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 На основу члана 104. став 3. и став 4. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони), 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 120. Статута oпштине 
Беочин („Службени  лист општине Беочин“, број 7/2011 
- пречишћен текст, 11/2012 и 8/2015), а по претходно 
прибављеном мишљењу Националног савета 
словачке националне мањине бр. 01-138/2018-04 од 
07.08.2018. године, Скупштина oпштине Беочин, на 
седници одржаној дана 06.09.2018. 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 територоји 
општине Беочин (у даљем тексту: Mрежа предшкол-
ских 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 о мрежи предшколских 
установа, делатност предшколског васпитања и 
образовања обављаће Предшколска установа „Љуба 
Станковић“ Беочин, Доситеја Обрадовића 4А ( у даљем 
тексту: Предшколска установа).

Члан 3.
 Мрежу 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 бб;
- у Беочину, објекат „Бубица“, у објекту Месне заједнице 
Беочин, Стојана Вукосављевића 77;
- у Раковцу, објекат „Дечји рај“, у објекту Основне школе 
„Јован Грчић Миленко“, Партизанска 2; 
- у Черевићу, објекат „Звездица“, у објекту Основне 
школе „Јован Грчић Миленко“, Петра Костића 8; 
- у Баноштору, објекат „Лабудић“, у објекту Основне 

школе „Јован Поповић“, Светозара Марковића 62; 
- у Сусеку, објекат „Лептирић“, у објекту Месне 
заједнице Сусек, Николе Тесле 73 и 
- у Лугу, објекат „Пчелица“ - „Včielka“, у објекту Основне 
школе „Јован Поповић“, Маршала Тита 63.

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

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 01-011-157/17 oд 12.10.2017. 
године („Службени лист општине Беочин“, број 
13/2017).

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

Скупштина општине Беочин
Број: 01-011-65   ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 06.09.2018. године Зоран Стокућа, с.р.
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 На основу чланова 30. и 31. Закона о 
предшколском васпитању и образовању („Службени 
гласник РС“, број 18/2010 и 101/2017) и члана 120. 
Стаута општине Беочин („Службени гласник општине 
Беочин“, број 7/2011 - пречишћени текст, 11/2012 и 
8/2015), Скупштина општине Беочин, на седници 
одржаној дана 06.09.2018. 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: 
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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 01-011-158 од 
12.10.2017. године („Службени лист општине Беочин“, 
број 13/2017).
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Беочин“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број:01-011-64   ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 06.09.2018. године Зоран Стокућа, с.р.
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 На основу члана 119. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, број 88/2017 и 27/2018 - др. закони), члана 17. 
Закона о предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник РС“ број 18/2010 и 101/2017 ) и 
чланова 34. став 1. тачка 10. и 120. Статута општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ број 7/2011 - 
пречишћен текст, 11/2012 и 8/2015) Скупштина општине 
Беочин, на седници одржаној дана 06.09.2018. године, 
донела је 

а) већи број деце у васпитним групама 
 
Р. 
бр 

Васпитна 
група  
(узраст деце) 

Објекат Законски 
норматив 
(чл 30. став 
3. и чл. 31. 
Закона)  

Потребно 
повећање – 
изражено у 
броју деце 
(највише до 
20%) 

Укупан 
број деце у 
васпитној 
групи – са  
повећањем 

1 Јаслена 
(узраст 1-2 године) 

Беочин град 
„Бубамара“ 

12 деце у 
групи 

2 14 

2 Јаслена 
(узраст 2-3 године) 

Беочин  град 
„Бубамара“ 

16 деце у 
групи 

3 19 

3 Средња група 
(узраст 4-5 година) 

Беочин град 
„Бубамара“ 

24 деце у 
групи 

5 29 

4 Старија група  
(узраст 5-5,5 година) 

Беочин град 
„Бубамара“ 

24 деце у 
групи 

5 29 

5 Мешовита група 
(узраст од 3 године до 
поласка у школу) 

