРК  - за 
 председника;
 2. ВЕСЕЉКО КОЈАДИНОВИЋ - за 
 члана;
 3. ВЛАДИМИР ТОМИЋ - за члана;
 4. БОЈАН МАТИЈЕВИЋ - за члана

149.
 На основу члана  34. став 2.  Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“, 
број 15/2016),  члана 45. и члана 143. став 1. 
Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“, број 3/19), Скупштина 
општине Беочин , на седници одржаној дана 
12.09.2019.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА 

МАНДАТА ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ 
ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 

ОПШТИНА БЕОЧИН

Члан 1. 
 Утврђује се престанак мандата чланова 
Комисије за спровођење конкурса за избор 
директора јавних предузећа чији је оснивач 
општина Беочин, са даном 10.10.2019. године, 
због истека периода на који су именовани и то:
 
 1. МИЛАНКУ БЈЕЛОБРК  - дужност 
     председника;
 2. ВЕСЕЉКУ КОЈАДИНОВИЋУ - 
      дужност члана;
 3. ВЛАДИМИРУ ТОМИЋУ – дужност 
     члана;
 4. БОЈАНУ МАТИЈЕВИЋУ – дужност 
     члана
 5. СТЕВАНУ СИНЂЕЛИЋУ  - дужност 
     члана.

Члан 2.      
 Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења, а примењиваће се почев од 
10.10.2019. године.

Члан 3. 
 Ово Решење ће се објавити   у 
„Службеном листу општине Беочин“.
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и накнадама функционера, службеника на 
положају, одборника, чланова управних 
и надзорних одбора и радних тела органа 
општине („Службени лист општине Беочин“ 
бр. 17/16, 6/17 и 11/18).

Члан 6.
 Административне послове за потребе 
Комисије обавља  секретар Скупштине.

Члан 7. 
 Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења, а примењиваће се почев од 
11.10.2019. године.

Члан 8. 
 Ово Решење ће се објавити у 
„Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-78/19
Дана: 12.09.2019. године    
Б Е О Ч И Н

Заменик председника 
Скупштине општине

Миленко Милинковић

151.
 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 143став 1.  Статута општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“, 
број 3/19), Скупштина општине Беочин, на 
седници одржаној дана 12.09.2019. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ПОСТАВЉЕЊУ 
ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

 5. СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ  - за члана.

Члан 3. 
 Задатак Комисије је да спроведе јавни 
конкурс за именовање директора јавних 
предузећа чији је оснивач општина Беочин, на 
основу одлуке Скупштине општине Беочин о 
спровођењу јавног конкурса и Огласа о јавном 
конкурсу, да прегледа све приспеле пријаве 
по Јавном конкурсу за избор директора јавног 
предузећа, да донесе закључак о одбацивању 
неблаговремених, неразумљивих пријава, 
као и пријава уз које нису приложени сви 
потребни докази, да састави списак кандидата 
међу којима се спроводи изборни поступак, да 
спроведе изборни поступак међу кандидатима 
који испуњавају услове – оцењивањем стручне 
оспособљености, знања и вештина  према 
мерилима за именовање директора јавног 
предузећа прописаних Уредбом о мерилима 
за именовање директора јавних предузећа  
(„Службени гласник РС“ број 65/16), да утврди 
резултате кандидата према мерилима, да 
састави ранг листу са највише три кандидата 
која су са најбољим резултатом испунила 
мерила за избор директора,  да ранг листу и 
записник о спроведеном изборном поступку 
достави Општинском већу и Општинској 
управи, ради припреме предлога акта о 
именовању првог кандидата са ранг листе. 

Члан 4. 
 Председник и чланови Комисије не 
могу бити народни посланици, посланици у 
скупштини аутономне покрајине, одборници 
у скупштинама јединица локалне самоуправе, 
као ни постављена лица у органима државне 
управе, органима аутономне покрајине или 
органима јединица локалне самоуправе.
 Чланови Комисије дужни су да 
дају писане изјаве о томе да ли они или са 
њима повезана лица имају интерес везан за 
спровођење конкурса. 

Члан 5. 
 За извршење задатка из члана 3. овог 
Решења, Комисија има право на накнаду 
у складу са одредбама Одлуке о платама 
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дужности председника у Надзорном одбору 
Центра за културу, спорт и туризам општине 
Беочин, као представник локалне самоуправе.

Члан 2.
 За председника Надзорног одбора 
Центра за културу, спорт и туризам општине 
Беочин, испред локалне самоуправе, именује 
се ТАЊА ЧАКАР.  

Члан 3.
 Мандат именоване  траје до истека 
мандата Надзорног одбора Центра за културу, 
спорт и туризам општине Беочин именованог 
Решењем Скупштине општине бр. 01-02-85/16 
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: 01-02-81/19
Дана: 12.09.2019. године                                  
Б Е О Ч И Н                                              

Заменик председника 
Скупштине општине 

Миленко Милинковић

153.
  На основу члана 41. став 1. тачка 13. 
и члана 143. став 1. Статута општине Беочин 
( „Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19) 
, Скупштина општине Беочин, на седници 
одржаној дана 12.09.2019. године, донела је 
  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ДОМА ЗДРАВЉА

„ДР ДУШАН САВИЋ ДОДА“ БЕОЧИН 
ИСПРЕД ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 1.
 Дужности чланства у Општинском 
штабу за ванредне ситуације, разрешава се:
 - ЈОВАН СВИРЧЕВИЋ – због престанка 
 дужности директора ЈКП “Беочин“ 
 Беочин.

Члан 2.
 У Општински штаб за ванредне 
ситуације поставља се:
 - СРЂАН СТЕПАНОВ  – в.д. директор 
 ЈКП „Беочин“ Беочин, за члана. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-79/19
Дана: 12.09.2019. године
Б Е О Ч И Н  

Заменик председника 
Скупштине општине

Миленко Милинковић 

152.
 На основу члана 41. став 1. тачка 13. и 
члана 143. став 1. Статута општине Беочин ( 
„Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19), 
а везано за члан 39. став 2.Статута Центра за 
културу, спорт и туризам општине Беочин, 
Скупштина општине Беочин на седници 
одржаној дана 12.09.2019. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И 
ТУРИЗАМ ОПШТИНЕ БЕОЧИН 

Члан 1.
 САВА НИЋЕТИН  се разрешава 
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непокретности непосредном погодбом, давања 
у закуп ствари у јавној својини, односно 
прибављања и уступања искоришћавања 
других имовинских права, као и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда („Службени гласник РС“, број 16/18), 
члана  9. Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини 
општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“, број 6/19) и члана 145. Статута 
оштине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“, број 3/19), Општинско веће општине 
Беочин на седници одржаној дана 25.07.2019. 
године,  донело је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о отуђењу грађевинског земљишта -

катастарске парцеле 1633/5 к.о. Беочин

I 
 ОТУЂУЈE СЕ из јавне својине 
Општине Беочин катастарска парцела 
грађевинског земљишта број 1633/5, површине 
295 м/2, уписана у Лист непокретности број 
2403 к.о. Беочин, по цени постигнутој на 
јавном надметању одржаном дана 22.07.2019. 
године  у износу од 174.050,00 динара. 

II
 Катастарска парцела из члана I овoг 
Решења отуђује се у корист: РАДУЛИЋ 
ВЛАДИМИРА, Беочин, насеље Дунав бб, 
(ЈМБГ: 0801954310615).

III
 У року од 30 дана од дана доношења 
овог Решења,  а по претходно прибављеном 
мишљењу Правобранилаштва општине 
Беочин стицалац права својине закључиће 
са Председником општине Беочин Уговор о 
отуђењу грађевинског земљишта.

IV
 Овo Решење је коначно, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Беочин“. 

Члан 1.
 Дужности члана у Управном одбору 
Дома здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин 
испред локалне самоуправе разрешава се 
СТАНКА ЛУКИЋ.

Члан 2. 
 У састав Управног одбора Дома здравља 
„Др Душан Савић Дода“ Беочин испред локалне 
самоуправе  именује се ЗОРАН ЧАКАР.
           

