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На основу члана 97. став 8. Закона о планирању 

и изградњи („ Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09- 

исправка, 64/10 – Одлука УС,  24/11, 121/12, 42/13 -

Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 
132/14 и 145/14) и члана 34. тачке 6. и 16. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ 

број 7/11 – пречишћени текст, 11/12 и 8/15), Скупштина 

општине Беочин на седници одржаној дана 09.10.2015. 
године донела је

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

УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању доприноса за уређива-

ње грађевинског земљишта („Службени лист општине 
Беочин“ број 1/15) у члану 4. став 1. речи: „Намена 
објекта - простора, односно грађевинског земљишта за 
које се утврђује допринос може бити:“ замењују се 
речима: „Намена објеката - простора, односно 
грађевинског земљишта за које се утврђује допринос  
су:“, а алинеја 6. истог става се брише.

Члан 2.
У члану 7. Одлуке у табели брише се редни број 

4.

Члан 3.
У члану 9. став 1. Одлуке после речи:„ произ-

водне и складишне објекте,“ додају се речи: „у које 
спадају и пољопривредни објекти“.

Члан 4.
У члану 20. Одлуке после става 1. додаје се 

нови став 2. који гласи: 
„Уколико инвеститор плаћа допринос за уређи-

вање грађевинског земљишта у ратама, исте се ускла-
ђују на месечном нивоу са индексом потрошачких цена 
према подацима Републичког завода за статистику.“

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

објављивања у „ Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-89 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 09.10.2015. године Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 50. 

став 2. Закона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) члана 34. 

став 1. тачка 14., члана 70. став 1. и  члана 120. Статута 
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр. 
7/11- пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 
09.10.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
ВЕСНА ЈАЛИЋ из Беочина се разрешава дуж-

ности чланства у Општинском већу општине Беочин, са 
даном 09.10.2015. године, а пре истека мандата на који 
је изабрана.

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

Весна Јалић из Беочина је Решењем Скуп-
штине општине Беочин бр. 01-02-122/14 од 23.12.2014. 
године изабрана за члана Општинског већа општине 
Беочин. Председник општине Беочин је дана 
02.10.2015. године Скупштини општине Беочин упутио 
предлог да се Весна Јалић разреши дужности члана 
Општинског већа општине Беочин и истовремено је 
предложио избор новог члана Општинског већа опш-
тине Беочин, а све у складу са својим надлежностима у 
смислу члана 70. Статута општине Беочин. На првој 
наредној седници Скупштине општине Беочин 
одржаној дана 09.10.2015. године, одлучивано је о 
наведеном предлогу Председника општине Беочин, у 
складу са одредбама Пословника Скупштине општине 
Беочин које регулишу поступак тајног гласања. Након 
спроведеног поступка тајног гласања и утврђивања 
резултата гласања, објављено је да је Весна Јалић 
разрешена дужности члана Општинског већа општине 
Беочин.

На основу свега наведеног одлучено је као у 
изреци решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-188 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 09.10.2015. године Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. 
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“ 

бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), члана 34. став 1. тачка 

14. и члана 120. Статута општине Беочин ("Службени 

лист општинe Беочин" бр. 7/11 – пречишћен текст, 11/12 

и 8/15), Скупштина општине Беочин, на седници 
одржаној дана 09.10.2015. године, донела је
 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
У састав Општинског већа општине Беочин 

изабранa је СЛАВИЦА ПЕКЕЗ из Беочина.
Функцију члана Општинског већа ће обављати 

без заснивања радног односа, почев од наредног дана 
од дана избора, па до истека периода на који се 
разрешеном члану Општинског већа одобрава право 
на накнаду плате по престанку функције, а након истека 
тог периода, уз заснивање радног односа на одређено 
време.

Члан 2.
Мандат изабране траје до истека сазива 

Скупштине општине Беочин изабраног на локалним 
изборима 06. маја 2012. године.