Беочин град 
„Бубамара“ 

20 деце у 
групи 

4 24 

6 Најстарија група I 
Припр. предш. програм 

Беочин град 
„Бубамара“ 

26 деце у 
групи 

5 31 

7 Најстарија група II 
Припр. предш. програм 

Беочин  град 
„Бубамара“ 

26 деце у 
групи 

5 31 

8 Најстарија група III 
Припр. предш. програм 

Раковац 
„Дечји рај“ 

26 деце у 
групи 

5 31 

9 Мешовита група 
(узраст од 3 године до 
поласка у школу) 

Беочин 
„Бубица“ 

20 деце у 
групи 

4 24 

10 Најстарија група IV 
Припр. предш. програм  

Беочин 
„Бубица“ 

26 деце у 
групи 

5 31 

11 Мешовита група 
(узраст од 3 године до 
поласка у школу) 

Черевић 
„Звездица“ 

20 деце у 
групи 

4 24 

12 Најстарија група V 
Припр. предш. програм 

Черевић 
„Звездица“ 

26 деце у 
групи 

5 31 

 
б) мањи број деце у васпитним групама 
 
Р. 
бр 

Васпитна 
група, узраст деце 

Објекат Законски 
норматив 
(чл. 30. став 
3. и чл. 31. 
Закона)  

Потребно 
смањење – 
изражено у 
броју деце  
(до 20%) 

Укупан број 
деце у васп. 
групи – после 
смањења 

1 Најстарија група VI 
Припр. предш. програм 

Сусек 
„Лептирић“ 

26 деце у 
групи 

5 21 

2 Најстарија група VII 
Припр. предш. програм 

Луг 
„Пчелица“ 

26 деце у 
групи 

5 21 

3 Најстарија група VIII 
Припр. предш. програм 

Баноштор 
„Лабудић“ 

26 деце у 
групи 

5 21 

 
     



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 44. седници Управног одбора 
Предшколске установе „Љуба Станковић“ Беочин, број 
619-01/5 од 29.06.2018. године, са важењем од 
01.09.2018. године.

Члан 2.
 Предшколски програм Предшколске установе 
„Љуба Станковић“ Беочин са  важењем од 01.09.2018. 
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: 01-60-6   ПРЕДСЕДНИК СО 
Дана: 06.09.2018. године Зоран Стокућа, с.р.
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 На основу чланова 35. Закона о предшколском 
васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број 
18/2010 и 101/2017) и члана 120. Стаута општине 
Беочин („Службени гласник општине Беочин“, број 
7/2011 - пречишћени текст, 11/2012 и 8/2015), 
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 
06.09.2018. 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 утврђи-
вању радног времена у Предшколској установи „Љуба 
Станковић“ Беочин, коју је донео Управни одбор   ПУ 
„Љуба Станковић“ дана 29.06.2018. године под бројем 
619-01/11.

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   ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 06.09.2018.године Зоран Стокућа, с.р.
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 На основу члана 34. став 1. тачка 11. и члана 
120. Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 
8/15), 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, 62713, 63/13 испр. 108/13, 142/14, 
68/15 - др.закон, 103/18, 99/16 и 113/17) Скупштина 
општине Беочин је на седници одржаној дана 
06.09.2018. године донела 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ
БЕОЧИН ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ГОДИНЕ ДО 

30.06.2018. ГОДИНЕ

Члан 1.
 Прихвата се Извештај Службе за финансије 
број 01-400-175 од 12.07.2018. године о извршењу 
буџета општине Беочин за период од 01.01.2018. 
године до 30.06.2018. године који је усвојило 
Општинско веће на седници одржаној дана 26.07.2018. 
године.