Члан 3. 
 Мандат именованог траје до истека 
мандата Управног одбора Дома здравља „Др 
Душан Савић Дода“ Беочин именованог 
Решењем Скупштине општине Беочин бр. 01-
02-81/16 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: 01-02-82/19
Дана: 12.09.2019.  године                                     
Б Е О Ч И Н

Заменик председника 
Скупштине општине

Миленко Милинковић 

154.
 На основу члана 27. став 10. Закона о 
јавној својини („Службени гласник РС“, број 
72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016 – др. Закон, 
108/2016, 113/2017 и 95/18), члана 99. став 13. 
Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“  бр. 72/09, 81/09 – испр, 64/10 – 
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одл. УС, 
50/13 одл. УС, 98/13 – одл. УС, 132/14 и 145/14, 
83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон) члана 21. став 
2. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
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Општинско веће општине Беочин



Беочин Записник са јавног надметања за 
отуђење грађевинског земљишта бр. 01-
011-76/9 од 22.07.2019. године и Предлог за 
отуђење грађевинског земљишта бр. 01-011-
76 од 23.07.2019. године који је Општинско 
веће општине Беочин у свему прихватило 
Закључком бр. 01-463-80/19 од 25.07.2019. 
године, те на основу истог донело Решење 
о отуђењу грађевинског земљишта као у 
диспозитиву. 

ОПШТИНА БЕОЧИН 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-463-81/19
Дана:25.07.2019. године      
Б Е О Ч И Н             

Председник општине
Митар Милинковић

155.
 На основу члана 27. став 10. Закона о 
јавној својини („Службени гласник РС“, број 
72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016 – др. Закон, 
108/2016, 113/2017 и 95/18), члана 99. став 13. 
Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“  бр. 72/09, 81/09 – испр, 64/10 – 
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одл. УС, 
50/13 одл. УС, 98/13 – одл. УС, 132/14 и 145/14, 
83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон) члана 21. став 
2. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања 
у закуп ствари у јавној својини, односно 
прибављања и уступања искоришћавања 
других имовинских права, као и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда („Службени гласник РС“, број 16/18), 
члана  9. Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини 
општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“, број 6/19) и члана 145. Статута 
оштине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“, број 3/19), Општинско веће општине 
Беочин на седници одржаној дана 25.07.2019. 
године,  донело је  

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 Председник општине је дана 17.06.2019. 
године донео Одлуку о покретању поступка 
отуђења грађевинског земљишта и расписивању 
јавног огласа за отуђење кат. парцеле бр. 
1633/5, уписане у Лист непокретности бр. 2403 
К.О. Беочин, површине 295 м2, путем јавног 
надметања, а која се налази у јавној својини 
општине Беочин,  ради изградње стамбеног, 
стамбено-пословног или пословно-стамбеног 
објекта и помоћног објекта. Планирана намена 
парцеле према Плану генералне регулације 
насеља Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ 2/15 и 7/18) језона породичне стамбене 
изградње.
  Јавни оглас је објављен у дневном листу 
„Данас“ дана 19.06.2019. године, са исправком 
од 21.06.2019. године и на интернет страници 
општине Беочин www.beocin.rs 
  Као почетна цена за јавно надметање 
одређена је тржишна цена утврђена у складу 
са чланом 29 . став 1. Закона о јавној својини 
(„Службени гласник РС“, број 72/2011, 
88/2013,105/2014, 104/2016 – др. Закон, 
108/2016, 113/2017 и 95/18) утврђена од стране 
Пореске управе, Филијала Петроварадин, 
Одсек Беочин бр. 437-17-54/19 од 12.02.2019. 
године у висини од 590,00 дин по м2, односно 
174.050,00 динара укупно. 
 За јавно надметање које је одржано 
дана 22.07.2019. године пристигла је једна 
благовремена и уредна пријава и то: Радулић 
Владимира из Беочина, Насеље Дунав бб, који 
је прихватио утврђену почетну лицитациону 
цену, па је Комисија констатовала да уколико 
у поступку јавног надметања учествује само 
један учесник,  у складу са чланом 17. Одлуке 
о отуђењу и давању у закуп грађевинског 
земљишта у јавној својини општине Беочин, 
јавно надметање се завршава када учесник 
прихвати почетну цену грађевинског 
земљишта. На основу напред изнетог, утврђена 
је цена у износу од 174.050,00 динара. 
 Комисија за спровођење поступка 
отуђења и давања у закуп грађевинског 
земљишта у јавној својини општине Беочин 
је доставила Општинском већу општине 

Број 9 - Страна 12                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН                  13. септембар 2019.



13. септембар 2019.                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН                  Број 9 - Страна 13

  Јавни оглас је објављен у дневном листу 
„Данас“ дана 19.06.2019. године, са исправком 
од 21.06.2019. године и на интернет страници 
општине Беочин www.beocin.rs 
  Као почетна цена за јавно надметање 
одређена је тржишна цена утврђена у складу 
са чланом 29 . став 1. Закона о јавној својини 
(„Службени гласник РС“, број 72/2011, 
88/2013,105/2014, 104/2016 – др. Закон, 
108/2016, 113/2017 и 95/18) утврђена од стране 
Пореске управе, Филијала Петроварадин, 
Одсек Беочин бр. 437-17-54/19 од 12.02.2019. 
године у висини од 590,00 дин по м2, односно 
174.050,00 динара укупно. 
 За јавно надметање које је одржано 
дана 22.07.2019. године пристигла је једна 
благовремена и уредна пријава и то: Глигорић 
Драгана из Черевића, Омладинска бб, који је 
прихватио утврђену почетну лицитациону 
цену, па је Комисија констатовала да уколико 
у поступку јавног надметања учествује само 
један учесник,  у складу са чланом 17. Одлуке 
о отуђењу и давању у закуп грађевинског 
земљишта у јавној својини општине Беочин, 
јавно надметање се завршава када учесник 
прихвати почетну цену грађевинског 
земљишта. На основу напред изнетог, утврђена 
је цена у износу од 174.050,00 динара. 
 Комисија за спровођење поступка 
отуђења и давања у закуп грађевинског 
земљишта у јавној својини општине Беочин 
је доставила Општинском већу општине 
Беочин Записник са јавног надметања за 
отуђење грађевинског земљишта бр. 01-
011-76/9 од 22.07.2019. године и Предлог за 
отуђење грађевинског земљишта бр. 01-011-
76 од 23.07.2019. године који је Општинско 
веће општине Беочин у свему прихватило 
Закључком бр. 01-463-80/19 од 25.07.2019. 
године, те на основу истог донело Решење 
о отуђењу грађевинског земљишта као у 
диспозитиву. 

ОПШТИНА БЕОЧИН 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-463-82/19
Дана:25.07.2019. године      
Б Е О Ч И Н             

Председник општине
Митар Милинковић

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о отуђењу грађевинског земљишта -

катастарске парцеле 1633/6 к.о. Беочин

I 
 ОТУЂУЈE СЕ из јавне својине 
Општине Беочин катастарска парцела 
грађевинског земљишта број 1633/6, површине 
295 м/2, уписана у Лист непокретности број 
2403 к.о. Беочин, по цени постигнутој на 
јавном надметању одржаном дана 22.07.2019. 
године  у износу од 174.050,00 динара. 

II
 Катастарска парцела из члана I овог 
Решења отуђује се у корист: ГЛИГОРИЋ 
ДРАГАНА, Черевић, Омладинска бб, (ЈМБГ: 
0803980800100).

III
 У року од 30 дана од дана доношења 
овог Решења,  а по претходно прибављеном 
мишљењу Правобранилаштва општине 
Беочин стицалац права својине закључиће 
са Председником општине Беочин Уговор о 
отуђењу грађевинског земљишта.

IV
 Овo Решење је коначно, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Беочин“. 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 Председник општине је дана 17.06.2019. 
године донео Одлуку о покретању поступка 
отуђења грађевинског земљишта и расписивању 
јавног огласа за отуђење кат. парцеле бр. 
1633/6, уписане у Лист непокретности бр. 2403 
К.О. Беочин, површине 295 м2, путем јавног 
надметања, а која се налази у јавној својини 
општине Беочин,  ради изградње стамбеног, 
смамбено-пословног или пословно стамбеног 
објекта и помоћног објекта. Планирана намена 
парцеле према Плану генералне регулације 
насеља Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ 2/15 и 7/18) је зона породичне стамбене 
изградње.
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овог Решења,  а по претходно прибављеном 
мишљењу Правобранилаштва општине 
Беочин стицалац права својине закључиће 
са Председником општине Беочин Уговор о 
отуђењу грађевинског земљишта.

