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Скупштина општине Беочин

001
 На основу члана 46. став 1. 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, 145/14, 83/18, 31/19 и 
37/19 - др. закон), члана 9. став 5. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину средину  
(„Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и члана 
41.став 1. тачка 6. и члана 143. Статута Општине 
Беочин („Службени лист Општине Беочин“, бр. 3/19), 
Скупштина Општине Беочин, по прибављеном 
мишљењу Комисије за планове број 01-06-226/3/19 од 
23.12.2019. године, на седници одржаној дана 
06.02.2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БЕОЧИН

Члан 1.
 Приступа се изради Измена и допуна Плана 
генералне регулације насеља Беочин („Службени лист 
општине Беочин“, бр. 2/15 и 7/18, у даљем тексту: 
Измена и допуна Плана).

Члан 2.
 Овом одлуком утврђује се оквирна граница 
обухвата Измена и допуна Плана.
 Изменамa и допунамa Плана обухваћене су 
следеће катастарске парцеле: 1618, 1619, 1620/1, 
1620/2, 1620/3, 1645/7, 1621/2, 1621/3, 1622/2, 1622/3, 
1623/2, 1623/3, 1624/2, 1624/3, 1625/2 и 1625/3.
 Предметна локација се налази у катастарској 
општини Беочин.
 Укупна површина подручја обухваћеног 
оквирном границом обухвата Измена и допуна Плана 
износи око 0,98 hа.
 Графички приказ оквирне границе обухвата 
планског подручја је саставни део ове Одлуке.

Члан 3.
 Услови и смернице од значаја за израду 
Измена и допуна Плана дати су планским документом 
вишег реда - Просторним планом општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“, број 13/12), 
Просторним планом подручја посебне намене „Фрушка 
гора“ („Службени лист АПВ“, број 8/19) и Просторним 
планом подручја посебне намене међународног 
пловног пута Е-80-Дунав (Паневропски коридор VII) 
(„Службени гласник РС“, број 14/15).

Члан 4.
 Планирање, коришћење, уређење и заштита 
простора у обухвату Измена и допуна Плана засниваће 
се на принципима одрживог просторног развоја, 
целокупног сагледавања подручја обухвата Измена и 
допуна Плана као целине, заштите природних и 
створених вредности, заштите животне средине, као и 
усклађеног развоја са суседним подручјима и 
просторно-функционалне интегрисаности и повезива-
ња са окружењем. 

Члан 5.
 Циљ израде Измена и допуна Плана је 
редефинисање намене површина и површина јавне 
намене, као и дефинисање правила уређења и 
грађења у циљу стварања услова за реализацију 
изградње ТС 110/20 kV „Беочин“.

Члан 6.
 Концептуални оквир планирања, коришћења, 
уређења и заштите планског подручја подразумева 
оптимално коришћење постојећих потенцијала под-
ручја, редефинисање планираних намена, заштиту 
подручја и усклађивање са потребама корисника 
простора.
 Структуру основних намена простора и кориш-
ћења земљишта у обухвату Измена и допуна Плана 
чиниће комплекс ТС 110/20 kV „Беочин“, унутар зоне 
комуналних и инфраструктурних садржаја и радне зоне 
и комплекса, унутар радних садржаја.

Члан 7.
 Ефективан рок за израду Нацрта Измена и 
допуна Плана је 8 (осам) месеци, од достављања 
катастарско-топографског плана за обухват Измена и 
допуна Плана у размери Р=1:1000 (у векторском 
облику, *.dwg формат датотека) са ажурним стањем у 
катастарском операту и прибављања услова за 
уређење простора од органа, организација и предузећа 
који су Законом овлашћени да их утврђују.

Члан 8.
 Носилац израде Измена и допуна Плана је 
Одељење за инспекцијске послове, урбанизам и 
заштиту животне средине Општинске управе Беочин.
 Средства за израду Измена и допуна Плана 
обезбеђује Оператор дистрибутивног система ЕПС 
Дистрибуција д.о.о. Београд. 