Члан 3. 
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 

Председник општине Беочин је дана 
02.10.2015. године Скупштини општине Беочин упутио 
предлог да се Весна Јалић разреши дужности члана 
Општинског већа општине Беочин и истовремено је 
предложио избор новог члана Општинског већа опш-
тине Беочин, Славице Пекез из Беочина, а све у складу 
са својим надлежностима у смислу члана 70. Статута 
општине Беочин. На првој наредној седници Скупш-
тине општине Беочин одржаној дана 09.10.2015. годи-
не, одлучивано је о наведеном предлогу Председника 
општине Беочин, у складу са одредбама Пословника 
Скупштине општине Беочин које регулишу поступак 
тајног гласања. Након спроведеног поступка тајног гла-
сања и утврђивања резултата гласања, објављено је 
да је Весна Јалић разрешена дужности члана Општин-
ског већа општине Беочин као и да је Славица Пекез 
изабрана за новог члана Општинског већа општине 
Беочин.

На основу свега наведеног одлучено је као у 
изреци решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-189 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 09.10.2015. године Стеван Ђурђевић, с.р

На основу чланова 34. став 1. тачка 11. и 120. 
Статута општине Беочин ("Службени лист општине 
Беочин“ бр. 7/2011-пречишћен текст, 11/2012 и 8/2015) 

Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 
09.10.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА ВАСПИТНО - 

ОБРАЗОВНОГ РАДА, ПРЕВЕНТИВНЕ 
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И СОЦИЈАЛНОГ РАДА

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ЉУБА СТАНКОВИЋ" 
БЕОЧИН

ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

Члан 1.
Прихвата се Извештај васпитно-обрзовног 

рада, превентивне здравствене заштите и социјалног 
рада Предшколске установе „Љуба Станковић“ Беочин 
за школску 2014/2015. годину усвојен од стране  Управ-
ног одбора Предшколске установе дана 14.09.2015. 
године под бројем 609-01/2015. 

Члан 2.
Извештај васпитно-обрзовног рада, превентив-

не здравствене заштите и социјалног рада Предшкол-
ске установе „Љуба Станковић“ Беочин за школску 
2014/2015. 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:01-60-9 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 09.10.2015. године Стеван Ђурђевић, с.р.

На основу члана 80. Закона о основама система 
образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 

72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – aутентично 

тумачење и 68/2015 ) 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 09.10.2015. године, усвојила је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН 

РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
"ЉУБА СТАНКОВИЋ" БЕОЧИН 

ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 ГОДИНУ 

Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада 

Предшколске установе "Љуба Станковић" Беочин, за 
школску 2015/2016. годину усвојен од стране Управног 
одбора Предшколске установе дана 14.09.2015. 
године, под бројем 579-01/2015.

Члан 2.
Финансирање рада Предшколске установе у 

2016. години вршиће се на нивоу планираних и 
обезбеђених средстава у буџету општине Беочин за 
2016. годину, као и Финансијског плана ПУ "Љуба 
Станковић" Беочин за 2016. годину.

214

12. октобар 2015.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИНБрој 11 - Страна 2



Члан 3.
Годишњи план рада Предшколске установе  

"Љуба Станковић" Беочин за школску 2015/2016. 
годину,  саставни је део овог решења.

Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-60-11 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 09.10.2015. године Стеван Ђурђевић, с.р.

На основу члана 34. став 1. тачка 9. и 120. Ста-
тута општине Беочин ("Службени лист општине Бео-
чин" бр. 7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15) и члана 55. 
Статута Културног центра општине Беочин број 01-80 
од 23.05.2011. године, Скупштина општине Беочин на 
седници одржаној дана 09.10.2015. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА КУЛТУРНОГ 
ЦЕНТРА ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и 

допунама Статута Културног центра општине Беочин 
број 01-154 који је донео Управни одбор Културног 
центра општине Беочин, на седници одржаној дана 
26.06.2015. године.

Члан 2.
Одлука о изменама и допунама Статута 

Културног центра општине Беочин из члана 1. 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: 01-110-32 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 09.10.2015. године Стеван Ђурђевић, с.р.