IV
 Овo Решење је коначно, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Беочин“. 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 Председник општине је дана 
17.06.2019. године донео Одлуку о покретању 
поступка отуђења грађевинског земљишта 
и расписивању јавног огласа за отуђење 
кат. парцеле бр. 1633/7, уписане у Лист 
непокретности бр. 2403 К.О. Беочин, површине 
295 м2, путем јавног надметања, а која се 
налази у јавној својини општине Беочин,  ради 
изградње стамбеног, смамбено-пословног 
или пословно стамбеног објекта и помоћног 
и објекта. Планирана намена парцеле према 
Плану генералне регулације насеља Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ 2/15 и 7/18) 
језона породичне стамбене изградње.
  Јавни оглас је објављен у дневном листу 
„Данас“ дана 19.06.2019. године, са исправком 
од 21.06.2019. године и на интернет страници 
општине Беочин www.beocin.rs 
  Као почетна цена за јавно надметање 
одређена је тржишна цена утврђена у складу 
са чланом 29 . став 1. Закона о јавној својини 
(„Службени гласник РС“, број 72/2011, 
88/2013,105/2014, 104/2016 – др. Закон, 
108/2016, 113/2017 и 95/18) утврђена од стране 
Пореске управе, Филијала Петроварадин, 
Одсек Беочин бр. 437-17-54/19 од 12.02.2019. 
године у висини од 590,00 дин по м2, односно 
174.050,00 динара укупно. 
 За јавно надметање које је одржано 
дана 22.07.2019. године пристигла је једна 
благовремена и уредна пријава и то: Глигорић 
Драгана из Черевића, Омладинска бб, који је 
прихватио утврђену почетну лицитациону 
цену, па је Комисија констатовала да уколико 
у поступку јавног надметања учествује само 

156.
 На основу члана 27. став 10. Закона о 
јавној својини („Службени гласник РС“, број 
72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016 – др. Закон, 
108/2016, 113/2017 и 95/18), члана 99. став 13. 
Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“  бр. 72/09, 81/09 – испр, 64/10 – 
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одл. УС, 
50/13 одл. УС, 98/13 – одл. УС, 132/14 и 145/14, 
83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон) члана 21. став 
2. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања 
у закуп ствари у јавној својини, односно 
прибављања и уступања искоришћавања 
других имовинских права, као и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда („Службени гласник РС“, број 16/18), 
члана  9. Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини 
општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“, број 6/19) и члана 145. Статута 
оштине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“, број 3/19), Општинско веће општине 
Беочин на седници одржаној дана 25.07.2019. 
године,  донело је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о отуђењу грађевинског земљишта -

катастарске парцеле 1633/7 к.о. Беочин

I 
 ОТУЂУЈE СЕ из јавне својине 
Општине Беочин катастарска парцела 
грађевинског земљишта број 1633/7, површине 
295 м/2, уписана у Лист непокретности број 
2403 к.о. Беочин, по цени постигнутој на 
јавном надметању одржаном дана 22.07.2019. 
године  у износу од 174.050,00 динара. 

II
 Катастарска парцела из члана I ове 
одлуке отуђује се у корист: ГЛИГОРИЋ 
ДРАГАНА, Черевић, Омладинска бб, (ЈМБГ: 
0803980800100).

III
 У року од 30 дана од дана доношења 
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других имовинских права, као и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда („Службени гласник РС“, број 16/18), 
члана  9. Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини 
општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“, број 6/19) и члана 145. Статута 
оштине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“, број 3/19), Општинско веће општине 
Беочин на седници одржаној дана 25.07.2019. 
године,  донело је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о отуђењу грађевинског земљишта -

катастарске парцеле 3606/25 к.о. Раковац

I 
 ОТУЂУЈE СЕ из јавне својине Општине 
Беочин катастарска парцела грађевинског 
земљишта број 3606/25, површине 1264 м/2, 
уписана у Лист непокретности број 2600 
к.о. Раковац, по цени постигнутој на јавном 
надметању одржаном дана 22.07.2019. године  
у износу од 447.456,00 динара. 

II
 Катастарска парцела из члана I 
овог Решења отуђује се у корист: ПЕРИЋ 
РАДОЈА, Раковац, Фрушкогорска 24, (ЈМБГ: 
0510958173049).

III
 У року од 30 дана од дана доношења 
овог Решења,  а по претходно прибављеном 
мишљењу Правобранилаштва општине 
Беочин стицалац права својине закључиће 
са Председником општине Беочин Уговор о 
отуђењу грађевинског земљишта.

IV
 Овo Решење је коначно, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Беочин“. 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 Председник општине је дана 17.06.2019. 

један учесник,  у складу са чланом 17. Одлуке 
о отуђењу и давању у закуп грађевинског 
земљишта у јавној својини општине Беочин, 
јавно надметање се завршава када учесник 
прихвати почетну цену грађевинског 
земљишта. На основу напред изнетог, утврђена 
је цена у износу од 174.050,00 динара. 
 Комисија за спровођење поступка 
отуђења и давања у закуп грађевинског 
земљишта у јавној својини општине Беочин 
је доставила Општинском већу општине 
Беочин Записник са јавног надметања за 
отуђење грађевинског земљишта бр. 01-
011-76/9 од 22.07.2019. године и Предлог за 
отуђење грађевинског земљишта бр. 01-011-
76 од 23.07.2019. године који је Општинско 
веће општине Беочин у свему прихватило 
Закључком бр. 01-463-80/19 од 25.07.2019. 
године, те на основу истог донело Решење 
о отуђењу грађевинског земљишта као у 
диспозитиву. 

ОПШТИНА БЕОЧИН 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-463-83/19
Дана:25.07.2019. године      
Б Е О Ч И Н 

Председник општине
Митар Милинковић

157.
 На основу члана 27. став 10. Закона о 
јавној својини („Службени гласник РС“, број 
72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016 – др. Закон, 
108/2016, 113/2017 и 95/18), члана 99. став 13. 
Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“  бр. 72/09, 81/09 – испр, 64/10 – 
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одл. УС, 
50/13 одл. УС, 98/13 – одл. УС, 132/14 и 145/14, 
83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон) члана 21. став 
2. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања 
у закуп ствари у јавној својини, односно 
прибављања и уступања искоришћавања 
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отуђење грађевинског земљишта бр. 01-
011-76/9 од 22.07.2019. године и Предлог за 
отуђење грађевинског земљишта бр. 01-011-
76 од 23.07.2019. године који је Општинско 
веће општине Беочин у свему прихватило 
Закључком бр. 01-463-80/19 од 25.07.2019. 
године, те на основу истог донело Решење 
о отуђењу грађевинског земљишта као у 
диспозитиву. 

ОПШТИНА БЕОЧИН 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-463-84/19
Дана:25.07.2019. године      
Б Е О Ч И Н             

Председник општине
Митар Милинковић

158.
 На основу члана 27. став 10. Закона о 
јавној својини („Службени гласник РС“, број 
72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016 – др. Закон, 
108/2016, 113/2017 и 95/18), члана 99. став 13. 
Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“  бр. 72/09, 81/09 – испр, 64/10 – 
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одл. УС, 
50/13 одл. УС, 98/13 – одл. УС, 132/14 и 145/14, 
83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон) члана 21. став 
2. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања 
у закуп ствари у јавној својини, односно 
прибављања и уступања искоришћавања 
других имовинских права, као и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда („Службени гласник РС“, број 16/18), 
члана  9. Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини 
општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“, број 6/19) и члана 145. Статута 
оштине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“, број 3/19), Општинско веће општине 
Беочин на седници одржаној дана 25.07.2019. 
године,  донело је  

године донео Одлуку о покретању поступка 
отуђења грађевинског земљишта и расписивању 
јавног огласа за отуђење кат. парцеле бр. 
3606/25, уписане у Лист непокретности бр. 
2600 К.О. Раковац, површине 1264 м2, путем 
јавног надметања, а која се налази у јавној 
својини општине Беочин,  ради изградње 
породичног стамбеног, породичног стамбено-
пословног, пословно-стамбено породичног или 
складишног објекта, економског, помоћног и 
изградњe у комбинацијама. Планирана намена 
парцеле према Плану генералне регулације 
насеља Раковац (“Службени лист општина 
Срема“ бр. 20/05 и „Службени лист општине 
Беочин“ бр.11/17) језона становања.
  Јавни оглас је објављен у дневном листу 
„Данас“ дана 19.06.2019. године, са исправком 
од 21.06.2019. године и на интернет страници 
општине Беочин www.beocin.rs 
  Као почетна цена за јавно надметање 
одређена је тржишна цена утврђена у складу 
са чланом 29 . став 1. Закона о јавној својини 
(„Службени гласник РС“, број 72/2011, 
88/2013,105/2014, 104/2016 – др. Закон, 
108/2016, 113/2017 и 95/18) утврђена од стране 
Пореске управе, Филијала Петроварадин, 
Одсек Беочин бр. 437-17-51/2019-Ј2ЦОЕ од 
13.02.2019. године у висини од 354,00 дин по 
м2, односно 447.456,00 динара укупно. 
 За јавно надметање које је одржано 
дана 22.07.2019. године пристигла је једна 
благовремена и уредна пријава и то: Перић 
Радоја из Раковца, Фрушкогорска 24, који је 
прихватио утврђену почетну лицитациону 
цену, па је Комисија констатовала да уколико 
у поступку јавног надметања учествује само 
један учесник,  у складу са чланом 17. Одлуке 
о отуђењу и давању у закуп грађевинског 
земљишта у јавној својини општине Беочин, 
јавно надметање се завршава када учесник 
прихвати почетну цену грађевинског 
земљишта. На основу напред изнетог, утврђена 
је цена у износу од 447.456,00 динара. 
 Комисија за спровођење поступка 
отуђења и давања у закуп грађевинског 
земљишта у јавној својини општине Беочин 
је доставила Општинском већу општине 
Беочин Записник са јавног надметања за 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о отуђењу грађевинског земљишта -