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.
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Члан 10.
 Измене и допуне Плана спроводиће се по 
скраћеном поступку којим се подразумева да се не 
спроводи поступак раног јавног увида, на начин да се 
израђује нацрт измена и допуна планског документа, 
као и да се спроводи поступак јавног увида у трајању од 
најмање 15 дана.
 Излагање Измена и допуна Плана на јавни увид 
оглашава се у дневном и локалном листу и траје 15 
дана од дана оглашавања, када ће се објавити подаци 
о времену и месту излагања Измена и допуна 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 11.
 Саставни део ове Одлуке је Решење да се не 
врши стратешка процена утицаја Измена и допуна 
Плана генералне регулације насеља Беочин на 
животну средину, које је донела Начелница Општинске 

управе Беочин, под редним бројем 01-501-63/6/19, од 
дана 10. јануара 2020. године.

Члан 12.
 Измене и допуне Плана ће бити сачињене у 6 
(шест) примерка у аналогном и 6 (шест) примерка 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 Обрађивач, 
по 2 (два) примерка у аналогном и 2 (два) примерка у 
дигиталном облику Наручилац Измена и допуна, а 
преостали примерци ће се чувати у надлежним 
службама општине.

Члан 13.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-9/20   ПРЕДСЕДНИК СО
Датум: 06.02.2020.године Зоран Стокућа, с.р.

002
 На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 и 47/18), члана 41. став 
1. тачка 65. и члана 143. став 1. Статута општине 
Беочин („Службени лист општинe Беочин“ бр. 3/19)  и 
члана 26. Одлуке о усклађивању оснивачког акта 
Јавног комуналног предузећа „Беочин“ Беочин са 
Законом о јавним предузећима („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 11/16), Скупштина општине 
Беочин, на седници одржаној дана 06.02.2020. године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „БЕОЧИН“ БЕОЧИН

ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
 Даје се сагласност на Годишњи програм 
пословања Јавног комуналног предузећа „Беочин“ 
Беочин за 2020. годину, који је усвојио Надзорни одбор 
Јавног комуналног предузећа „Беочин“ Беочин одлуком 
бр. 40/2 на седници одржаној дана 23.01.2020. године. 



Члан 2.
 Годишњи програм пословања Јавног кому-
налног предузећа „Беочин“ Беочин за 2020. 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: 01-400-8/20  ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 06.02.2020. године Зоран Стокућа, с.р.

003
 На основу члана 61. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16), члана 
32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07, 129/07, 83/14 – др. 
закон, 101/16 и 47/18 ), члана 41. став 1. тачка 65. и 
члана 143. став 1. Статута општине Беочин („Службени 
лист општинe Беочин“ бр. 3/19) и члана 26. став 3. 
Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 
комуналног предузећа „Беочин“ Беочин са Законом о 
јавним предузећима („Службени лист општине Беочин“ 
бр. 11/16), Скупштина општине Беочин, на седници 
одржаној дана 06.02.2020. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2020. ГОДИНУ ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОЧИН“ БЕОЧИН

Члан 1.
 Даје се сагласност на Посебан програм 
коришћења субвенција из буџета општине Беочин за 
2020. годину Јавног комуналног предузећа „Беочин“ 
Беочин, који је усвојио Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа „Беочин“ Беочин одлуком бр. 
40/3 на седници одржаној дана 23.01.2020. године.

Члан 2.
 Посебан програм коришћења субвенција из 
буџета општине Беочин за 2020. годину Јавног 
комуналног предузећа „Беочин“ 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: 01-400-10/20  ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 06.02.2020. године Зоран Стокућа, с.р.

004
 На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 
129/07, 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 и 47/18), члана 
41. став 1. тачка 65. и члана 143. став 1. Статута 
општине Беочин („Службени лист општинe Беочин“ бр. 
3/19) и члана 27. Одлуке о усклађивању оснивачког 
акта Јавног предузећа „Топлана“ Беочин са Законом о 

јавним предузећима („Службени лист општине Беочин“ 
бр. 11/16), Скупштина општине Беочин, на седници 
одржаној дана 06.02.2020. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА”
БЕОЧИН ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
 Даје се сагласност на Програм пословања 
Јавног предузећа „Топлана“ Беочин за 2020. годину, 
који је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа 
„Топлана“ Беочин одлуком бр. 45 на седници одржаној 
дана 23.01.2020. године.