На основу чланова 5. и 11. став 1. Одлуке о 
општинским наградама и признањима општине Беочин 
("Службени лист општине Беочин" бр. 16/13) и чланова 
6. став 4. и 120. Статута општине Беочин ("Службени 
лист општине Беочин“ бр.7/11- пречишћен текст, 11/12 и 
8/15), на предлог Комисије за доделу општинских 
награда и признања бр. 01-06-164/2/15 од 29.09.2015. 
године, Скупштина општине Беочин на седници 
одржаној дана 09.10.2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ 

БЕОЧИН ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1.
ОКТОБАРСКА НАГРАДА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 

ЗА 2015. ГОДИНУ из области – привреда - додељује се:

 МИЛЕНКУ МИЛИНКОВИЋУ за дугогодишњи успешан 
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рад у области приватног предузетништва.
 

Члан 2.
Новчани износ у висини просечне нето зараде 

по запосленом Републике Србије у износу од 44.630,00 
динара исплатиће се добитнику Октобарске награде из 
средстава буџета општине Беочин.

Члан 3.
Додела Октобарске награде обавиће се на 

Свечаној седници Скупштине општине Беочин, која ће 
се одржати поводом 16. октобра - Дана Општине 
Беочин.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-101 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 09.10.2015. године Стеван Ђурђевић, с.р.

На основу чланова 5. и 11. став 1. Одлуке о 
општинским наградама и признањима општине Беочин 
("Службени лист општине Беочин" бр. 16/13) и чланова 
6. став 4. и 120. Статута општине Беочин ("Службени 
лист општине Беочин“ бр.7/11- пречишћен текст, 11/12 и 
8/15), на предлог Комисије за доделу општинских 
награда и признања бр. 01-06-164/2/15 од 29.09.2015. 
године, Скупштина општине Беочин на седници 
одржаној дана 09.10.2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ 

БЕОЧИН ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1.
ОКТОБАРСКА НАГРАДА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 

ЗА 2015. ГОДИНУ из области – образовање - додељује 

се: ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЈОВАН ГРЧИЋ МИЛЕНКО“ 
БЕОЧИН за дугогодишњи успешан рад и остварене 
резултате у образовању.
 

Члан 2.
Новчани износ у висини просечне нето зараде 

по запосленом Републике Србије у износу од 44.630,00 
динара исплатиће се добитнику Октобарске награде из 
средстава буџета општине Беочин.

Члан 3.
Додела Октобарске награде обавиће се на 

Свечаној седници Скупштине општине Беочин, која ће 
се одржати поводом 16. октобра - Дана Општине 
Беочин.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-102 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 09.10.2015. године Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 42. Закона о јавним предузе-
ћима („Службени гласник РС“, број 119/12, 116/13 – 
аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 32. 
став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број 129/07), члана 34. став 1. 
тачка 9. Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“, број 7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 
8/15) Скупштина општине Беочин, на седници одржаној 
дана 09.10.2015. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТНА 

ПРИВРЕДА“ БЕОЧИН

Члан 1.
ЛУКА АПИЋ из Сусека, именује се за вршиоца 

дужности директора Јавног предузећа „Грађевинско 
земљиште и путна привреда“ Беочин, до именовања 
директора на основу спроведеног јавног конкурса, а 
најдуже до шест месеци.

Члан 2.
 Права и обавезе вршиоца дужности директора 

биће уређене Уговором о раду закљученим између 
Надзорног одбора Јавног предузећа „Грађевинско 
земљиште и путна привреда“ Беочин и именованог 
вршиоца дужности директора, за мандатни период на 
који је именован.

Члан 3.
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

Скупштина општине Беочин је Решењем бр. 01-
02-84/15 од  16.04.2015. године именовала Луку Апића 
из Сусека за вршиоца дужности директора Јавног 
прeдузећа „Грађевинско земљиште и путна привреда“ 
Беочин,  на период до шест месеци.

С обзиром да је чланом 42. став 3. Закона о 
јавним предузећима прописано да у нарочито 
оправданим случајевима, а ради спречавања настанка 
материјалне штете, орган надлежан за именовање 
директора јавног предузећа може донети одлуку о 
именовању вршиоца дужности директора на још један 
период од шест месеци, а како je период на који је 
вршилац дужности именован истекао,  a  одлука о 
спровођењу Јавног конкурса за именовање директора 
Јавног предузећа „Грађевинско земљиште и путна 
привреда“ Беочин није донета, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
Број: 01-02-178 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 09.10.2015. године Стеван Ђурђевић, с.р.

На основу члана 26. став 2. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Републике Србије“  

број 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 –др. 

