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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 лисг 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 и 11/2012), Општинско
веће општине Беочин, на седници одржаној дана
30.11.2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЋИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ
МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА
УТВРЋИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017.
ГОДИНУ У ОПШТИНИ БЕОЧИН

КАТЕГОРИЈА
НЕПОКРЕТНОСТИ
Грађевинско
земљиште
Пољопривредно
земљиште
Шумско зeмљиште
Станови
Куће за становање
Пословне зграде и
други грађевински
објекти који служе за
обављање делатпости
Гараже и гаражна
места

I
1.845,00

примерак 300,00 динара

Члан 1.
Овим Решењем утврђују се просечне цене
квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2017. годину у
општини Беочин.
Члан 2.
Констатује се да је на територији општине
Беочин одређено 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 утврђивање
пореза на имовину за 2017. годину на територији
општине Беочин износе:

ЦЕНЕ ПО ЗОНАМА (дин/m²)
II
III
1.203,00
615,00

IV
615,00

/

120,00

60,00

40,00

/
54.162,00
36.108,00
44.636,00

30,00
29.550,00
30.090,00
44.636,00

30,00
18.450,00
24.072,00
44.636,00

30,00
18.450,00
24.072,00
44.636,00

16.850,00

16.850,00

16.850,00

16.850,00

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

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-43-2/16
Датум: 30.11.2016. године

Члан 5.
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Беочин“, a
примењиваће се од 01. јануара 2017. године.
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Председник општине
Митар Милинковић

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) и члана 46. Закона о
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локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007 и 83/2014 - др.закон) и члана 62.
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 30.11.2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ
ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Члан 1.
Овим Решењем образује се Жалбена комисија
Општине Беочин (у даљем тексту: Жалбена комисија) и
уређује организација и начин рада Жалбене комисије.
Члан 2.
Жалбена комисија је колегијални орган који у
другом степену одлучује о жалбама службеника на
решења којима се одлучује о њиховим правима и
дужностима, као и о жалбама учесника интерног и
јавног конкурса.
Жалбена комисија одлучује већином од укупног
броја чланова и доноси Пословник о раду жалбене
комисије.
Жалбена комисија у свом раду примењује
закон којим се уређује општи управни поступак.
Члан 3.
Жалбена комисија је дужна да о жалбама
одлучи у року од 15 дана од дана пријема жалбе.
Против одлуке Жалбене комисије може се покренути
управни спор.
Жалбена комисија има свој печат, према закону
којим се уређује печат државних органа.
Члан 4.
Жалбена комисија је у свом раду самостална и
ради у саставу од три члана.
Чланови Жалбене комисије морају да имају
стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету и
најмање пет година искуства у струци.
Два члана Жалбене комисије морају имати
стечено образовање из става 2. овог члана из научне
области правне науке.
Члан 5.
У Жалбену комисију Општине Беочин именују
се:
1. Гордана Ћировић, дипломирани правник, за
председника Жалбене комисије,
2. Стефанишин Жана, дипломирани правник,
за члана Жалбене комисије
3. Соња Јефтић, дипл.инж.за производни
менаџмент, за члана Жалбене комисије,
Председник и чланови Жалбене комисије
именују се на период од пет година.

30. новембар 2016.

Члан 6.
Председнику и члану Жалбене комисије
дужност престаје кад протекне време на које је
именован, ако поднесе писмену оставку, ако буде
разрешен или кад испуни услове за старосну пензију.
Уместо председника, односно члана Жалбене комисије
коме је дужност престала пре времена на које је
именован, именује се ново лице до окончања мандата
Жалбене комисије.
Члан 7.
Жалбена комисија најмање једном годишње
подноси извештај о свом раду Општинском већу.
Члан 8.
Председник и чланови Жалбене комисије имају
право на накнаду за свој рад у висини од 3.300,00
динара месечно.
Члан 9.
Стручно-техничке и административне послове
за Жалбену комисију врши Служба за општу управу и
заједничке послове.
Члан 10.
Ово решење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Беочин“.
ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-02-170/16
Датум: 30.11.2016. године

Председник општине
Митар Милинковић
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На основу члана 6. став 2. 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“ бр. 24/12 и 48/15),
члана 3. став 1. тачка 3. Одлуке о Општинском већу
(„Службени лист општина Срема“ бр. 25/08) и члана 3.
Одлуке Скупштине општине Беочин о давању
сагласности на покретање поступка давања у закуп
пословног простора изграђеног на кат.парцели 612/1,
лист непокретности 2891 К.О. Черевић бр. 01-361-4/16
од 31.03.2016. године Општинско веће општине Беочин
је дана 30.11.2016. године донело
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИЛИ
ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ПУТЕМ
ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА ИЗГРАЂЕНОГ НА КАТ.ПАРЦЕЛИ 612/1,
ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ 2891 К.О. ЧЕРЕВИЋ
Члан 1.
Образује се Комисија за спровођење поступка
јавног надметања или прикупљања писмених понуда
путем јавног оглашавања за спровођење поступка
давања у закуп пословног простора изграђеног на
кат.парцели 612/1, лист непокретности к.о. Черевић (у
даљем тексту: Комисија) и у исту се именују:

30. новембар 2016.
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- за председника
Лука Апић, испред локалне самоуправе
- за чланове:
Секула Петровић, дипломирани правник,
испред локалне самоуправе,
Мара Петковић, испред Месне заједнице
Черевић.
Члан 2.
Задатак Комисије је да спроведе поступак
јавног надметања односно прикупљања понуда јавним
огласом у поступку давања у закуп пословног простора
изграђеног на кат.парцели 612/1, лист непокретности
2891 к.о. Черевић, а у складу са Одлуком Скупштине
општине Беочин бр. 01-361-4/16 од 31.03.2016. године,
те да по окончању поступка записник са одговарајућим
предлогом достави органу надженом за доношење
одлуке.
Члан 3.
Мандат Комисије траје до окончања поступка.
Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у "Службеном листу општине Беочин“.
ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-02-169/16
Датум: 30.11.2016. године

Председник општине
Митар Милинковић

Број 16 - Страна 3

Број 16 - Страна 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

30. новембар 2016.

С А Д Р Ж А Ј
Рег. бр. предмета

страна

Општинско веће општине Беочин
256 Решење о утврћивању просечних цена квадратног метра
одговарајућих непокретности за утврћивање пореза
на имовину за 2017. годину у општини Беочин...............................1
257 Решење о образовању и именовању чланова
жалбене комисије општине Беочин...............................................1
258 Решење о образовању комисије за спровођење поступка
јавног надметања или прикупљања писмених понуда
путем јавног оглашавања за спровођење поступка
давања у закуп пословног простора изграђеног
на кат.парцели 612/1, лист непокретности 2891 к.о. Черевић.......3

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
34(497.113 Beočin)(094.5)
СЛУЖБЕНИ лист општине Беочин / главна и одговорна
уредница Катарина Остојић Илић. - Год. 8, бр. 16 (2016)- . Беочин: Општинска управа Беочин, 2011 - . - 30 cm
ISSN 1821-4312
COBISS.SR-ID 248163847

Рег. бр. предмета

страна

