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 На основу члана 6. став 5. до 7. и члана 7а. став 
2. Закона о порезима на имовину („Службени гласник 
РС“ број 26/2001, „Службени лист СРЈ“ број 42/2002 - 
одлука СУС, и „Службени гласник РС“ број 80/2002, 
80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС, 
47/2013 и 68/2014 - др. закон), и члана 121. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ 
број 7/2011 - пречишћен текст, 11/2012 и 8/15), 
Општинско веће општине Беочин, на седници одржаној 
дана 29.11.2018. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ 

МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 
УТВРЋИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. 
ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
 Овим Решењем утврђују се просечне цене 
квадратног метра одговарајућих непокретности за 
утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на 
територији општине Беочин.

Члан 2.
 На територији општине Беочин одређене су 
четири зоне за утврђивање пореза на имовину, према 
комуналној опремљености и опремљености јавним 
објектима, саобраћајној повезаности са централним 
деловима општине Беочин, односно са радним зомама 
и другим садржајнима у насељу, и то: I зона, II зона, III 
зона и IV зона, при чему је I зона утврђена за 
најопремљенију зону.

Члан 3.
 Просечне цене квадратног метра за утврђи-
вање пореза на имовину за 2019. годину на територији 
општине Беочин износе:

КАТЕГОРИЈА НЕПОКРЕТНОСТИ ЦЕНЕ  ПО  ЗОНАМА (дин/m²) 

I II III IV 

Грађевинско земљиште 1.778,25 1.185,50 593,00 593,00 
 

Пољопривредно земљиште / 118,50 60,00 40,00 
 

Шумско земљиште / 30,00 30,00 30,00  

Станови 53.347,50 27.771,00 17.782,50 17.782,50  

Куће за становање 35.565,00 29.637,50 23.710,00 23.710,00  

Пословне зграде и други 

(надземни и подземни) 

грађевински објекти који служе 

за обављање делатности 

43.863,50 43.863,50 43.863,50 43.863,50 

 

Гараже и гаражна места 16.597,00 16.597,00 16.597,00 16.597,00 
 

Члан 4.
 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Беочин“ и на званичној интернет презентацији 
општине Беочин.

Члан 5.
 Ово Решење ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном листу општине Беочин“, a 
примењиваће се од 01. јануара 2019. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕОЧИН 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 01-43-2          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Датум: 29.11.2018. године    Митар Милинковић, с.р.
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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 прикупњаља писмених понуда 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 16/2018), 
чланова 2. и 16. став 2. Одлуке о прибављању, кориш-
ћењу, 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 – 
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пречишћен текст, 11/2012 и 8/2015), Општинско веће 
општине Беочин, на седници одржаној дана 23.11.2018. 
године, донело је 

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 
ОПШТИНЕ БЕОЧИН НЕПОСРЕДНОМ 

ПОГОДБОМ - КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА БРОЈ 
1506/37 К.О. БЕОЧИН

Члан 1.
 Покреће се поступак отуђења из јавне својине 
Општине Беочин непосредном погодбом, катастарске 
парцеле број 1506/37, површине 226 м/2, уписана у 
Лист непокретности број 2403 К.О. Беочин, земљиште у 
грађевинском подручју.

Члан 2.
 Непокретност наведена у члану 1. ове одлуке, 
отуђиће се на начин и по поступку прописаном Одлуком 
о прибављању, коришћењу, управљању и располагању 
стварима у својини општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“, број 3/2014) и Уредбом 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 („Службе-
ни гласник Републике Србије“, број 16/2018).
 Oпштинско веће установљава право да 
власници суседних парцела имају право службености 
(пролаза) преко парцеле 1506/37 у ширини од 
максимално 4 метра у делу која се граничи са парцелом 
1506/38, искључиво ради изласка на јавни пут, а све у 
складу са чланом 51. Закона о основама својинско-
правних односа.

Члан 3.
 Поступак отуђења из јавне својине непокрет-
ности наведене у члану 1. ове одлуке спровешће 
Комисија за прибављање непокретности у јавну 
својину и отуђење непокретности из јавне својине 
непосредном погодбом и размену непокретности 
непосредном погодбом.
 Задатак Комисије из става 1 овог члана је да по 
окончаном поступку непосредне погодбе записник са 
одговарајућим предлогом достави Општинском већу 
општине Беочин.