закон), члана 44. и члана 120. Статута општине Беочин  

(''Службени лист општине Беочин'' број 7/11 – 

пречишћен текст и 11/12) Скупштина општине Беочин  
на седници одржаној дана 09.10.2015. године донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНA 

КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊА ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1. 
Дужности чланства у Комисији за именовања 

општине Беочин разрешава се ДАНИЈЕЛА СТАРЧЕ-
ВИЋ. 

Члан 2. 
У састав Комисије за именовања општине 

Беочин именује се НАДА ЦВИЈАНОВИЋ из Раковца, за 
члана, на мандатни период до истека мандата 
Комисије за именовања општине Беочин именоване 
решењем Скупштине општине Беочин број 01-02-85/13 
од 28.06.2013. године.
 

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

објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-181 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 09.10.2015. године Стеван Ђурђевић , с.р.

На основу члана 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања ("Службени лист 
општина Срема" бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15- 
аутентично тумачење и 68/15) 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 09.10.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНA УПРАВНОГ 

ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
"ЉУБА СТАНКОВИЋ" БЕОЧИН 

Члан 1.
Дужности чланa у Управном одбору Предш-

колске установе "Љуба Станковић" Беочин испред 
васпитно-образовног већа разрешава се МАРИЈАНА 
ГЛИГОРИЋ.

Члан 2.
У састав Управног одбора Предшколске уста-

нове "Љуба Станковић" Беочин, испред васпитно-
образовног већа именује се ЉУБИЦА ПЕЈИЋ-
КУЗМАНОВИЋ, за члана.

Члан 3.
Мандат именоване траје до истека мандата 

Управног одбора Предшколске установе "Љуба 
Станковић" Беочин именованог решењем Скупштине 
општине бр. 01-02-67/12 од 08.06.2012. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-168 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 09.10.2015. године Стеван Ђурђевић, с.р.

На основу чланa 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања ("Службени гласник 
РС" бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тума-
чење и 68/15), 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 
09.10.2015. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНA 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

"ЈОВАН ГРЧИЋ МИЛЕНКО" БЕОЧИН 
ИСПРЕД ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 1.
ВЕСНА ПОПОВИЋ из Беочина разрешава се 

дужности чланства у Школском одбору Основне школе 
„Јован Грчић Миленко“ Беочин, испред локалне 
самоуправе, на основу поднете оставке.

Члан 2.
У састав Школског одбора Основне школе 

„Јован Грчић Миленко“ Беочин, испред локалне 
самоуправе, именује се МИЊА МАТИЈЕВИЋ из 
Беочина. 

Члан 3.
Мандат именоване траје до истека мандата 

Школског одбора Основне школе „Јован Грчић 
Миленко“ Беочин именованог решењем Скупштине 
општине Беочин бр. 01-02-32/14 од 13.06.2014. године.

 
Члан 4.

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-174 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 09.10.2015. године Стеван Ђурђевић, с.р.

На основу члана 17. став 1. и 3. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/12, 116/13 
– аутентично тумачење и 44/2014 др. закон), члана 41. 
став 1. Оснивачког акта Јавног предузећа “Топлана“ 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 3/13), 
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 09.10.2015.године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ БЕОЧИН
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Члан 1. 
СЛАВИЦА ПЕКЕЗ, струковни инжењер заштите 

животне средине из Беочина разрешава се дужности 
члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Топлана“ 
Беочин, пре истека периода на који је именована, због 
поднете оставке.

Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

Образложење

Чланом 17. став 1. и 3. Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС“ бр.119/12, 116/13 – 
аутентично тумачење и 44/2014 др. закон) утврђено је 
да мандат председнику и члановима надзорног одбора 
престаје истеком периода на који су именовани, 
оставком или разрешењем.

Чланом 34. став 1. тачка 9. Статута општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр.7/11-
пречишћен текст и 11/12) утврђено је да Скупштина 
општине именује и разрешава надзорне одборе јавних 
предузећа. 

С обзиром да је Славица Пекез дана 
29.09.2015. године поднела неопозиву оставку на 
место члана Надзорног одбора Јавног предузећа 
„Топлана“ Беочин, одлучено је као у диспозитиву 
решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01- 02-179 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 09.10.2015.године Стеван Ђурђевић, с.р.