Члан 2.
 Извештај Службе за финансије број 01-400-175  
од 12.07.2018. године о извршењу буџета општине 
Беочин за период од 01.01.2018. године до 30.06.2018. 
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: 01-400-181  ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 06.09.2018. године Зоран Стокућа, с.р.
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 На основу члана 46. став 2. и 4. и члана 49. став 
5. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС“ бр. 129/07, 34/10 - одлука УС и 54/11) и члана 120. 
Статута општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 8/15) 
Скупштина општине Беочин на седници одржаној дана 
06.09.2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
 УТВРЂУЈЕ СЕ да је одборници у Скупштини 
општине Беочин ДЕСАНКИ ЈОВИЧИЋ, рођеној 1983. 
године, дипломирани економиста из Беочина, 
стамбени блок Краља Петра Првог Б-2/2, са Изборне 
листе „За праведну општину Беочин - Демократска 
странка - Др Бошко Благојевић“ престао одборнички 
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“.
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О б р а з л о ж е њ е
 Скупштина општине Беочин на седници 
одржаној 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 Десанки Јовичић из Беочина са Изборне 
листе - „За праведну општину Беочин - Демократска 
странка - Др Бошко Благојевић“. 
 Дана 20.08.2018. године одборница Десанка 
Јовичић са Изборне листе „За праведну општину 
Беочин - Демократска странка - Др Бошко Благојевић“ 
поднела је оставку на функцију одборника, у форми 
оверене писане изјаве.
 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, ставом 2. истог члана 
Закона прописано је да одборник може поднети оставку 
између две седнице Скупштине у форми оверене 
писане изјаве, а ставом 4. истог члана Закона 
прописано је да је о оставци коју је одборник поднео 
између две седнице, Скупштина дужна да одлучи на 
првој наредној седници.
 Мандатно имунитетска комисија је сагласно 
овлашћењима из члана 14. Одлуке о радним телима 
Скупштине општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 5/10, 7/10-исправка, 10/11 и 10/12), на 
седници одржаној дана 29.08.2018. године, полазећи 
од наведене чињенице, утврдила испуњеност услова 
за престанак мандата из члана 46. став 1. тачка 1. 
Закона о локалним изборима, којим је утврђено да је 
подношење оставке основ престанка мандата 
одборника пре истека времена на које је изабран и 
предложила Скупштини општине Беочин да на првој 
наредној седници донесе Решење којим се утврђује 
престанак мандата одборнице Десанке Јовичић са 
Изборне листе „За праведну општину Беочин - 
Демократска странка - Др Бошко Благојевић“.
 На основу напред наведеног одлучено је као у 
диспозитиву.
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-59   ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 06.09.2018. године Зоран Стокућа, с.р.
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 На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 50. 
став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“ бр. 129/07,  83/14 - др. Закон 
и 47/18), члана 71. и члана 120. Статута општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 7/11 - 
пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина општине 
Беочин, на седници одржаној дана 06.09.2018. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 

Члан 1.
 БРАНИСЛАВУ БАБИЋУ из Беочина УТВРЂУЈЕ 
СЕ престанак дужности чланства у Општинском већу 
општине Беочин, због поднете оставке.

Члан 2.
 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

О б р а з л о ж е њ е
 Решењем Скупштине општине Беочин бр. 01-
02-58/16 од 26.05.2016. године Бранислав Бабић из 
Беочина је изабран за члана Општинског већа општине 
Беочин. Именовани је функцију члана Општинског већа 
општине Беочин обављао на сталном раду у општини 
Беочин. Именовани је дана 16.08.2018. године поднео 
неопозиву оставку на дужност члана Општинског већа 
општине Беочин, те му се у складу са чланом 71. став 3. 
Статута општине Беочин, а везано за члан 50. став 4. 
Закона о локалној самоуправи утврђује престанак 
дужности члана Општинског већа општине Беочин. 
 На основу свега наведеног одлучено је као у 
изреци решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-58   ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 06.09.2018. године Зоран Стокућа, с.р.
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 На основу члана 116. став 5. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени лист РС“ 
бр. 88/17 и 27/18 - др. закон), члана 34. став 1. тачка 9. и 
члана 120. Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 
8/15) Скупштина општине Беочин, на седници одржаној 
дана 06.09.2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ 

