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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 30.11.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ
МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА
УТВРЋИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018.
ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

КАТЕГОРИЈА
НЕПОКРЕТНОСТИ
Грађевинско
земљиште
Пољопривредно
земљиште
Шумско з емљиште
Станови
Куће за становање

примерак 300,00 динара

Члан 1.
Овим Решењем утврђују се просечне цене
квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2018. 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 зонама
и другим садржајима 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 утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији
општине Беочин износе:

ЦЕНЕ ПО ЗОНАМА (дин/m²)
I

II

1. 778,25

1. 185,50

593,00

593,00

118,50

60,00

40,00

/
53.347,50

30,00
27.771,00

30,00
17.782,50

30,00
17.782,50

35.565,00

29.637,50

23.710,00

23.710,00

43.863,50

43.863,50

43.863,50

43.863,50

16.597,00

16.597,00

16.597,00

16.597,00

/

III

IV

Пословне зграде и други
(надземни и подземни)
грађевински објекти који
служе за обављање
делатности
Гараже и гаражна места

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 2018. године.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-43-1
Датум: 30.11.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОВ
Митар Милинковић, с.р.
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На основу члана 28. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/11 и
104/16), члана 24. Одлуке о комуналним делатностима
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 9/14, 6/17 и 8/17),
члана 13. Одлуке о Општинском већу општине Беочин
(„Службени лист општина Срема“, број 25/08), члана
48. Пословника о раду Општинског већа („Сл. лист
општина Срема“, број 27/08), Општинско веће општине
Беочин на седници одржаној дана 30.11.2017. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „БЕОЧИН“ БЕОЧИН О УСВАЈАЊУ
ЦЕНОВНИКА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЗИМСКЕ
СЛУЖБЕ У 2017/2018 ГОДИНИ
Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа „Беочин“ Беочин
о усвајању Ценовника ЈКП „Беочин“ Беочин за
обављање послова зимске службе у 2017/2018 години
бр. 933/2 од 29.11.2017. године.
Члан 2.
Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Беочин“ Беочин бр. 933/2 од 29.11.2017.
године је саставни део овог решења.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-38-6/2/17
ПРЕДСЕДНИК ОВ
Дана: 30.11.2017. године
Митар Милинковић, с.р.
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На основу члана 12. став 12. Закона о
инспекцијском надзору („Службени гласник РС“ бр.
36/15) 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 на
седници одржаној дана 30.11.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ
ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Члан 1.
Овим Решењем образује се Комисија за
координацију инспекцијског надзора над пословима из
изворне надлежности општине Беочин (у даљем тексту
: Комисија).
Циљ образовања Комисије је обухватнији и
делотворнији надзор и избегавање преклапања и
непотребног понављања надзора, као и усклађивање
инспекцијског надзора између инспекција које врше
инспекцијски надзор над пословима из изворне
надлежности општине Беочин.

30. новембар 2017.

Члан 2.
Утврђује се да инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности општине Беочин врше:
1. Комунална инспекција и
2. Саобраћајна инспекција,
у оквиру Одељења за инспекцијске послове,
урбанизам и заштиту животне средине.
Члан 3.
Послови и задаци Комисије су:
1) да разматра и даје мишљење на предлоге планова
инспекцијског надзора, које достављају инспекције;
2) да прати достигнути ниво координације инспекција,
иницира мере, утврђује смернице и даје упутства у
циљу унапређења координације инспекција и
делотворности инспекцијског надзора, и прати њихову
реализацију, а нарочито:
(а) за усклађивање планова инспекцијског надзора и
рада инспекција,
(б) за размену информација у вршењу инспекцијског
надзора,
(в) за унапређење инспекцијског надзора на основу
информација из годишњег извештаја о
раду
инспекција,
(г) за развој информационог система у циљу ефикасног
вршења инспекцијског надзора;
3) да разматра и даје мишљење на нацрте одлука и
предлоге других прописа којима се уређују питања
инспекцијског надзора;
4) да разматра мишљења, директиве, методолошке
материјале и приручнике за рад инспекције, анализира
праксу инспекцијског надзора и заузима ставове у
циљу уједначавања поступања инспекције у истим или
сличним ситуацијама према свим надзираним
субјектима, и објављује те ставове;
5) да учествује у анализи потреба за финансирањем,
техничком опремљеношћу и стручним усавршавањем
инспектора, као и утврђивању програма стручног
усавршавања инспектора, и подноси иницијативе
надлежним органима који се односе на финансирање,
техничку опремљеност и програме обука и других
облика стручног усавршавања инспектора;
6) да даје стручно мишљење о предлозима контролних
листа, као и њихових измена и допуна;
7) да се стара да се на службеној интернет страници
општине Беочин објављују прописи, акти и документи
који се односе на инспекцијски надзор;
8) да, на упит заинтересованих лица, пружа
обавештења која се односе на делокруг инспекција у
надлежности општине Беочин, најкасније у року од
седам радних дана;
9) да, у складу са потребом, подноси извештаје
Општинском већу и Скупштини и даје предлоге за
предузимање мера из њихове надлежности;
10) да се стара да се на службеној интернет страници
општине Беочин објављују информације о свим
носиоцима послова инспекцијског надзора, а нарочито
подаци о њиховим надлежностима, адресама,
телефонима и адресама електронске поште, као и о
њиховим руководиоцима;
11) да предузима одговарајуће активности у вези са
обраћањем подносиоца притужбе на рад инспекције
који је незадовољан одлуком о притужби;
12) да обавља друге послове и задатке утврђене овим
решењем.