На основу члана 12. став 3. и члана 16. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“ бе.119/12, 
116/13 – аутентично тумачење и 44/2014 др. закон), 
члана 39. и 40. Оснивачког акта Јавног предузећа 
“Топлана“ Беочин („Службени лист општине Беочин“ 
бр. 3/13), 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 
09.10.2015.године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

 ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ БЕОЧИН

Члан 1. 
ДАНИЈЕЛА СТАРЧЕВИЋ, економиста из 

Беочина именује се за члана Надзорног одбора Јавног 
предузећа “Топлана“ Беочин.

Члан 2.
 Мандат именоване траје до истека мандата 
Надзорног одбора Јавног предузећа „Топлана“ Беочин 
именованог решењем Скупштине општине бр. 01-02-76 
од 28.06.2013. године.

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

Чланом 16. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“ бр. 119/12, 116/13 – аутентично 
тумачење и 44/2014 др. закон) утврђени су услови које 
испуњавају лица која се именују за председника и 
чланове надзорног одбора јавног предузећа.

Чланом 40. Оснивачког акта Јавног предузећа 
“Топлана“ Беочин („Службени лист општине Беочин“ 
бр. 3/13) одређено је да се председник и чланови 
надзорног одбора могу именовати под условима 
прописаним наведеним чланом. 

Чланом 34. став 1. тачка 9. Статута општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр.7/11-
пречишћен текст, 11/12 и 8/15) утврђено је да 
Скупштина општине именује и разрешава надзорне 
одборе јавних предузећа.

Општинско веће општине Беочин је утврдило 
Предлог решења о именовању члана Надзорног 
одбора Јавног предузећа “Топлана“ Беочин, Данијеле 
Старчевић, а на основу приложене документације од 
стране кандидата за члана надзорног одбора.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-180 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 09.10.2015.године Стеван Ђурђевић, с.р.

На основу члана 34. став 1. тачка 38. и члана 
120. Статута општине Беочин („Службени лист 
општинe Беочин“ бр. 7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 
8/15) и члана 10. Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 1/10 и 1/11), Скупштина општине Беочин, на 
седници одржаној дана 09.10.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ 
НАДМЕТАЊА ОДНОСНО ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА 
ЈАВНИМ ОГЛАСОМ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЛИ ДAВАЊЕ У 

ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

Члан 1. 
МИТАР МИЛИНКОВИЋ разрешава се дуж-

ности заменика члана Комисије за спровођење 
поступка јавног надметања односно прикупљања 
понуда јавним огласом за отуђење или давање у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини.

Члан 2. 
У састав Комисије за спровођење поступка 

јавног надметања односно прикупљања понуда јавним 
огласом за отуђење или давање у закуп грађевинског 
земљишта у јавној својини именује се МАРИНА 
ПРЕКОГАЧИЋ, за заменика члана. 

Члан 3.
Мандат именоване траје до истека мандата 

Комисије за спровођење поступка јавног надметања 
односно прикупљања понуда јавним огласом за 
отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у 
јавној својини образоване решењем Скупштине 
општине бр. 01-02-33/15 од 26.01.2015. године. 

224

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-175 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 09.10.2015. године Стеван Ђурђевић, с.р.

На основу члана 11. Одлуке о општинским 
наградама и признањима општине Беочин („Службени 
лист општине Беочин“ бр. 16/13) 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 09.10.2015. 
године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ ДОДЕЛУ ОПШТИНСКИХ 
НАГРАДА И ПРИЗНАЊА

Члан. 1.
Дужности чланства у Комисији за доделу 

општинских награда и признања (у даљем тексту: 
Комисија) разрешавају се:

1. Зоран Живковић и
2. Александар Лазовић. 

Члан 2. 
У састав Комисије именују се:

1. Илија Пешић из Грабова – образовање;

2. Милан Јелић из Грабова – привреда.

Члан 3.
Мандат именованих траје до истека мандата 

Комисије коју је именовала Скупштина општине 
Беочин решењем бр. 01-02-3/14 од 31.01.2014. године.

Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-173 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 09.10.2015. године Стеван Ђурђевић, с.р.