Члан 2.
 Програм пословања Јавног предузећа 
„Топлана“ Беочин за 2020. 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: 01-400-9/20  ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 06.02.2020. године Зоран Стокућа, с.р.

005
 На основу члана 61. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16), члана 
32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07, 129/07, 83/14 – др. 
закон, 101/16 и 47/18), члана 41. став 1. тачка 65. и 
члана 143. став 1. Статута општине Беочин („Службени 
лист општинe Беочин“ бр. 3/19), а везано за члан 27. 
став 3. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 
предузећа „Топлана“ Беочин са Законом о јавним 
предузећима („Службени лист општине Беочин“ бр. 
11/16), Скупштина општине Беочин, на седници 
одржаној дана 06.02.2020. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБAН 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ БЕОЧИН

Члан 1.
 Даје се сагласност на Посебан програм 
коришћења субвенција из буџета општине Беочин за 
2020. годину Јавног предузећа „Топлана“ Беочин, који је 
усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа „Топлана“ 
Беочин одлуком бр. 45 на седници одржаној дана 
23.01.2020. године. 

Члан 2.
 Посебан програм коришћења субвенција из 
буџета општине Беочин за 2020. годину Јавног 
предузећа „Топлана“ Беочин, саставни је део овог 
решења.
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Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БЕОЧИН
Број: 01-400-11/20  ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 06.02.2020. године Зоран Стокућа, с.р.

006
 На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 
129/07, 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 и 47/18), члана 
41. став 1. тачка 65. и члана 143. став 1. Статута 
општине Беочин („Службени лист општинe Беочин“ бр. 
3/19), Скупштина општине Беочин, на седници 
одржаној дана 06.02.2020. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И 
ТУРИЗАМ ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
 Даје се сагласност на План и програм 
пословања Центра за културу, спорт и туризам 
општине Беочин за 2020. годину, који је донео Управни 
одбор Центра за културу, спорт и туризам општине 
Беочин одлуком бр. 33 на седници одржаној дана 
24.01.2020. године.

Члан 2.
 План и програм пословања Центра за културу, 
спорт и туризам општине Беочин за 2020. годину 
саставни је део овог решења.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БЕОЧИН
Број: 01-400-14/20  ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 06.02.2020. године Зоран Стокућа, с.р.

007
 На основу члана 17. став 3. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 и 
88/19), чланова 41. став 1. тачка 12. и 143. став 1. 
Статута општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 3/19), Скупштина општине Беочин, на 
седници одржаној дана 06.02.2020. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „БЕОЧИН“ БЕОЧИН ИЗ РЕДА 

ЗАПОСЛЕНИХ 

Члан 1.
 Дужности чланства у Надзорном одбору Јавног 
комуналног предузећа „Беочин“ Беочин, из реда 
запослених, разрешава се ЈЕЛЕНА ДРОБЊАК, због 
поднете оставке.

Члан 2.
 У састав Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа „Беочин“ Беочин, из реда запослених, 
именује се МИРОСЛАВ ТОДИЋ, за члана.

Члан 3.
 Мандат именованог траје до истека мандата 
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
„Беочин“ Беочин именованог решењем Скупштине 
општине Беочин бр. 01-02-66/17 од 15.06.2017. године.