катастарске парцеле 830/1 к.о. Раковац

I 
 ОТУЂУЈE СЕ из јавне својине 
Општине Беочин катастарска парцела 
грађевинског земљишта број 830/1, површине 
320 м/2, уписана у Лист непокретности број 
2600 к.о. Раковац, по цени постигнутој на 
јавном надметању одржаном дана 22.07.2019. 
године  у износу од 188.800,00 динара. 

II
 Катастарска парцела из члана I овог 
Решења отуђује се у корист:КАРАГИЋ 
ЈАВОРКЕ, Нови Сад, Ђурђа Бранковића бр. 
26(ЈМБГ: 0112978308212).

III
 У року од 30 дана од дана доношења 
овог Решења,  а по претходно прибављеном 
мишљењу Правобранилаштва општине 
Беочин стицалац права својине закључиће 
са Председником општине Беочин Уговор о 
отуђењу грађевинског земљишта.

IV
 Овo Решење је коначно, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Беочин“. 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 Председник општине је дана 17.06.2019. 
године донео Одлуку о покретању поступка 
отуђења грађевинског земљишта и расписивању 
јавног огласа за отуђење кат. парцеле бр. 830/1, 
уписане у Лист непокретности бр. 2600 К.О. 
Раковац, површине 320 м2, путем јавног 
надметања, а која се налази у јавној својини 
општине Беочин,  ради изградње породичног 
стамбеног, породичног стамбено-пословног, 
пословно-стамбено породичног типа или 
складишног објекта, економског, помоћног и 
изградње у комбинацијама. Планирана намена 
парцеле према Плану генералне регулације 
насеља Раковац (“Службени лист општина 
Срема“ бр. 20/05 и „Службени лист општине 

Беочин“ бр.11/17) језона становања.
  Јавни оглас је објављен у дневном листу 
„Данас“ дана 19.06.2019. године, са исправком 
од 21.06.2019. године и на интернет страници 
општине Беочин www.beocin.rs 
  Као почетна цена за јавно надметање 
одређена је тржишна цена утврђена у складу 
са чланом 29 . став 1. Закона о јавној својини 
(„Службени гласник РС“, број 72/2011, 
88/2013,105/2014, 104/2016 – др. Закон, 
108/2016, 113/2017 и 95/18), утврђена од стране 
Пореске управе, Филијала Петроварадин, 
Одсек Беочин бр. 437-17-107/2019-Ј2ЦОЕ од 
12.02.2019. године у висини од 590,00 дин по 
м2, односно 188.800,00 динара укупно. 
 За јавно надметање које је одржано 
дана 22.07.2019. године пристигла је једна 
благовремена и уредна пријава и то: Карагић 
Јаворке из Новог Сада Ђурђа Бранковића 
бр. 26, којаје прихватила утврђену почетну 
лицитациону цену, па је Комисија констатовала 
да уколико у поступку јавног надметања 
учествује само један учесник,  у складу 
са чланом 17. Одлуке о отуђењу и давању 
у закуп грађевинског земљишта у јавној 
својини општине Беочин, јавно надметање се 
завршава када учесник прихвати почетну цену 
грађевинског земљишта. На основу напред 
изнетог, утврђена је цена у износу од 188.800,00 
динара. 
 Комисија за спровођење поступка 
отуђења и давања у закуп грађевинског 
земљишта у јавној својини општине Беочин 
је доставила Општинском већу општине 
Беочин Записник са јавног надметања за 
отуђење грађевинског земљишта бр. 01-
011-76/9 од 22.07.2019. године и Предлог за 
отуђење грађевинског земљишта бр. 01-011-
76 од 23.07.2019. године који је Општинско 
веће општине Беочин у свему прихватило 
Закључком бр. 01-463-80/19 од 25.07.2019. 
године, те на основу истог донело Решење 
о отуђењу грађевинског земљишта као у 
диспозитиву. 

ОПШТИНА БЕОЧИН 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-463-85/19
Дана:25.07.2019. године     
Б Е О Ч И Н      

Председник општине
Митар Милинковић
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159.
 На основу члана 27. став 10. Закона о 
јавној својини („Службени гласник РС“, број 
72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016 – др. Закон, 
108/2016, 113/2017 и 95/18), члана 99. став 13. 
Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“  бр. 72/09, 81/09 – испр, 64/10 – 
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одл. УС, 
50/13 одл. УС, 98/13 – одл. УС, 132/14 и 145/14, 
83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон) члана 21. став 
2. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања 
у закуп ствари у јавној својини, односно 
прибављања и уступања искоришћавања 
других имовинских права, као и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда („Службени гласник РС“, број 16/18), 
члана  9. Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини 
општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“, број 6/19) и члана 145. Статута 
оштине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“, број 3/19), Општинско веће општине 
Беочин на седници одржаној дана 25.07.2019. 
године,  донело је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о отуђењу грађевинског земљишта -

катастарске парцеле 1355/2 к.о. Раковац

I 
 ОТУЂУЈE СЕ из јавне својине 
Општине Беочин катастарска парцела 
грађевинског земљишта број 1355/2, површине 
1525 м/2, уписана у Лист непокретности број 
2600 к.о. Раковац, по цени постигнутој на 
јавном надметању одржаном дана 22.07.2019. 
године  у износу од 449.875,00 динара. 

II
 Катастарска парцела из члана I овог 
Решења отуђује се у корист:МИЛИКИЋ 
ЗОРАНА, Раковац, Манастирска бр. 95(ЈМБГ: 
0107965800068).

III
 У року од 30 дана од дана доношења 

овог Решења,  а по претходно прибављеном 
мишљењу Правобранилаштва општине 
Беочин стицалац права својине закључиће 
са Председником општине Беочин Уговор о 
отуђењу грађевинског земљишта.

IV
 Овo Решење је коначно, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Беочин“. 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 Председник општине је дана 17.06.2019. 
године донео Одлуку о покретању поступка 
отуђења грађевинског земљишта и расписивању 
јавног огласа за отуђење кат. парцеле бр. 
1355/2, уписане у Лист непокретности бр. 2600 
К.О. Раковац, површине 1525 м2, путем јавног 
надметања, а која се налази у јавној својини 
општине Беочин,  ради изградње породичног 
стамбеног, породичног стамбено-пословног, 
пословно-стамбено породичног типа или 
складишног објекта, економског, помоћног и 
изградње у комбинацијама. Планирана намена 
парцеле према Плану генералне регулације 
насеља Раковац (“Службени лист општина 
Срема“ бр. 20/05 и „Службени лист општине 
Беочин“ бр.11/17) језона становања.
  Јавни оглас је објављен у дневном листу 
„Данас“ дана 19.06.2019. године, са исправком 
од 21.06.2019. године и на интернет страници 
општине Беочин www.beocin.rs 
  Као почетна цена за јавно надметање 
одређена је тржишна цена утврђена у складу 
са чланом 29 . став 1. Закона о јавној својини 
(„Службени гласник РС“, број 72/2011, 
88/2013,105/2014, 104/2016 – др. Закон, 
108/2016, 113/2017 и 95/18), утврђена од стране 
Пореске управе, Филијала Петроварадин, 
Одсек Беочин бр. 437-17-352/2019-К2ЦОЕ од 
27.05.2019. године у висини од 295,00 дин по 
м2, односно 449.875,00 динара укупно. 
 За јавно надметање које је одржано 
дана 22.07.2019. године пристигла је једна 
благовремена и уредна пријава и то: Миликић 
Зорана из Раковца, Манастирска 95 којије 
прихватио утврђену почетну лицитациону 
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цену, па је Комисија констатовала да уколико 
у поступку јавног надметања учествује само 
један учесник,  у складу са чланом 17. Одлуке 
о отуђењу и давању у закуп грађевинског 
земљишта у јавној својини општине Беочин, 
јавно надметање се завршава када учесник 
прихвати почетну цену грађевинског 
земљишта. На основу напред изнетог, утврђена 
је цена у износу од 449.875,00 динара. 
 Комисија за спровођење поступка 
отуђења и давања у закуп грађевинског 
земљишта у јавној својини општине Беочин 
је доставила Општинском већу општине 
Беочин Записник са јавног надметања за 
отуђење грађевинског земљишта бр. 01-
011-76/9 од 22.07.2019. године и Предлог за 
отуђење грађевинског земљишта бр. 01-011-
76 од 23.07.2019. године који је Општинско 
веће општине Беочин у свему прихватило 
Закључком бр. 01-463-80/19 од 25.07.2019. 
године, те на основу истог донело Решење 
о отуђењу грађевинског земљишта као у 
диспозитиву. 