На основу члана 26. став 1. тачка 2. Законом о 
јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 
88/2013 и 105/2014), члана 6. Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда („Службени гласник РС“, број 24/2012 и 
48/2015), члана 5. Одлуке о прибављању, коришћењу, 
управљању и располагању стварима у својини 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“, 
број 3/2014) и чланова 14. тачка 25. и 34. тачка 26. 
Статута општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“, број 7/2011 – пречишћени текст, 11/2012 и 
8/2015), Скупштина општине Беочин, на седници 
одржаној дана 09.10.2015. године, донела је 

225

226

12. октобар 2015.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИНБрој 11 - Страна 6



ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОКРЕТАЊЕ 
ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ 
ПРОСТОРА У ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
„ЈОВАН ГРЧИЋ МИЛЕНКО“ У БЕОЧИНУ

Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на покретање поступка 

давања у закуп пословног простора површине 8 м/2 у 
приземљу објекта Основне школе „Јован Грчић 
Миленко“ у Беочину, улица Милоша Црњанског бб,  
изграђеног на парцели 1666/5, површине 3605 м/2, 
уписане у Лист непокретности 1936 к.о. Беочин.

Члан 2.
Намена пословног простора, предмета закупа  

наведеног у члану 1. ове Одлуке, је књижара са 
продајом школског прибора и безалкохолних пића.

Члан 3.
Поступак јавног надметања или прикупљања 

писмених понуда путем јавног оглашавања, спровешће 
комисија коју ће именовати Општинско веће општине 
Беочин.

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

објављивања у “Службеном листу општине Беочин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
Беој: 01-011-90 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 09.10.2015. године Стеван Ђурђевић, с.р.

На основу члана 28. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/11), члана 
24. став 4. Одлуке о комуналним делатностима 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 9/14), члана 13. 
Одлуке о Општинском већу општине Беочин ("Сл. лист 
општина Срема", број 25/08), члана 48. Пословника о 
раду Општинског већа ("Сл. лист општина Срема", број 
27/08), а сходно одредбама Методологије за 
одређивање цене снабдевања крајњег купца 
топлотном енергијом, Општинско веће општине 
Беочин на седници одржаној дана 01.10.2015. године, 
донело је

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ ЦЕНА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 
КРАЈЊЕ КУПЦЕ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2015/2016 ПО 
ПРЕДЛОГУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ТОПЛАНА“ 

БЕОЧИН УТВРЂЕНОГ ОДЛУКОМ БРОЈ 424 ОД 
31.08.2015. ГОДИНЕ

Члан 1. 
Одобравају се цене топлотне енергије за 

крајње купце за грејну сезону 2015/2016 по Предлогу  
Надзорног одбора ЈП „Топлана“ Беочин утврђеног 
Одлуком број 424 од 31.08.2015. године 

Члан 2.
Одлука Надзорног одбора Јавног предузећа 

„Топлана“ Беочин о утврђивању Предлога цена бр. 424 

Општинско веће општине Беочин
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од 31.08.2015. године  је саставни део овог решења.
Одлука Надзорног одбора Јавног предузећа 

„Топлана“ Беочин из става 1. овог члана ће се 
примењивати почев од 01.10.2015. године.

Члан 3. 
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

Јавно предузеће „Топлана“ Беочин поднело је 
дана 31.08.2015. године захтев бр. 432 за одобравање 
цене топлотне енергије, а чији Предлог је утврдио 
Надзорни одбор Јавног предузећа „Топлана“ Беочин 
Одлуком бр. 424 од 31.08.2015. године.

Општинско веће општине Беочин је на седници 
одржаној дана 10.09.2015. године разматрало 
наведени Предлог и донело Закључак бр. 01-38-4/2/15 
којим је захтев за одобравање цена упутио у даљу 
процедуру сходно одредби члана 28. став 4. Закона о 
комуналним делатностима.

Након протека законом прописаног рока 
Општинско веће је на седници одржаној дана 
01.10.2015. године поново разматрало наведени 
захтев и Предлог цена, те је констатовало да је 
наведени захтев поднет у складу са одредбама 
Методологије за одређивање цене снабдевања 
крајњег купца топлотном енергијом, као и да су уз 
захтев поднети сви пратећи документи.  