30. новембар 2017.
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Члан 4.
Комисију чине председник и 2 члана.
Председник Комисије руководи њеним радом,
усклађује рад чланова и сазива и води седнице
Комисије.
Члан 5.
У Комисију се именују:
1) Лука Апић, помоћник Председника општине, за
председника;
2) Бранислав Бабић, члан Општинског већа задужен за
привреду и комуналне делатности, за члана;
3) Миланко Бјелобрк, Заменик Председника општине,
за члана.
Члан 6.
Инспекције су дужне да се придржавају
смерница и упутстава из члана 3. тачка 2. овог Решења.
Члан Комисије који није сагласан са овим
смерницама и упутствима може да поднесе предлог
Општинском већу, односно Скупштини да заузму став
поводом овог питања, односно предузму мере и радње
из свог делокруга.
Члан 7.
Стручно-техничке и административне послове
за Комисију обавља Одељење за инспекцијске
послове, урбанизам и заштиту животне средине.
Члан 8.
Комисија је овлашћена да захтева податке,
обавештења, исправе и извештаје који су јој потребни
за обављање њених послова и задатака од надлежних
органа и ималаца јавних овлашћења.
Члан 9.
Комисија доноси Пословник о свом раду.
Члан 10.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:01-02-107
Дана: 30.11.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОВ
Митар Милинковић, с.р.
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На основу члана 15. став 2. тачка 3. Закона о
јавном здрављу („Службени гласник РС“ бр. 15/16),
члана 13. Одлуке о Општинском већу општине Беочин
(„Сл. лист општина Срема“ бр. 25/08) и члана 48.
Пословника о раду Општинског већа („Службени лист
општина Срема“ бр. 27/08), Општинско веће је на
седници одржаној дана 27.10.2017. године донело
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
(СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ) ЗА ПЕРИОД
2018. - 2025. ГОДИНА
Члан 1.

Именује се Радна група за израду Плана јавног
здравља за општину Беочин (са Акционим планом) за

Број 15 - Страна 3

период 2018.- 2025. године (у дањем тексту: План
јавног здравља), у следећем саставу:
1. Роса Стиковић, представник Савета за здравље,
члан;
2. Стеван Ђурђевић, представник Савета за здравље,
члан;
3. Др Нивес Јанковић-Џакула, представник Савета за
здравље, члан;
4. Сања Јакоповић, представник Савета за здравље,
члан;
5. Доц. Др Сања Бјеловић, представник Савета за
здравље, члан;
6. Зорица Мајданџић, представник Савета за здравље,
члан;
7. Љиљана Михајловић, представник Савета за
здравље, члан;
8. Гордана Бањац Николић, представник Савета за
здравље, члан;
9. Мирјана Богић, представник Савета за здравље,
члан;
10. Гордана Ћировић, представник Савета за здравље,
члан;
11. Николета Селена, члан Општинског већа за
социјална питања, избегла и расељена лица,
популациону политику и родну равноправност, члан;
12. Јован Свирчевић, представник за комуналну
делатност, члан
13. Весна Ижак, представник спорта, члан;
14. Анђелка Радовановић, представник младих, члан;
15. Марина Фодор, представник Црвеног крста, члан;
16. Радмила Радивојевић, представник полиције, члан;
17. Бранислав Бабић, представник привредног сектора
18. Софија Мартиновић, представник медија, члан;
19. Драган Глигорић, представник финансијског сектора;
20. Др Мирослава Пушара, представник Дома здравља
„Др Душан Савић Дода“ Беочин, члан;
21. Љубица Пејић Кузмановић, представник Предшколске установе „Љуба Станковић“ Беочин, члан;
22. Маја Гудурић, запослена у Општинској управи општине Беочин КООРДИНАТОР Радне групе.
Члан 2.