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

OПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:01-011-129          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 23.11.2018. године       Митар Милинковић, с.р.
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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, 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 прибав-
љању, коришћењу, управљању и располагању ства-
рима 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 29.11.2018. године, донело је 

О Д Л У К У 
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН НЕПОСРЕДНОМ 
ПОГОДБОМ - КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА БРОЈ 

1506/37 К.О. БЕОЧИН

Члан 1.
 ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине Општине Беочин 
непосредном погодбом, катастарска парцела број 
1506/37, површине 226 м/2, уписана у Лист 
непокретности број 2403 к.о. Беочин, земљиште у 
грађевинском подручју, у корист Диљај Бидаима из 
Беочина (ЈМБГ: 1404979800050) Насеље Дунав број 
120.
 

Члан 2.
 Земљиште из члана 1. ове Одлуке отуђује се на 
основу процене надлежног органа - Министарство фи-
нансија Пореска управа, Филијала Петроварадин Од-
сек Беочин број:437-17-95/2018 - за цену од 134.018,00 
динара (стотридесетчетирихиљадеосамнаестдинара).

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 30 - 210 - 1404979800050

Члан 4.
 Oбавезује се стицалац катастарске парцеле из 
члана 1 ове Одлуке да власницима суседних парцела 
дозволи установљавање права службености (пролаза) 
преко парцеле 1506/37 у ширини од максимално 4 
метра у делу која се граничи са парцелом 1506/38, 
искључиво ради изласка на јавни пут, а све у складу са 
чланом 51. Закона о основама својинскоправних 
односа.

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

OПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:01-011-131          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 29.11.2018. године       Митар Милинковић, с.р.
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 На основу члана 3. став 2. Правилника о начину 
и поступку остваривања права на доделу средстава из 
буџета општине Беочин за редовне активности и 
програме удружења на територији општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 2/17), члана 5. 
став 2. Правилника о додели буџетских средстава 
црквама и верским заједницама („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 2/17), члана 13. Одлуке о 
Општинском већу општине Беочин ("Сл лист општина 
Срема" бр.25/08) и члана 48. Пословника о раду 
Општинског већа ("Службени лист општина Срема" бр. 
27/08), Општинско веће је на седници одржаној дана 
29.11.2018. године донело  

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН И ЦРКВАМА И 
ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Члан 1.
 Дужности чланства у Комисији за доделу 
средстава из буџета општине Беочин за програме 
удружења на територији општине Беочин и црквама и 
верским заједницама разрешава се БРАНИСЛАВ 
БАБИЋ.

Члан 2.
 У састав Комисије за доделу средстава из 
буџета општине Беочин за програме удружења на 
територији општине Беочин и црквама и верским 
заједницама именује се МАЈА ГУДУРИЋ.

Члан 3.
 Мандат именоване траје до истека мандата 
Комисије за доделу средстава из буџета општине 
Беочин за програме удружења на територији општине 
Беочин и црквама и верским заједницама имненоване 
решењем Општинског већа бр. 01-02-3/18 од 
09.02.2018. године.

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

ОПШТИНА БЕОЧИН 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:01-02-102           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 29.11.2018. године       Митар Милинковић, с.р. 
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 На основу 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), а везано 
за Закључак општинског већа општине Беочин бр. 01-
06-50/19/18 од 29.03.2018. године о прихватању 
учешћа општине Беочин у пројекту „Управљање 
отпадом у контексту климатских промена“, Општинско 
веће је на седници одржаној дана 29.11.2018. године 
донело

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ПРОЈЕКТНОГ ТИМА ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ГИЗ ПРОЈЕКТА „УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У 
КОНТЕКСТУ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА“ 

Члан 1.
 СОФИЈА РАД се разрешава дужности члана 
Пројектног тима општине Беочин за спровођење 
активности у реализацији ГИЗ Пројекта „Управљање 
отпадом у контексту климатских промена“.

Члан 2.
 ЛУКА АПИЋ се именује за члана Пројектног 
тима општине Беочин за спровођење активности у 
реализацији ГИЗ Пројекта „Управљање отпадом у 
контексту климатских промена“, као представник 
локалне самоуправе.

Члан 3.
 Мандат именовног из члана 2. овог решења 
траје до до окончања ГИЗ Пројекта „Управљање 
отпадом у контексту климатских промена“.

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

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-02-100           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 29.11.2018. године       Митар Милинковић, с.р.
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