Анализом достављеног захтева утврђено је да 
су дефинисане две тарифне групе потрошача топлотне 
енергије, и то: тарифна група „стамбени простор“ и 
тарифна група „пословни простор“. Однос цена ове две 
тарифне групе дефинисан је Тарифним системом ЈП 
„Топлана“ Беочин за обрачун топлотне енергије за 
крајње купце (у даљем тексту: Тарифни систем).

Цена топлотне енергије се састоји из три дела, 
односно тарифе, и то: тарифа ЕНЕРГИЈА, тарифа 
ПОВРШИНА и тарифа ОЧИТАВАЊЕ. На основу 
података из финансијских извештаја ЈП „Топлана“ 
Беочин за 2014. годину који су унети у табеле 
прописане Методологијом на основу којих је креиран 
Регулаторни извештај у ком су обрачунате цене 
тарифа, и то:

Тарифа ЕНЕРГИЈА изражава се јединицом 
din/kWh и означава вредност једног произведеног 
киловата енергије. Дефинисана је ценом и количином 
утрошених енергената за производњу топлотне 

енергије – природни гас и електрична енергија, као и 

трошковима неопходним за припремање воде.

Тарифа ПОВРШИНА изражава се јединицом 
din/m² и означава учешће потрошача у измирењу 
фиксних трошкова произвођача топлотне енергије, 
односно трошкове редовног пословања предузећа.

Тарифа ОЧИТАВАЊЕ представља фиксну 
компоненту која се односи на очитавање и расподелу 
трошкова на крајње купце топлотне енергије и утврђује 
се по месту расподеле топлотне енергије на крајње 
купце. Обзиром на то да су мерачи топлотне енергије 
уграђени само у топлотним подстаницама и да не 
постоје секундарни мерачи као ни делитељи трошкова 
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у власништву крајњих корисника, овај елемент цене 
топлотне енергије ће износити 0,00 динара.

На наведени начин су добијене цене даљинског 
грејања за грејну сезону 2015/2016 а које се заснивају, 
како је прописано Методологијом, на подацима из 
финансијских извештаја ЈП „Топлана“ Беочин за 2014. 
годину. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-38-2/2/15          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 01.10.2015. године      Милан Шодић, с.р.

На основу члана 121. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ број 7/2011 – 
пречишћен текст и 11/2012) и члана 6. Одлуке о 
стипендирању ученика („Службени лист општине 
Беочин“ број 5/2010 и 13/2013), Председник општине 
Беочин доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ 

СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА

Члан 1.
У Комисију за доделу стипендија ученицима 

именују се:
Јелена Пашћан, за председника
Весна Бочковић, за заменика председника
Амела Кујовић Јовић, за секретара
Секула Петровић, за заменика секретара
Татјана Бранковић, за члана
Соња Јефтић, за заменика члана.

Члан 2.
Задатак Комисије је да спроведе поступак за 

доделу стипендија ученицима (утврди текст конкурса, 
објави конкурс, размотри пријаве, донесе Одлуку о 
додели стипендија и утврди предлог уговора са 
корисницима средстава).

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

објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
Број: 01-02-187          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Датум: 08.10.2015. године    Милан Шодић, с.р.

На основу члана 121. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ број 7/2011 – 
пречишћен текст и 11/2012) и члана 4. Одлуке о 
стипендирању студената („Службени лист општине 
Беочин“ број 5/2010 и 13/2013), Председник општине 
Беочин доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ 

СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА

Члан 1.
У Комисију за доделу стипендија студентима 

именују се:
Јелена Пашћан, за председника
Весна Бочковић, за заменика председника
Амела Кујовић Јовић, за секретара
Секула Петровић, за заменика секретара
Татјана Бранковић, за члана
Соња Јефтић, за заменика члана.

Члан 2.
Задатак Комисије је да спроведе поступак за 

доделу стипендија студентима (утврди текст конкурса, 
објави конкурс, размотри пријаве, донесе Одлуку о 
додели стипендија и утврди предлог уговора са 
корисницима средстава).

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

објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
Број: 01-02-186          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Датум: 08.10.2015. године    Милан Шодић, с.р.

229
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