ЧЛАНOBA ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“ СУСЕК

Члан 1.
 Утврђује се да члановима Школског одбора 
Основне школе „Јован Поповић“ Сусек престаје 
дужност чланства у Школском одбору, са даном 
23.09.2018. године, због истека мандата и то:
- представницима локалне самоуправе:
1. СТЕВАНУ ТАНАСИЋУ;
2 ВОЈИЦИ ИГЊАТОВИЋУ 
3. ДИМИТРИЈУ КОВАЧЕВИЋУ;
- представницима запослених:
4. НЕВЕНКИ ШОДИЋ;
5. МАЈИ ЈОВАНОВИЋ;
6. ЗОРИ АПИЋ;
- представницима родитеља
7. ДРАГАНИ ЈЕЛКИЋ;
8. ВЕСНИ КОЛАРИЋ;
9. ЛИДИЈИ КОЛАР.  

Члан 2.
 Ово решење ступа на снагу даном доношења и 
коначно је, а објавиће се у „Службеном листу општине 
Беочин“.

О б р а з л о ж е њ е
 Чланом 117. Закона о основама система 
образовања и васпитања прописано је да органу 
управљања установе мандат траје четири године. 
 Имајући у виду да је Школски одбор Основне 
школе „Јован Поповић“ Сусек именован решењем 
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Скупштине општине бр. 01-02-28/14 од 13.06.2014. 
године на период од четири године, с тим да су на 
дужност ступили дана 24.09.2014. године, те да 
четворогодишњи мандат истиче дана 23.09.2018. 
године, Општинско веће општине Беочин је утврдило 
предлог решења о утврђивању престанка дужности 
чланова Школског одбора Основне школе „Јован 
Поповић“ Сусек, због истека мандата и доставило га 
Скупштини општине на разматрање и доношење.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-56   ПРЕДСЕДНИК СО
Дана:06.09.2018. године  Зоран Стокућа, с.р.
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 На основу члана 116. став 5. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени лист РС“ 
бр. 88/17 и 27/18-др. закон), члана 34. став 1. тачка 9. и 
члана 120. Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 
8/15), а по претходно прибављеном мишљењу 
Националног савета словачке националне мањине 
бр.01-153/2018-04 од 05.09.2018. године, Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 06.09.2018. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOBA ШКОЛСКОГ

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“ СУСЕК

Члан 1.
 У састав Школског одбора Основне школе 
„Јован Поповић“ Сусек именују се:
-  испред локалне самоуправе:
 1. СТЕВАН ТАНАСИЋ из Сусека;
 2. ДИМИТРИЈЕ КОВАЧЕВИЋ из Сусека; 
 3. МОНИКА ПОВАЖАН из Луга;
- из реда запослених, на предлог Наставничког већа:
4. НЕВЕНКА ШОДИЋ, наставник разредне наставе, из 
Сусека;
5. БИЉАНА ЉУБАНОВИЋ, професор енглеског језика 
и књижевности, из Беочина;
6. МИЛА ШКОРИЋ, наставник разредне наставе, из 
Раковца;
- из реда родитеља, на предлог Савета родитеља: 
7. ЛАЗАР НИКОЛЧИЋ, из Сусека;
8. РАДОСЛАВА КРСТИЋ из Сусека ,
9. ДАРИНКА ФАМИЛИЋ из Сусека .

Члан 2.
 Мандат именованих траје четири године и то 
почев од 24.09.2018. године.
 

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

О б р а з л о ж е њ е
 Чланом 116. Закона о основама система 
образовања и васпитања прописано је да орган 
управљања установе чине по три представника 
запослених, родитеља и јединице локалне самоу-
праве. Чланове органа управљања именује Скупштина 

јединице локалне самоуправе, а председника бирају 
чланови већином гласова од укупног броја чланова 
школског одбора. Чланове из реда запослених 
предлаже наставничко веће, а из реда родитеља - 
савет родитеља, тајним изјашњавањем. 
 Дана 29.06.2018. године Основна школа „Јован 
Поповић“ Сусек је обавестила Скупштину општине 
Беочин да је спровела поступак предлагања чланова за 
школски одбор установе  из реда запослених и из реда 
родитеља.
 Имајући у виду да претходном сазиву Школског 
одбора Основне школе „Јован Поповић“ Сусек истиче 
мандат, Општинско веће општине Беочин је утврдило 
предлог решења о именовању чланова Школског 
одбора уважавајући достављене предлоге и доставило 
га Скупштини општине на разматрање и доношење.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-57   ПРЕДСЕДНИК СО
Дана:06.09.2018. године  Зоран Стокућа, с.р.