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

Образложење
 Чланом 17. став 3. Закона о јавним предузећи-
ма прописано је да председника и чланове надзорног 
одбора чији је оснивач јединица локалне самоуправе 
именује орган одређен статутом јединице локалне 
самоуправе, на период од четири године, од којих је 
један члан надзорног одбора из реда запослених.
 Чланом 41. став 1. тачка 12. Статута општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр.3/19) 
утврђено је да Скупштина општине именује и 
разрешава надзорне одборе јавних предузећа. 
 Чланом 18. Закона о јавним предузећима 
утврђени су услови које треба да испуњавају лица која 
се именују за председника и чланове надзорног одбора 
јавног предузећа. 
 Јелена Дробњак, члан Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа „Беочин“ Беочин је дана 
24.01.2020. године поднела неопозиву оставку на 
дужност члана Надзорног одбора ЈКП „Беочин“ Беочин 
из реда запослених, из личних разлога. 
 Синдикат запослених у комунално-стамбеној 
делатности ЈКП „Беочин“ Беочин је дописом бр. 24-
01/20 од 24.01.2020. године доставио предлог 
кандидата за члана Надзорног одбора ЈКП „Беочин“ 
Беочин из реда запослених и то Мирослава Тодића. 
 У поступку именовања је утврђено да предло-
жени кандидат испуњава услове прописане законом.
 Општинске веће општине Беочин је на основу 
поднете оставке и предлога Синдиката запослених у 
комунално-стамбеној делатности ЈКП „Беочин“ Беочин 
као овлашћеног предлагача утврдило Предлог 
Решења за разрешење Јелене Дробњак и именовање 
Мирослава Тодића. 

 На основу свега напред наведеног, одлучено је 
као у диспозитиву решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БЕОЧИН
Број: 01-02-8/20  ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 06.02.2020.  године Зоран Стокућа, с.р.
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 На основу чланова 11., 13. и 14. Закона о 
локалним изборима ("Службени гласник РС бр. 129/07, 
34/10 – одлука УС и 54/11 ) и члана 48. и 143. став 1. 
Статута општине Беочин ("Службени лист општине 
Беочин" бр. 3/19) Скупштина општине Беочин на 
седници одржаној дана 06.02.2020. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, 

СЕКРЕТАРА, ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА, ЧЛАНОВА И 
ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН У СТАЛНОМ 

САСТАВУ

Члан 1.
 Дужности чланства у Општинској изборној 
комисији општине Беочин у сталном саставу 
разрешавају се:
1. АМЕЛА КУЈОВИЋ ЈОВИЋ, Српска напредна стран-
ка, дужности председника;
2. НЕМАЊА ЗАРИЋ, Социјалистичк партија Србије, 
дужности члана;
3. ДУШКО ВИТОМИР, Социјалистичка партија Србије, 
дужности члана;
4. ТАМАРА МЕШАНОВИЋ, Социјалистичка партија Ср-
бије, дужности заменика члана;
5. ТИНА ЦУЊАК, Социјалистичка партија Србије, дуж-
ности заменика члана;
6. ЖАНА СТЕФАНИШИН, дипломирани правник из 
Беочина, дужности секретара и
7. ДАЈАНА ЧУПЕЉИЋ, дипломирани правник из 
Беочина, дужности заменика секретара.

Члан 2.
 У састав Општинске изборне комисије општине 
Беочин у сталном саставу именују се:
1. ЈЕЛЕНА ДРОБЊАК, дипломирани правник из Беочи-
на, члан Српске напредне странке, на предлог Одбор-
ничке групе „СНС-Беочин“, за председника;
2. СЕКУЛА ПЕТРОВИЋ, члан Социјалистичке партије 
Србије, на предлог Одборничке групе „СПС-ДС“, за 
члана;
3. ДРАГАНА МОЈИЋ, члан Социјалистичке партије Ср-
бије, на предлог Одборничке групе „СПС-ДС“, за члана;
4. РАДОВАН ВИЛИЋ, члан Социјалистичке партије Ср-
бије, на предлог Одборничке групе „СПС-ДС“, за заме-
ника члана;
5. МИЛАН ВУК, члан Социјалистичке партије Србије, на 
предлог Одборничке групе „СПС-ДС“, за заменика 
члана;
6. АМЕЛА КУЈОВИЋ ЈОВИЋ, дипломирани правник из 
Беочина, за секретара;
7. ЖАНА СТЕФАНИШИН, дипломирани правник из 
Бео-чина, за заменика секретара.