ОПШТИНА БЕОЧИН 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-463-86/19
Дана:25.07.2019. године      
Б Е О Ч И Н      

Председник oпштине
Митар Милинковић

160.
  На  основу  члана 11. став 7.  
Правилника  о поступку и  критеријумима  за 
доделу средстава из буџета општине Беочин 
удружењима,  за  реализовање програма 
од јавног интереса за општину Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 
5/19), члана 13. Одлуке о Општинском већу 
(„Службени лист општина Срема“ број 25/08) 
и члана 48. Пословника о раду Општинског 
већа („Службени лист општина Срема“ број 
27/08) Општинско веће општине Беочин на 
седници одржаној дана 16.08.2019. године 
донело је

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ВИСИНИ 

ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ БЕОЧИН УДРУЖЕЊИМА, 

ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД 
ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ БЕОЧИН

ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан 1.
 Усваја се Извештај Комисије за 
доделу средстава из буџета општине Беочин 
удружењима за реализовање програма од 
јавног интереса за општину Беочин бр.  01-06-
129/2019 од 07.08.2019. године о спровођењу 
Јавног конкурса за доделу средстава из 
буџета општине Беочин за 2019. годину 
удружењима, за реализовање програма од 
интереса за општину Беочин  бр. 01-401-
92/2019 од 11.06.2019. године.  
 Овом Одлуком се утврђује избор 
програма од интереса за општину Беочин за 
2019. годину и додељују средстава у укупном 
износу од 1.090.000,00 динара, следећим 
носиоцима програма:
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 Наоснову  члана 11. став 7.  Правилникао поступку и критеријумима за доделу 
средстава из буџета општине Беочин удружењима, за реализовање програма од јавног 
интереса за општину Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 5/19), члана 13. 
Одлуке о Општинском већу („Службени лист општина Срема“ број 25/08) и члана 48. 
Пословника о раду Општинског већа („Службени лист општина Срема“ број 27/08) 
Општинско веће општине Беочин на седници одржаној дана 16.08.2019. године донело 
је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ВИСИНИ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ БЕОЧИН УДРУЖЕЊИМА, ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД 

ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ БЕОЧИН 
ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 Усваја се Извештај Комисије за доделу средстава из буџета општине Беочин 
удружењима за реализовање програма од јавног интереса за општину Беочин бр.  01-06-
129/2019 од 07.08.2019. године о спровођењу Јавног конкурса за доделу средстава из 
буџета општине Беочин за 2019. годину удружењима, за реализовање програма од 
интереса за општину Беочин  бр. 01-401-92/2019 од 11.06.2019. године.   

Овом Одлуком се утврђује избор програма од интереса за општину Беочин за 
2019. годину и додељују средстава у укупном износу од 1.090.000,00 динара, следећим 
носиоцима програма: 
 

 
 
Ред. 
број 

 

 
Назив удружења 
Носиоци  

 
Назив  програма Износ 

додељених 
средстава за 

финансирање и 
суфинансирање 

из  буџета 
општине 
Беочин 

 
1 

 
Удружење пензионера Беочин 

Хуманитарни рад на 
побољшавању услова живота 
пензионера Општине Беочин 

 
200.000,00 

2 
Друштво за борбу против шећерне 
болести Беочин 

 
Дијабетес и ми 100.000,00 

3 Удружење жена „ Моје селанце 
Черевић 

Черевић у мају Посело 
годишњице 100.000,00 

4 Удружење жена 
„ Бразилијански бисер“ 

Мирис лета на чарди 
Бразилијанској 80.000,00 

 
5 

Удружења жена 
„Фрушкорски цвет“Беочин село 

 
“ Ткање ново знање“ 

 
80.000,00 

6 Удружење жена „Велико срце„ 
Сусек “ Етно изложба“ 70.000,00 

 
7 

 
Удружење жена „Јана“ Баноштор 

Учешће на 
манифестацијама, чување 
традиције и обичаја 

 
60.000,00 

 
8 

 
Удружење жена „ Горска ружа“ 
Раковац 

 
Редовне активности 
удружења и 9. фестивал 
хране 

 
60.000,00 

 
9 

Савез удружења бораца  народног 
ослободилачког рата Беочин Очување и неговање 

традиције НОБ-А 

 
50.000,00 

 
10 

 
Кекина Етно колонија 

“ Очување културне 
традиције – Сликање 
материјала 

 
30.000,00 

 
11 

Општинска организација инвалида 
рада Беочин 

Ликовна колонија инвалида 
рада Срема и пријатеља 

 
30.000,00 

12 Удружење „За мој 
Баноштор“, Баноштор 

Уређење села за бољи 
живот становника 30.000,00 

 
13 

Удружење ловаца Баноштор  
Хајка на шакала и лисицу и 
лов на дивље свиње 

 
20.000,00 

 
 
14 

 
Удружење Мирошкине 
рукотворине 

Промоција стваралаштва и 
туристичких потенцијала 
Раковац и околине 

 
 

20.000,00 

 
 

 
 
15 

 
 
Ловачко удружење „ Срндаћ“ 
Беочин 

 
Прослава заветне славе ловаца 
Светог Великомученика 
Евстатија 

 
20.000,00  

 
16 

Мушка Пјевачка група 
„Крајишници с Фрушке Горе“ 

 
„ Наших 15 година“ 

 
20.000,00 

17 Клуб Виноградара и винара 
Свети Трифун 

Баношторски дани грожђа 
2019 20.000,00 

18 Ловачкоудружење“Сусек“ 
- Сусек 3. Ловачки Гулаш 20.000,00 

19 Удружење “Мајкина 
Радионица“ Баноштор 

„Сувенир села Баноштора“ 20.000,00 

20 Словачко удружење жена 
„Вредне пчелице“ 

Ми смо вредне 
пчелице 2019. 20.000,00 

 
21 

Удружење пензионера 
„Фрушка гора“, Беочин Село 

Адаптација и изолација 
простора у власништву 
општине Беочин 

 
20.000,00 
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7 

 
Удружење жена „Јана“ Баноштор 

Учешће на 
манифестацијама, чување 
традиције и обичаја 

 
60.000,00 

 
8 

 
Удружење жена „ Горска ружа“ 
Раковац 

 
Редовне активности 
удружења и 9. фестивал 
хране 

 
60.000,00 

 
9 

Савез удружења бораца  народног 
ослободилачког рата Беочин Очување и неговање 

традиције НОБ-А 

 
50.000,00 

 
10 

 
Кекина Етно колонија 

“ Очување културне 
традиције – Сликање 
материјала 

 
30.000,00 

 
11 

Општинска организација инвалида 
рада Беочин 

Ликовна колонија инвалида 
рада Срема и пријатеља 

 
30.000,00 

12 Удружење „За мој 
Баноштор“, Баноштор 

Уређење села за бољи 
живот становника 30.000,00 

 
13 

Удружење ловаца Баноштор  
Хајка на шакала и лисицу и 
лов на дивље свиње 

 
20.000,00 

 
 
14 

 
Удружење Мирошкине 
рукотворине 

Промоција стваралаштва и 
туристичких потенцијала 
Раковац и околине 

 
 

20.000,00 

 
 

 
 
15 

 
 
Ловачко удружење „ Срндаћ“ 
Беочин 

 
Прослава заветне славе ловаца 
Светог Великомученика 
Евстатија 

 
20.000,00  

 
16 

Мушка Пјевачка група 
„Крајишници с Фрушке Горе“ 

 
„ Наших 15 година“ 

 
20.000,00 

17 Клуб Виноградара и винара 
Свети Трифун 

Баношторски дани грожђа 
2019 20.000,00 

18 Ловачкоудружење“Сусек“ 
- Сусек 3. Ловачки Гулаш 20.000,00 

19 Удружење “Мајкина 
Радионица“ Баноштор 

„Сувенир села Баноштора“ 20.000,00 

20 Словачко удружење жена 
„Вредне пчелице“ 

Ми смо вредне 
пчелице 2019. 20.000,00 

 
21 

Удружење пензионера 
„Фрушка гора“, Беочин Село 

Адаптација и изолација 
простора у власништву 
општине Беочин 

 
20.000,00 

 
22 

 
Удружење грађана „ Вук 
Стефановић Караџић“ 

„ Неговање мисли, дела и 
идеја Вука Стефановића 
Караџића“ 

 
20.000,00 

 Удружења којима су одобрени програми морају исте реализовати најкасније до 
31.12.2019. године. 
  