Општинско веће општине Беочин
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 На основу члана 29. став 3. Закона о јавној 
својини („Службени гласник Републике Србије“ број 
72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 3. Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној 
својини, односно прибављања и уступања искориш-
ћавања других имовинских права, као и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених понуда 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 16/2018), 
члана 27. став 2. Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ број 
13/2015), чланова 2. и 16. став 2. Одлуке о 
прибављању, коришћењу, управљању и располагању 
стварима у својини општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ број 3/2014) и члана 121. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ 
број 7/2011 - пречишћен текст, 11/2012 и 8/2015), 
Општинско веће општине Беочин, на седници одржаној 
дана 17.07.2018. године, донело је 

О Д Л У К У 
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН НЕПОСРЕДНОМ 
ПОГОДБОМ - КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА БРОЈ 

1633/11 К.О. БЕОЧИН

Члан 1.
 ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине Општине Беочин 
непосредном погодбом, катастарска парцела број 
1633/11, површине 3 а 15 м/2, уписана у Лист 
непокретности број 2403 к.о. Беочин , земљиште у 
грађевинском подручју, у корист Васић Васе из Беочина  
(ЈМБГ:2906961802500) Краља Петра I Б3.
 

Члан 2.
 Земљиште из члана 1. ове Одлуке отуђује се на 
основу процене надлежног органа - пореске управе - за 
цену од 186.795,00 динара (стоосамдесетшест-
хиљадаседамстодеведесетпет).
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Члан 3. 
 Обавезује се стицалац катастарске парцеле из 
члана 1. ове одлуке да износ из члана 2. ове одлуке 
уплати у року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке 
на рачун: 840 - 841151843 - 84 (примања од продаје 
земљишта у корист буџета општине Беочин) по моделу 
97, са позивом на број 70 - 210 - 2906961802500.

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

OПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-011-67           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:17.07.2018. године       Митар Милинковић, с.р.

Председник општине Беочин
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 На основу члана 14. став 1. тачка 19. и члана 61. 
став 1. тачка 19. Статута општине Беочин („Службени 
лист општине Беочин“, број 7/2011 - пречишћен текст, 
11/2012 и 8/2015), Председник општине Беочин је дана 
05.07.2018. године донео

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ 

НАСТАЛЕ УСЛЕД ЈАКИХ КИША И ПОПЛАВА

Члан 1.
 Именује се Комисија за процену штете на 
територији општине Беочин настале услед јаких киша и 
поплава (у даљем тексту: Комисија) у следећем 
саставу:
- Илија Јефтић, грађевински инспектор, за 
председника;
- Јелена Пашћан, руководилац Одељења за привреду и 
ЛЕР, за члана;
- Стеван Марункић, виши референт за вођење 
инвестиција у Општинској управи општине Беочин, за 
члана и
- Ђура Кендл, представник ЈКП „Беочин“ Беочин, за 
члана.

Члан 2.
 Задатак Комисије је да утврди степен оште-
ћења - процену настале штете стамбених објеката, 
привредних добара-објеката и опреме, локалне 
инфраструктуре, пољопривредних добара, објеката и 
механизације, мреже јавне расвете и других оштећења 
насталих услед јаких киша и поплава на територији 
Општине Беочин и да изврши процену настале штете, 
те да о истом сачини Извештај који ће доставити 
Председнику општине, Општинском већу и другим 
надлежним органима по захтеву и у форми у којој буде 
тражен.
 Комисија ће након процене настале штете, а у 
случају да се обезбеде средстава за ове намене, 
предложити начин расподеле средстава за санацију 
истих на територији општине Беочин и предлог 
доставити Председнику Општине, на основу којег ће 
Председник Општине закључити појединачне уговоре 
са корисницима средстава.