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

Oбразложење
 Одборничка група „СНС-Беочин“ је дана 
23.01.2020. године доставила Скупштини општине 
Беочин предлог за промену председника Oпштинске 
изборне комисије општине Беочин у сталном саставу 
тако што је предложила разрешење Амеле Кујовић 
Јовић дужности председника и именовање Јелене 
Дробњак, дипломираног правника из Беочина за 
председника.Такође, указала је на потребу промене 
лица на дужности секретара и заменика секретара 
Општиснке изборне комисије, а у циљу обезбеђења 
неометаног рада Комисије. 

 Одборничка група „СПС-ДС“ је дана 
27.01.2020. године доставила предлог за разрешење 
Немање Зарића, дужности члана, Душка Витомир, дуж-
ности члана, Тамаре Мешановић дужности заменика 
члана и Тине Цуњак дужности заменика члана и 
предложила именовање Секуле Петровића за члана, 
Драгане Мојић за члана, Радована Вилића за заменика 
члана и Милана Вука за заменика члана.
 У поступку именовања утврђено је да нема 
законских сметњи из члана 12. Закона о локалним 
изборима за именовање наведених лица, јер иста имају 
бирачко право и пребивалиште на територији општине 
Беочин, а нису одборници нити су на листи кандидата 
за одборнике у СО Беочин. Такође, лица именована за 
председика, секретара и заменика секретара 
Општинске изборне комисије испуњавају услов 
прописан законом, звање дипломираног правника. 
 Имајући у виду да предложене промене нису од 
утицаја на сразмеру прописану чланом 14. став 1. 
Закона о локалним изборима, као и да су Општинско 
веће општине Беочин и Комисија за кадровска и 
административна питања и радне односе прихватили 
предлог ових одборничких група као овлашћеног 
предлагача и проследили га Скупштини општине на 
разматрање и одлучивање, одлучено је као у 
диспозитиву решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БЕОЧИН
Број: 01-02-9/20  ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 06.02.2020. године Зоран Стокућа, с.р.
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 На основу  члана 203. став 4. и став 6. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр. 
25/19) и члана 41. став 1. тачка 73. Статута општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19) 
Скупштина општине Беочин на седници одржаној дана 
06.02.2020. године донела је 

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА 

СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА 
СМРТИ УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 

И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ

Члан 1.
 За стручно утврђивање времена и узрока смрти 
умрлих изван здравствене установе и издавање 
потврде о смрти одређују се доктори медицине Дома 
здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин и то: 
1. Коцкаревић Др Драгана;
2. Манојловић Милић Др Борка;
3. Вранешевић Др Драгица;
4. Радосављевић Др Вера;
5. Џапо Др Горан;
6. Јанковић Др Нивес;
7. Слијепчевић Др Ана;
8. Чакар Др Тања;
9. Нићетић Др Перса;
10. Комљеновић Јашаревић Др Злата;
11. Бегић Др Ранка;
12. Пушара Др Мирослава;
13. Савић Др Никола;
14. Србљанин Др Срђан;
15. Недић Др Ружица. 
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Члан 2.
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БЕОЧИН
Број: 01-02-6/20  ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 06.02.2020. године Зоран Стокућа, с.р.
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 На основу члана 46. став 1. тачка 1 и став 2. и 
члана 49. став 5. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 
54/11) и члана 143. став 1. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19) Скупштина 
општине Беочин на седници одржаној дана 06.02.2020. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
 УТВРЂУЈЕ СЕ да је одборници у Скупштини 
општине Беочин МИЊИ ПЕТРОВСКИ (Матијевић), 
рођеној 1994. године, из Беочина, са Изборне листе - 
„Александар Вучић - Србија побеђује“ престао одбор-
нички мандат, пре истека времена на које је изабрана, 
због подношења оставке.

Члан 2.
 Против овог Решења може се поднети жалба 
Управном суду у року од 48 часова од дана доношења.