Задатак Радне групе за израду Плана јавног
здравља је да припреми Нацрт Плана јавног здравља
општине Беочин (са акционим планом) за период
2018.-2025. године заједно са Заводом за јавно
здравље Војводине (чланови Радне групе достављају
податке из области којој припадају за План јавног
здравља, по потреби учествују у анкетирању грађана и
обављају и друге послове који доприносе изради
Нацрта Плана јавног здравља).

Радна група у израду Плана јавног здравља
може укључити и друге релевантне субјекте.
Члан 3.

Чланови Радне групе имају право на накнаду за
рад у складу са одредбама Одлуке о платама и
накнадама функционера, службеника на положају,
одборника, чланова управних и надзорних одбора и
радних тела органа општине („Службени лист општине
Беочин“ бр. 17/16 и 6/17).
Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
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Образложење

Закон о јавном здрављу прописао је обавезу
израде Плана јавног здравља за све јединице локалне
самоуправе као документ од стратешког значаја. Први
корак у поступку израде Плана јавног здравља јесте
формирање Радне групе за његову израду.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-93/17
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Датум: 27.10.2017. годинеМитар Милинковић, с.р.
Председник општине
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На основу члана 61. став 1. тачка 19. Статута
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр.
7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 8/15), a везано за
спровођење Акционог плана за преговарање Србије у
Европској унији за Поглавље број 23, Председник
општине Беочин је дана 07.09.2017. године донео
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ
ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ЗА
ОПШТИНУ БЕОЧИН
Члан 1.

Именује се Радна група за израду Локалног
антикорупцијског плана за општину Беочин (у даљем
тексту: ЛАП), у следећем саставу:
1. МИЛАНКО БЈЕЛОБРК, заменик Председника
општине – за председника;
2. ЖАНА СТЕФАНИШИН, самостални саветник за
управљање људским ресурсима у Општинској управи
општине Беочин - за члана;
3. СВЕТИСЛАВ ВЛАЈНИЋ, полицијски службеник у
Полицијској станици Беочин - за члана;
4. Др МИРОСЛАВА ПУШАРА, доктор медицине у Дому
здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин - за члана и
5. СОЊА БАЈРИЋ, члан Општинског већа општине
Беочин задужена за националне мањине и верске
заједнице - за члана.
Члан 2.

Задатак Радне групе за израду ЛАП-а је:
- да анализира Модел ЛАП-а Агенције за борбу против
корупције као и постојеће антикорупцијске документе;
- да сачини план и програм свог рада;
- да донесе одлуку које ће елементи Модела бити
преузети у ЛАП;
- да дефинише остале локално специфичне елемете
ЛАП-а;
- да изради Нацрт ЛАП-а;
- да организује Јавну расправу о Нацрту ЛАП-а;
- да финализује Нацрт ЛАП-а везано за сугестије и
коментаре у току јавне расправе и
- да сачини Извештај о изради ЛАП-а.
Радна група у израду ЛАП-а може укључити и
друге запослене у Општинској управи.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

30. новембар 2017.

Образложење

Акциони план за преговарање Србије у
Европској унији за Поглавље број 23 предвиђа да
градови и општине израде, усвоје и примењују локалне
планове за борбу против корупције као документе у
којима се идентификују надлежности, области,
процеси и процедуре ризични за настанак различитих
облика корупције и предлажу начини за управљање
овим ризицима, односно начини за њихово отклањање.

Први корак у поступку израде локалног
антикорупциског плана јесте формирање Радне групе
за његову израду на основу нацрта (модела) који је
сачинила Агенција за борбу против корупције.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 01-02-77/17
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Датум:07.09.2017. годинеМитар Милинковић, с.р.
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На основу члана 61. став 1. тачка 19. Статута
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр.
7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 8/15), a везано за
спровођење Акционог плана за преговарање Србије у
Европској унији за Поглавље број 23, Председник
општине Беочин је дана 17.11.2017. године донео
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА РАДНЕ
ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ
АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ОПШТИНУ
БЕОЧИН
Члан 1.

СВЕТИСЛАВ ВЛАЈНИЋ, полицијски службеник
у Полицијској станици Беочин разрешава се дужности
члана Радне групе за израду локалног антикорупцијског плана за општину Беочин.
Члан 2.

ЗОРАН АЛАН, руководилац оперативне групе
Полицијске станице Беочин именује се члана Радне
групе за израду локалног антикорупцијског плана за
општину Беочин.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
Образложење

Полицијска станица Беочин је дописом бр. 8835375/17 од 15.11.2017. године затражила промену
члана Радне групе за израду локалног антикорупцијског плана за општину Беочин, тако што ће се
Светислав Влајнић разрешити дужности чланства, а
Зоран Алан именовати за члана ове Радне групе. На
основу наведеног, извршена је наведена промена.
ОПШТИНА БЕОЧИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 01-02-103 /17
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Датум:17.11.2017. годинеМитар Милинкови, с.р.

30. новембар 2017.
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