Члан 3.
 Комисија се именује на период од четири 
године.

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

ОПШТИНА БЕОЧИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 01-02–47           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 05.07.2018. године       Митар Милинковић, с.р.
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 На основу члана 121. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин „ бр. 7/11 - пречишћен 
текст, 11/12 и 8/15) и члана 6. став 3. Одлуке о 
покретању поступка ликвидације Јавног предузећа 
„Грађевиснко земљиште и путна привреда“ Беочин, 
Председник општине донео је 

О Д Л У К У
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ 

НАКНАДЕ ЗА РАД ЛИКВИДАЦИОНОГ УПРАВНИКА

Члан 1.
 Ставља се ван снаге Одлука Председника 
општине бр. 01-011-59/17 од 05.04.2017. године те 
престаје исплата накнаде за рад ликвидационог 
управника - Гордане Ћировић, за поступак спровођења 
ликвидације Јавног предузећа „Грађевинско земљиш-
те и путна привреда“ Беочин, почев од месеца јула 
2018. године, а у складу са Закључком Општинског 
већа општине Беочин бр. 01-06-50/9 од 29.03.2018. 
године. 

Члан 2.
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

ОПШТИНА БЕОЧИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 01-011-62           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 02.07.2018. године       Митар Милинковић, с.р.
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 На основу члана 121. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин „ бр. 7/11 - пречишћен 
текст, 11/12 и 8/15) и члана 6. став 3. Одлуке о покре-
тању поступка ликвидације Јавног предузећа „Спорт-
ско пословни центар Беочин“ Беочин, Председник 
општине донео је 

О Д Л У К У
О СТВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ 

НАКНАДЕ ЗА РАД ЛИКВИДАЦИОНОГ УПРАВНИКА

Члан 1.
 Ставља се ван снаге Одлука Председника 
општине бр. 01-011-60/17 од 05.04.2017. године те 
престаје исплата накнаде за рад ликвидационог 
управника - Јелене Дробњак, за поступак спровођења 
ликвидације Јавног предузећа „Спортско пословни 
центар Беочин“ Беочин, почев од месеца јула 2018. 
године, а у складу са Закључком Општинског већа 
општине Беочин бр. 01-06-50/9 од 29.03.2018. године. 
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Члан 2.
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

ОПШТИНА БЕОЧИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:01-011-63/18          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 02.07.2018. године       Митар Милинковић, с.р.

126
 На основу члана 121. става 1. Статута општине 
Беочин ( „Службени лист општине Беочин“ бр. 7/11 - 
пречишћен текст и 11/12), Председник општине дана 
04.09.2018. године донео је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНОГ ЗА 

КООРДИНАЦИЈУ ОДГОВОРНИХ СУБЈЕКАТА У 
СПРОВОЂЕЊУ АКТИВНОСТИ ИЗ ЛОКАЛНОГ 

АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА

Члана 1.
 Именује се Соња Бајрић за лице задужено за 
координацију одговорних субјеката у спровођењу 
активности Локалног антикорупцијског плана општине 
Беочин (у даљем тексту: ЛАП).

Члан 2.
 Именовано лице се задужује да води рачуна о 
роковима за спровођење активности ЛАП-а, да о 
доспелим роковима и обавезама благовремено 
обавештава одговорне субјекте, као и да врши 
техничко, организационо и административно усклађи-
вање рада службеника/организационих јединица и 
органа ЈЛС у процесу спровођења активности из ЛАП-
а.

Члан 3.
 Именовано лице координира рад Комисије за 
избор чланова Радног тела за праћење примене ЛАП-а 
и помаже у спровођењу јавног конкурса, као и осталим 
активностима Радног тела везаним за спровођење 
ЛАП-а.

Члан 4.
 Именовано лице се именује на период док трају 
активности на спровођењу ЛАП-а

Члан 5. 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења , 
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:01-02-60  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 04.09.2018. Митар Милинковић, с.р.
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