 

Члан 3. 
 На основу ове Одлуке, Председник општине Беочин  ће закључити уговоре о 
финансирању или суфинансирању реализовања наведених програма са носиоцима 
одобрених програмаиз члана 1. ове Одлуке. 
 Уколико се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење 
уговора, сматраће се да је одустао од предлога програма. 
 
               Члан 4. 
 Удружења из члана 1 ове Одлуке, додељена средства могу користити искључиво 
за реализацију програма у складу са уговором из члан 3. ове Одлуке, а иста ће се 
исплаћивати у складу са динамиком прилива средстава у буџет општине Беочин за 
2019. годину.   
 

Члан 5. 
Удружења из члана 1. ове Одлуке дужна су да Општинском већу доставе 

наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта након завршетка реализације 
пројекта до краја текуће године,односно најкасније до 15. јануара 2020. године, уз 
достављање копија комплетне финансијске документације о утрошку средстава за 
реализацију програма.  
 Носилац пројекта коме су додељена средства, а који не достави извештај у 
прописаном року, или уколико ненаменски користи одобрена средства дужан је да 
добијена средстава врати у року од 30 дана од дана раскида уговора о финансирању или 
суфинансирању реализовања програма, са законском затезном каматом и таквом 
кориснику се по новим конкурсима  не могу додељивати средства из буџета општине 
Беочин у наредне три године, рачунајући од године у којој није поднет извештај у року, 
односно у којој је утврђено да је извршена злоупотреба или ненаменско коришћење 
додељених средстава.   
 

Члан 6. 
 Ова Одлука је коначна. 
 
     Члан 7.   
 Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници Општине Беочин, на 
огласној табли Општинске управе општине Беочин ,  у „Службеном листу општине 
Беочин“ и на порталу е-Управе.  
 
ОПШТИНА БЕОЧИН 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 01-011-90/19  
Дана: 16.08.2019. године 
Б Е О Ч И Н                                                                                    Председник општине 
Митар Милинковић 

 Удружења којима су одобрени програми 
морају исте реализовати најкасније до 
31.12.2019. године.
 

Члан 3.
 На основу ове Одлуке, Председник 
општине Беочин  ће закључити уговоре о 
финансирању или суфинансирању реализовања 
наведених програма са носиоцима одобрених 
програмаиз члана 1. ове Одлуке.
 Уколико се носилац одобреног програма 
не одазове позиву за закључење уговора, 
сматраће се да је одустао од предлога програма.

Члан 4.
 Удружења из члана 1 ове Одлуке, 
додељена средства могу користити искључиво 
за реализацију програма у складу са уговором 
из члан 3. ове Одлуке, а иста ће се исплаћивати 
у складу са динамиком прилива средстава у 
буџет општине Беочин за 2019. годину.  

Члан 5.
 Удружења из члана 1. ове Одлуке дужна 
су да Општинском већу доставе наративни и 
финансијски извештај о реализацији пројекта 
након завршетка реализације пројекта до 
краја текуће године,односно најкасније до 15. 
јануара 2020. године, уз достављање копија 
комплетне финансијске документације о 
утрошку средстава за реализацију програма. 
 Носилац пројекта коме су додељена 
средства, а који не достави извештај у 
прописаном року, или уколико ненаменски 
користи одобрена средства дужан је да добијена 
средстава врати у року од 30 дана од дана раскида 
уговора о финансирању или суфинансирању 
реализовања програма, са законском затезном 
каматом и таквом кориснику се по новим 
конкурсима  не могу додељивати средства из 
буџета општине Беочин у наредне три године, 
рачунајући од године у којој није поднет 
извештај у року, односно у којој је утврђено 
да је извршена злоупотреба или ненаменско 
коришћење додељених средстава.  
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Удружење грађана „ Вук 
Стефановић Караџић“ 

„ Неговање мисли, дела и 
идеја Вука Стефановића 
Караџића“ 

 
20.000,00 

 Удружења којима су одобрени програми морају исте реализовати најкасније до 
31.12.2019. године. 
  
 

Члан 3. 
 На основу ове Одлуке, Председник општине Беочин  ће закључити уговоре о 
финансирању или суфинансирању реализовања наведених програма са носиоцима 
одобрених програмаиз члана 1. ове Одлуке. 
 Уколико се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење 
уговора, сматраће се да је одустао од предлога програма. 
 
               Члан 4. 
 Удружења из члана 1 ове Одлуке, додељена средства могу користити искључиво 
за реализацију програма у складу са уговором из члан 3. ове Одлуке, а иста ће се 
исплаћивати у складу са динамиком прилива средстава у буџет општине Беочин за 
2019. годину.   
 

Члан 5. 
Удружења из члана 1. ове Одлуке дужна су да Општинском већу доставе 

наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта након завршетка реализације 
пројекта до краја текуће године,односно најкасније до 15. јануара 2020. године, уз 
достављање копија комплетне финансијске документације о утрошку средстава за 
реализацију програма.  
 Носилац пројекта коме су додељена средства, а који не достави извештај у 
прописаном року, или уколико ненаменски користи одобрена средства дужан је да 
добијена средстава врати у року од 30 дана од дана раскида уговора о финансирању или 
суфинансирању реализовања програма, са законском затезном каматом и таквом 
кориснику се по новим конкурсима  не могу додељивати средства из буџета општине 
Беочин у наредне три године, рачунајући од године у којој није поднет извештај у року, 
односно у којој је утврђено да је извршена злоупотреба или ненаменско коришћење 
додељених средстава.   
 

Члан 6. 
 Ова Одлука је коначна. 
 
     Члан 7.   
 Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници Општине Беочин, на 
огласној табли Општинске управе општине Беочин ,  у „Службеном листу општине 
Беочин“ и на порталу е-Управе.  
 
ОПШТИНА БЕОЧИН 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 01-011-90/19  
Дана: 16.08.2019. године 
Б Е О Ч И Н                                                                                    Председник општине 
Митар Милинковић 
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Члан 6.
 Ова Одлука је коначна.

Члан 7.  
 Ову Одлуку објавити на званичној 
интернет страници Општине Беочин, на 
огласној табли Општинске управе општине 
Беочин ,  у „Службеном листу општине 
Беочин“ и на порталу е-Управе. 

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-011-90/19 
Дана: 16.08.2019. године
Б Е О Ч И Н                                                                                    

Председник општине
Митар Милинковић

161.
 На основу  члана 9. став 6.  
Правилника о начину и поступку доделе 
средстава из буџета општине Беочин за 
програме и пројекте из области културе, 
образовања и уметности који су од значаја 
за општину Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 5/19), члана 13. 
Одлуке о Општинском већу („Службени 
лист општина Срема“ број 25/08) и члана 
48. Пословника о раду Општинског већа 
(„Службени лист општина Срема“ број 
27/08) Општинско веће општине Беочин на 
седници одржаној дана 16.08.2019. године 
донело је

О  Д  Л  У  К  У
О УТВРЂИВАЊУ ПРОЈЕКАТА  ИЗ 

ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ, ОБРАЗОВАЊА 
И УМЕТНОСТИ ЗА КОЈЕ СЕ 

ОДОБРАВАЈУ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2019. 

ГОДИНУ

Члан 1.
 По основу спроведеног Jавног 
конкурса за доделу средстава из буџета 
општине Беочин  за 2019. годину у области 
културе, уметности и образовања који су 
од значаја за општину Беочин, број 01-
401-93/19 од 11.06.2019. године, а сходно 
Извештају Комисије за избор пројеката из 
области културе, образовања и уметности, 
број 01-06-130/2019/2 од 18.07.2019. године, 
додељују се средства удружењима из 
области културе, уметности и образовања, 
за суфинансирање и финансирање пројеката 
из буџета општине Беочин за 2019. годину, 
у укупном износу од 1.000.000,00 динара, 
следећим носиоцима пројеката:
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Члан 2.
 Носиоци одобрених пројеката морају 
исте реализовати најкасније до 31.12.2019. 
године.
 