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

Образложење
 Скупштина општине Беочин на седници одр-
жаној дана 26.05.2016. године донела је Одлуку број 01-
013-285/16 којом је потврђен мандат 25 одборника 
Скупштине општине Беочин који су изабрани на 
изборима одржаним дана 24.04.2016. године. Мандат 
је између осталих потврђен и одборници Мињи 
Петровски (Матијевић) из Беочина са Изборне листе - 
„Александар Вучић-Србија побеђује“.
 Дана 05.02.2020. године одборница Миња 
Петровски са Изборне листе „Александар Вучић-
Србија побеђује“ је поднела оставку у форми писане 
изјаве, из личних разлога. 
 Одредбом члана 46. став 1. тачка 1. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“ бр. 
129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11)  прописано је да 
одборнику престаје мандат пре истека времена на које 
је изабран, подношењем оставке.
 На основу напред наведеног стекли су се усло-
ви за престанак мандата одборнице Миње Петровски 
пре истека времена на које је изабрана, због поднете 
оставке, те је одлучено као у диспозитиву решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БЕОЧИН
Број: 01-013-27/20  ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 06.02.2020. године Зоран Стокућа, с.р.

Општинско веће општине Беочин
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 На основу члана 172. и члана 173. став 1. 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Србије“, број 21/2016, 113/17 и 95/18), члана 
46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 
101/16 и 47/18 ) и члана 67. став 1. тачка 16. Статута 
општине Беочин („Службени лист Општине Беочин“, 
број 3/2019), Општинско веће Општине Беочин, на 
седници, одржаној дана 29.01.2020. године, донело је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 
ЧЛАНА ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН 

Члан 1.
 Дужности чланства у Жалбеној комисији 
општине Беочин разрешавају се:
1. Гордана Ћировић, дужности председника и
2. Бранислава Милојевић, дужности члана.

Члан 2.
 У састав Жалбене комисије општине Беочин 
именују се:
1. Бранислава Милојевић, дипломирани правник, за 
председника;
2. Татјана Симић, дипломирани правник, за члана.

Члан 3.
 Мандат именованих траје до истека мандата 
Жалбене комисије општине Беочин образоване реше-
њем Општинског већа општине Беочин бр. 01-02-
170/16 од 30.11.2016. године.

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

OПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-02-7/20          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 29.01.2020. године       Митар Милинковић, с.р.
 

Начелник општинске управе Беочин
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 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“, број 3/14, 5/15, 15/16, 17/16-исправка и 6/17) 
начелник Општинске управе Беочин доноси:

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

Образложење
 Чланом 5. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 135/04 и 88/10), стратешка процена врши 
се за планове, програме и основе у области просторног 
и урбанистичког планирања или коришћења зем-
љишта, пољопривреде, шумарства, рибарства, лов-
ства, енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања 
отпадом, управљања водама, телекомуникација, 
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. 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 примену 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 допуне Плана генералне регулације насеља 
Беочин број 01-501-63 од 09.12.2019. године од : 
Одељења за инспекцијске послове, урбанизам и 
заштиту животне средине ОУ Беочин, МЗ Беочин град, 
ЈКП „Беочин“ Беочин, ЈП „Топлана“ Беочин, Покра-
јинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне 
средине, ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, ЈП 
„Војводинашуме“ Петроварадин, Покрајинског завода 
за заштиту природе Нови Сад и ЈП „Национални парк 
Фрушка гора“ Сремска Каменица. У законском року 
мишљење на Предлог решења доставили су: 
Одељење за инспекцијске послове, урбанизам и 
заштиту животне средине ОУ Беочин, ЈВП „Воде 
Војводине“ Нови Сад, Покрајински завод за заштиту 
природе - Нови Сад, ЈП „Национални парк Фрушка 
гора“ Сремска Каменица. 
 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, чињенице 
да се ради о мањим изманама Плана генералне 
рагулације насеља Беочин и коришћењу мањих пов-
ршина и добијених мишљења заинтересованих органа 
и организација, утврђено је да реализација предметног 
плана неће имати негативних утицаја на животну 
средину.

 На основу напред наведеног решено је као у 
диспозитиву.
 Ово решење се доставља Скупштини општине 
Беочин и представља саставни део Одлуке о изради 
измена и допуна Плана генералне регулације насеља 
Беочин.
 Ово решење објавити у „Службеном листу опш-
тине Беочин“.

ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК
Број: 01-501-63/6/19  НАЧЕЛНИК ОУ
Дана: 10.01.2020. године Гордана Ћировић, с.р.

Комисија за доделу 
општинских награда и признања

013
 На основу чланова 9. и 10. став 3. Одлуке о 
општинским наградама и признањима општине Беочин 
(„Службени лист општинe Беочин“ бр. 16/13) Комисија 
за доделу општинских награда и признања, на седници 
одржаној дана 15.01.2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ СВЕТОСАВСКЕ ПОВЕЉЕ

ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан 1.
 Светосавска повеља за 2019. годину додељује 
се:

у конкуренцији средњих школа:

1. Петру Бикару, ученику четвртог разреда Гимназије 
„Јован Јовановић Змај“ Нови Сад, за област -  
математика;

2. Николи Стојковићу, ученику четвртог разреда Гимна-
зије „Јован Јовановић Змај“ Нови Сад, за област -  
природне науке – физика,

у конкуренцији основних школа:

1. Немањи Симићу, ученику осмог разреда Основне 
школе „Јован Грчић Миленко“ Беочин, за област – 
друштвене науке – географија;

2. Јовани Стјепановић, ученици осмог разреда Основ-
не школе „Јован Грчић Миленко“ Беочин, за област – 
физичка култура – џудо;
3. Ањи Симић, ученици седмог разреда Основне школе 
„Јован Грчић Миленко“ Беочин, за област – српски језик 
и књижевност;

4. Алекси Јандрићу, ученику петог разреда Основне 
школе „Јован Грчић Миленко“ Беочин, за област – 
математика;

5. Стефану Крстићу, ученику седмог разреда Основне  
школе „Јован Поповић“ Сусек, за област – српски језик и 
књижевност.

Члан 2.
 Светосавска повеља састоји се од дипломе са 
амблемом Општине Беочин и лика Светог Саве.
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 Новчани износ у висини од једне трећине 
просечне нето зараде по запосленом у Републици  
Србији, у износу од 18.355,00 динара исплатиће се 
добитницима Светосавске повеље из средстава бу-
џета општине Беочин.
  

Члан 3.
 Додела Светосавске повеље обавиће се на 
свечаности поводом Светог Саве - Школске славе.

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

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ОПШТИНСКИХ                                         
НАГРАДА И ПРИЗНАЊА                                                                                              
Број: 01-011-6/20   Председник Комисије                                                                                         
Дана: 15.01.2020. године Зоран Стокућа, с.р.

014
 На основу чланова 9. и 10. став 3. Одлуке о 
општинским наградама и признањима општине Беочин 
("Службени лист општинe Беочин“ бр. 16/13) Комисија 
за доделу општинских награда и признања, на седници 
одржаној дана 22.01.2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ СВЕТОСАВСКЕ  ПОВЕЉЕ

ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан 1.
 Светосавска повеља за 2019. годину додељује 
се:
у конкуренцији основних школа:
1. Николи Германцу, ученику седмог разреда Основне 
школе „Јован Грчић Миленко“ Беочин, за област 
природне науке – физика;

2. Михајлу Бикару, ученику шестог разреда Основне 
школе „Јован Грчић Миленко“ Беочин, за област – 
математика.   

Члан 2.
 Светосавска повеља састоји се од дипломе са 
амблемом Општине Беочин и лика Светог Саве.
 Новчани износ у висини од једне трећине 
просечне нето зараде по запосленом у Републици  
Србији, у износу од 18.355,00 динара исплатиће се 
добитницима Светосавске повеље из средстава 
буџета општине Беочин.

Члан 3.
 Додела Светосавске повеље обавиће се на 
свечаности поводом Светог Саве - Школске славе.  

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

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ОПШТИНСКИХ
НАГРАДА И ПРИЗНАЊА 
Број: 01-011-8/20  Председник Комисије
Дана: 22.01.2020. године  Зоран Стокућа, с.р.
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