Члан 3.
 Обавезе према носиоцима пројеката 
из тачке 1. овог Одлуке извршаваће се 
сразмерно оствареним примањима буџета.

Члан 4.
 Председник општине ће закључити 
уговоре са носиоцима одобрених пројеката 
из члана 1. ове Одлуке.
 Уколико се носилац одобреног 
програма и пројекта не одазове позиву за 
закључење уговора, сматраће се да је одустао 
од предлога пројекта.

Члан 5.
 Носилац пројекта коме су додељена 
средства дужан је да Комисији достави 
наративни и финансијски извештај о 
реализацији пројекта након завршетка 
реализације пројекта, односно најкасније до 
краја текуће године.  
 Носилац пројекта коме су додељена 
средства, а који не достави извештај у 
прописаном року, или уколико ненаменски 
користи одобрена средства обавезан  је  
да врати примљена средства, увећана за 
законску затезну камату.
 Носиоцу пројекта из става 2. овог 
члана неће бити одобрена средства за 
реализацију новог програма пре него  што  
поднесе  извештај  у  складу  са ставом 1.  
овог члана.



Члан 6.
 Ова Одлука је коначна.

Члан 7.  
 Ову Одлуку објавити на званичној 
интернет страници Општине Беочин, на 
огласној табли Општинске управе општине 
Беочин  и у „Службеном листу општине 
Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-011-91/19
Дана: 16.08.2019. године
Б Е О Ч И Н 

Председник општине
Митар Милинковић

162.
 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 
16.08.2019. године донело  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНА САВЕТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И 
УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА

Члан 1.
 НИКОЛЕТА СЕЛЕНА се разрешава 
дужности члана Савета за избеглице и 
управљање миграцијама општине Беочин, 
због породиљског одсуства.

Члан 2.
      За члана Савета за избеглице и 
управљање миграцијама општине Беочин 
именује се СОЊА БАЈРИЋ, чланица 
Општинског већа задужена за националне 
мањине, верске заједнице и социјална 
питања.  

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: 01-02-63/19
Дана: 16.08.2019. године
Б Е О Ч И Н                                                             
       

Председник општине
Митар Милинковић                                                                                                                 
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163.
 На основу члана 20. став 1. тачка 29. 
и тачка 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07 и  83/14 – 
др. закон), члана 15. став 1. тачка 10. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 3/19) и члана 17. Пословника о раду 
Општинског већа („Службени лист општина 
Срема“ бр. 27/08) Општинско веће општине 
Беочин на седници одржаној дана 16.08.2019. 
године донело је 

Р  Е Ш  Е  Њ  Е
o разрешењу и именовању члана 

Мобилног тима за 
социјалну инклузију Рома

Члан 1.
 Дужности чланства у Мобилном тиму 
за социјалну инклузију Рома разрешава се 
НИКОЛЕТА СЕЛЕНА, због породиљског 
одсуства.
      

Члан 2.
 У састав Мобилног тима за социјалну 
инклузију Рома именује се НАДА ПУРИЋ, 
чланица Општионског већа задужена за 
културу, образовање, туризам и сарадњу са 
месним заједницама.  
       

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

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-02-64/19
Дана: 16.08.2019. године    
Б Е О Ч И Н       
 

Председник општине
Митар Милинковић

164.
 На основу члана 15. став 2. тачка 3. 
Закона о јавном здрављу („Службени гласник 
РС“ бр. 15/16), 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 16.08.2019. године 
донело 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАОВА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ 
ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ 

БЕОЧИН (СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ) ЗА 
ПЕРИОД 2018. - 2025. ГОДИНА 

       
Члан 1.

 Дужности чланства у Радној групи за 
израду плана јавног здравља општине Беочин 
(са акционим планом) за период 2018. - 2025. 
година разрешавају се:

 - НИКОЛЕТА СЕЛЕНА, због 
 породиљског одсуства и
 - ЈОВАН СВИРЧЕВИЋ, због 
 престанка дужности директора ЈКП 
 „Беочин“ Беочин. 

Члан 2.
 У састав Радне групе за израду плана 
јавног здравља општине Беочин (са акционим 
планом) за период 2018. - 2025. година, за 
чланове, именују се:

 - СОЊА БАЈРИЋ, чланица 
 Општинског већа задужена за 
 националне мањине, верске заједнице 
 и социјална питања и
 - СРЂАН СТЕПАНОВ, в.д. директор 
 ЈКП „Беочин“ Беочин.

Члан 3. 
 Мандат именованих траје до истека 
мандата Радне групе за израду плана јавног 
здравља општине Беочин (са акционим планом) 
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за период 2018. - 2025. година образоване 
решењем број 01-02-93/17 од 27.10.2017. 
године.

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

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-02-65/19     
Датум: 16.08.2019. године                                                               
Б Е О Ч И Н

Председник општине
Митар Милинковић 

                                                    

165.
 На основу члана 5. Правилника о 
поступку и начину решавања захтева грађана 
за накнаду штете услед уједа паса луталица 
(“Службени лист општине Беочин”, бр. 
2/2011) и члана 13. Одлуке о општинском већу 
(“Службени лист општина Срема”, бр.  25/08), 
Општинско веће општине Беочин на седници 
одржаној дана 16.08.2019. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  
КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВА 
И ВИСИНЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ УСЛЕД 

УЈЕДА ПСА ЛУТАЛИЦЕ

Члан 1.
 Дужности чланства у Комисији за 
утврђивање основа и висине накнаде штете 
услед уједа пса луталице  разрешава се ЈОВАН 
СВИРЧЕВИЋ, због престанка дужности 
директора ЈКП „Беочин“ Беочин. 
               

Члан 2. 
 У састав Комисије за утврђивање 
основа и висине накнаде штете услед уједа пса 

луталице именује се СРЂАН СТЕПАНОВ, в.д. 
директор ЈКП „Беочин“ Беочин. 

Члан 3.
 Мандат именованог траје до истека 
мандата Комисије за утврђивање основа и 
висине накнаде штете услед уједа пса луталице 
именоване Решењем Општинског већа бр. 01-
02-6719 од 11.02.2019. године.  
            

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

 
ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:01-02-66/19                                                                            
Дана: 16.08.2019. године
Б Е О Ч И Н

Председник oпштине
Митар Милинковић

                                                                                      

166.
 На основу члана 15. тачка 10. Закона о 
ванредним ситуацијама („Службени гласник 
РС“, број 111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 
9. Уредбе о садржају и начину израде планова 
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС“, број 8/2011), 
Упутства о методологији за израду процене 
угрожености и планова заштите и спасавања 
у ванредним ситуацијама („Службени гласник 
РС“, број 96/2012), члана 145. став 2. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“, број 3/19), и чланова 4. и 18. Одлуке 
о организацији и функционисању цивилне 
заштите на територији општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ број 10/11), 
Општинско веће општине Беочин на седници 
одржаној дана 16.08.2019. године донело је
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РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Стручног 

тима за израду Процене угрожености од 
елементарних непогода и других несрећа на 

територији општине Беочин

Члан 1.
 Дужности чланства у Стручном тиму за 
израду Процене угрожености од елементарних 
непогода и других несрећа на територији 
општине Беочин разрешава се  КАТАРИНА 
ОСТОЈИЋ ИЛИЋ, због престанка дужности 
начелника Општинске управе. 
         

Члан 2. 
 За члана Стручног тима за израду 
Процене угрожености од елементарних 
непогода и других несрећа на територији 
општине Беочин именује се ГОРДАНА 
ЋИРОВИЋ, Начелник Општинске управе 
општине Беочин.  

Члан 3.
 Ово решење објавиће се  у „Службеном 
листу општине Беочин“.

OПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:01-02-67/19                                                                           
Дана: 16.08.2019.године
Б Е О Ч И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Митар Милинковић

167.
 На основу чланa 12. став 2.  Одлуке 
о прибављању, располагању и управљању 
стварима и другим имовинским правима у 
јавној својини општине Беочин („Службени 
лист општине Беочин“, број 6/2019) и  члана 
145. Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“, број 3/2019),  Општинско 
веће општине Беочин, на седници одржаној 

дана 05.09.2019. године, донело је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА  ОТУЂЕЊА  
НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ОПШТИНЕ БЕОЧИН НЕПОСРЕДНОМ 
ПОГОДБОМ – ДЕО КАТАСТАРСКЕ 

ПАРЦЕЛЕ 590/2 К.О. РАКОВАЦ

Члан 1. 
 У Комисију за спровођење поступка 
отуђења непокретности из јавне својине 
општине Беочин непосредном погодбом – 
18/52 идеална дела катастарске парцеле 590/2 
к.о. Раковац, именују се: 

 1. Гордана Ћировић, начелник 
 Општинске управе, за председника
 2. Маја Гудурић, члан Општинског већа, 
 за члана, 
 3. Стеван Марункић, виши референт 
 за вођење јавних инвестиција у 
 Општинској управи, за члана.

Члан 2. 
 Задатак Комисије је да спроведе 
поступак отуђења непокретности из јавне 
својине општине Беочин непосредном 
погодбом – 18/52 идеална дела катастарске 
парцеле 590/2, уписана у Лист непокретности 
2477 к.о. Беочин, те да по окончаном поступку 
записник са одговарајућим предлогом достави 
Одељењу за имовинске, опште и заједничке 
послове Општинске управе Беочин, ради 
утврђивања Предлога одлуке о отуђењу 
непокретности.

Члан 3. 
 Чланови Комисије имају право на 
накнаду за рад, у складу са одредбама 
Одлуке о платама и накнадама функционера, 
службеника на положају, одборника, чланова 
управних и надзорних одбора и радних тела 
органа општине („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 17/16, 6/17 и 11/18).
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Члан 4. 
 Мандат Комисије траје до завршетка 
посла по задатку утврђеном у члану 2. овог 
Решења. 

Члан 5. 
 Овo решење објавити у „Службеном 
листу општине Беочин“. 

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број:01-02-83/19 
Дана: 05.09.2019. године                                     
Б Е О Ч И Н                                         

Председник општине
Митар Милинковић

168.
 На основу чл. 63. став 1. тачка 9. и тачка 
24.  Статута општине Беочин („Службени лист 
општне Беочин“ 3/19) и члана 22. Правилника 
о ближим критеријумима и начину одобравања 
програма и доделе средстава за финансирање 
или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета oпштине 
Беочин бр. 01-110-7/19 од  06.03.2019. године, 
Председник општине дана 15.07.2019. године 
донео је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА  
         

Члан 1. 
 Дужности чланства у Комисији за 
доделу средстава у области спорта разрешава 
се НАДА ПУРИЋ.

      

Члан 2. 
 У састав Комисије за доделу средстава у 
области спорта именује се МИХАЈЛО БОЖИЋ 
- за члана. 
        

Члан 3. 
 Мандат именованог траје до истека 
мандада Комисије за доделу средстава у области 
спорта именоване решењем Председника 
општине бр. 01-02-18/19 од 07.03.2019. године. 
       

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

ОПШТИНА БЕОЧИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-60/19
Дана: 15.07.2019. године
Б Е О Ч И Н 

Председник општине 
Митар Милинковић 

169.
 На основу члана 144. Статута општине 
Беочин («Службени лист општине Беочин» 
број 3/2019) и члана 6. Одлуке о стипендирању 
ученика («Службени лист општине Беочин» 
број 5/2010 и 13/2013), Председник општине 
Беочин je дана 16.08.2019. године донео

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА 

УЧЕНИЦИМА

Члан 1.
 Дужности чланства у Комиисији за 
доделу стипендија ученицима разрешава се 
АМЕЛА КУЈОВИЋ ЈОВИЋ.

Председник општине Беочин
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Члан 2. 
 У састав Комисије за  доделу стипендија 
ученицима именују се БРАНИСЛАВА 
МИЛОЈЕВИЋ, за члана. 

Члан 3.
 Мандат именоване траје до истека 
мандата Комиисје именоване Решењем 
Председника општине бр. 01-2-4 од 25.01.2017. 
године. 
 

Члан 4. 
  Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у «Службеном листу 
општине Беочин».

ОПШТИНА БЕОЧИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 01-02-70
Датум: 16.08.2019. године
Б Е О Ч И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Митар Милинковић

170.
          На основу члана 143. Статута општине 
Беочин («Службени лист општине Беочин» 
број 3/2019) и члана 4. Одлуке о стипендирању 
студената («Службени лист општине Беочин» 
број 5/2010 и 13/2013), Председник општине 
Беочин је дана 16.08.2019. године донео 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И 

ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ 
ЗА ДОДЕЛУ 

СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА

Члан 1.
 Дужности чланства у Комисији за 
доделу стипендија студентима разрешава се 
АМЕЛА КУЈОВИЋ ЈОВИЋ.

Члан 2. 
 У састав Комисије за доделу стипендија 
студентима именује се БРАНИСЛАВА 
МИЛОЈЕВИЋ.

Члан 3.
 Мандат именоване траје дос истека 
мандата Комисије за за доделу стипендија 
студентима именоване Решењем Председника 
општине бр. 01-02-5 од 25.01.2017. године. 
  

Члан 4. 
  Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у «Службеном листу 
општине Беочин».

ОПШТИНА БЕОЧИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 01-02-69/19
Датум: 16.08.2019. године
Б Е О Ч И Н
                                                                                     

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Митар Милинковић 
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Рег. бр. предмета страна

С А  Д Р Ж А Ј

139. Одлукa о мрежи јавих предшколских установа на подручју општине Беочин;

140. Одлукa о утврђивању већег односно мањег броја деце у васпитним групама у 
Предшколској установи „Љуба Станковић“ Беочин;

141. Решењe о давању сагласности на Предшколски програм Предшколске установе 
„Љуба Станковић“ Беочин;

142. Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању радног времена 
Предшколске установе „Љуба Станковић“ Беочин;

143. Решење о прихватању Извештаја о извршењу буџета општине Беочин за период 
од 01.01.2019. године до 30.06.2019. године;

144. Решење о разрешењу и именовању чланова Комисије за буџет и финансије;

145.Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за статутарна питања, 
организацију и нормативна акта;

146. Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за представке и жалбе;

147. Решење о разрешењу и именовању члана Савета за родну равноправност;

148. Решење о разрешењу и именовању члана Савета за привреду и локални 
економски развој;

149. Решење о утврђивању престанка мандата чланова Комисије за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Беочин;

150. Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора 
јавних предузећа чији је оснивач општина Беочин;

151. Решење о разрешењу и постављењу члана Општинског штаба за ванредне 
ситуације;
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Рег. бр. предмета страна

152. Решење о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Центра за 
културу, спорт и туризам општине Беочин; 

153. Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома здравља „Др 
Душан Савић Дода“ Беочин;

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН 

154. Решење о отуђењу грађевинског земљишта - катастарске парцеле 1633/5  к.о. 
Беочин;

155. Решење о отуђењу грађевинског земљишта - катастарске парцеле 1633/6 к.о. 
Беочин;

156. Решење о отуђењу грађевинског земљишта - катастарске парцеле 1633/7  к.о. 
Беочин;

157. Решење о отуђењу грађевинског земљишта - катастарске парцеле 3606/25 к.о. 
Раковац;

158. Решење о отуђењу грађевинског земљишта - катастарске парцеле 830/1 к.о. 
Раковац;

159. Решење о отуђењу грађевинског земљишта - катастарске парцеле 1355/2 к.о. 
Раковац;

160. Одлука оизбору програма и висини додељених средстава из буџета општине 
Беочин удружењима, за реализовање програма од интереса за општину Беочин за 
2019. годину;

161. Одлука о утврђивању пројеката  из области културе, образовања и уметности за 
које се одобравају средства из буџета општине Беочин за 2019. годину

162. Решењe о разрешењу и именовању члана Савета за избеглице и управљање 
миграцијама;

163. Решење о разрешењу и именовању члана Мобилног тима за социјалну 
инклузију Рома;
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164. Решење о разрешењу и именовању члановаРадне групе за израду плана јавног 
здравља општине Беочин (са акционим планом) за период 2018. - 2025. година; 

165. Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за утврђивање основа и 
висине накнаде штете услед уједа пса луталице;

166. Решење оразрешењу и именовању члана Стручног тима за израду Процене 
угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији општине 
Беочин;

167. Решење о именовању  Комисије за спровођење поступка отуђења непокретности 
из јавне својине општине Беочин непосредном погодбом – део катастарске парцеле 
590/2 к.о. Раковац

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

168. Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за доделу средстава у 
области спорта;

169. Решење о разрешењу и именовањучлана Комисије за доделу стипендија 
ученицима;

170. Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за доделу стипендија 
студентима;
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