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Скупштина општине Беочин
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 На основу члана 15. став 1. тачка 10. Закона о 
локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 
34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - 
аутентично тумачење и 68/2020) и члана 6. Пословника 
Скупштине општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 6/10 и 16/13) Скупштинa општине Беочин, 
на конститутивној седници одржаној дана 21.08.2020. 
године, донела је  

З А К Љ У Ч А К
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНСКЕ 
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН О 
СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН ОДРЖАНИМ 
ДАНА 21.06.2020. ГОДИНЕ

1.
� Прихвата се Извештај Општинске изборне 
комисије општине Беочин о спроведеним изборима за 
одборнике Скупштине општине Беочин, одржаним 
дана 21.06.2020. године године, број 01-013-329 oд 
01.08.2020. године.

2.
� Овај Закључак објавити у „Службеном листу 
општине Беочин“.

Образложење
Правни основ за доношење oвог Закључка 

садржан је у одредбама члана 15. став 1. тачка 10. 
Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 
16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) којим је 
утврђено да изборна комисија подноси извештај 
скупштини јединице локалне самоуправе о спрове-
деним изборима за одборнике и члана 6. Пословника 
Скупштине општине Беочин  („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 6/10 и 16/13), којим је утврђено да се на 
контитутивној седници Скупштине, осим потврђивања 
мандата одборника, избора председника и заменика 
председника Скупштине и постављења секретара 
Скупштине, могу разматрати и друга питања.
� Општинска изборна комисија општине Беочин  
је упутила Скупштини општине Беочин Извештај о 
спроведеним изборима за одборнике Скупштине 
општине Беочин одржаним дана 21.06.2020. године 
године, број 01-013-329 oд  01.08.2020. године, на даљу 
надлежност, а Скупштина општидне Беочин се 
упознала са истим и донела одлуку као у диспозитиву. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЧИН�������� ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ

Број: 01-06-67/2/20�����������������КОНСТИТУТИВНОМ СЕДНИЦОМ

Дана: 21.08.2020. године�          Боро Предраговић

123
 Скупштина општине Беочин На основу члана 
56. став 5. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 
12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) и 
члана 10. Пословника Скупштине Беочин („Службени 
лист општине Беочин“, бр. 6/10 и 16/13), на 
конститутивној седници одржаној дана 21.08.2020. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА

Члан 1.
�  Образује се Верификациони одбор за 
потврђивање мандата изабраним одборницима у 
саставу:

1. Лука Апић - председник 
2. Ненад Пекез - члан,
3. Обрад Благојевић - члан.

Члан 2.
� Задатак Верификационог одбора је да утврди 
да ли су подаци из уверења о избору сваког одборника 
истоветни са подацима из Извештаја Општинске 
изборне комисије о спроведеним изборима и да о томе 
поднесе извештај у писаној форми Скупштини општине 
као и да утврди предлог одлуке о потврђивању мандата 
одборника.

Члан 3.
 Мандат Верификационог одбора траје до 
потврђивања мандата свих одборника.

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

Образложење
� Правни основ за доношење овог Решења 
садржан је у члану 56. став 5. Закона о локалним 
изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - 
одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично 
тумачење и 68/2020) и члану 10. Пословника 
Скупштине општине Беочин („Сл. лист општине 
Беочин“, бр. 6/10 и 16/13), којима је утврђено да о 
потврђивању мандата одборника Скупштина одлучује 
на основу Извештаја Верификационог одбора јавним 
гласањем, да у гласању могу учествовати кандидати за 
одборнике којима су мандати додељени и који имају 
уверења Општинске изборне комисије да су изабрани, 
као и да Скупштина општине Беочин већином гласова 
присутних одборника образује Верификациони одбор, 
од три члана са три изборне листе које су добиле 
највећи број одборничких мандата и да Верификаци-



21. август 2020.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИНБрој 22 - Страна 2

оним одбором председава најстарији члан. 
� Највећи број одборничких места у Скупштини 
општине добили су:
- Изборна листа Ивица Дачић - „Социјалистичка партија 
Србије (СПС)“ - 12 мандата и
 - Изборна листа Александар Вучић – за нашу децу. - 

11 мандата.
На основу предлога предлагача изборних 

листа  наведених опција, односно чињенице да су 
мандате освојиле само две изборне листе, предложено 
је да сразмерно броју освојених мандата Изборна 
листа Ивица Дачић - „Социјалистичка партија Србије 
(СПС)“ предложи кандидате за два члана Верификаци-
оног одбора, а Изборна листа Александар Вучић – за 
нашу децу. предложи једног кандидата за члана 
Верификационог одбора, те је на основу достављених 
предлога донето решење као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЧИН�������� ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ

Број: 01-02-28/20���������������������КОНСТИТУТИВНОМ СЕДНИЦОМ

Дана: 21.08.2020. године�          Боро Предраговић
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 На основу члана 56. Закона о локалним 
изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - 
одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично 
тумачење и 68/2020), члана 31. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - 
др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 12. 
Пословника Скупштине општине Беочин („Сл. лист 
општине Беочин“, бр. 6/2010 и 16/2013), на 
конститутивној седници одржаној дана 21.08.2020. 
године, донела је 

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
� На основу Извештаја Верификационог одбора 
Скупштине општине Беочин, број 01-06-67/3/20 од 
21.08.2020. године ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат 23 
одборника Скупштине општине Беочин, изабраних на 
изборима за одборнике Скупштине општине Беочин 
одржаним дана 21. јуна 2020. године, и то:
С а  И з б о р н е  л и с т е  -  И В И Ц А  Д АЧ И Ћ  -  
„Социјалистичка партија Србије (СПС)“
1. МИРЈАНА МАЛЕШЕВИЋ МИЛКИЋ, рођ. 1971. год, 
магистар пословне администрције, Черевић, 
Атанасија Геретског 90;
2. ВАСА СВИРЧЕВИЋ, рођ. 1970. год, доктор 
техничких наука, Беочин, Стојана Вукосављевића 
107;
3. БОРО ПРЕДРАГОВИЋ, рођ. 1954. год, официр, 
Беочин, Аласовац 6;
4. НЕМАЊА ЗАРИЋ, рођ. 1993. год, студент, Черевић, 
Војводе Степе Степановића 24;
5. МАРИНА ШЕКУЉИЦА, рођ. 1985. год, 
дипломирани менаџер туризма, Баноштор, Светозара 
Марковића 53;
6. НЕМАЊА ВИЛИЋ, рођ. 1991. год, студент, Раковац, 
Карађорђева бб;
7. ПЕТАР ЗАРИЋ, рођ. 1994. год, грађевински 
техничар, Черевић, Николе Игића 16;
8. БРАНКА ДРАГИШИЋ ПАВЛОВИЋ, рођ. 1988. год, 
економски техничар, Черевић, Миленка Шербана бб;

9. СТЕФАН ТОМОВИЋ, рођ. 1992. год, инжењер 
електротехнике, Беочин, Цара Душана 004/4/6;
10. ЗОРИЦА ЗОРИЋ, рођ. 1968. год, економиста, 
Беочин, Цара Душана 4;
11. НЕНАД ПЕКЕЗ, рођ. 1970. год, менаџер продаје, 
Беочин, Блок краља Петра Првог Б1;
12. ОБРАД БЛАГОЈЕВИЋ, рођ. 1966. год, 
предузетник, Беочин, Доситеја Обрадовића 15; 
Са Изборне листе - АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 
НАШУ ДЕЦУ.
1. МИТАР МИЛИНКОВИЋ, рођ. 1971. год, дипл. 
економиста, Беочин, Стојана Вукосављевића 33;
2. ЗОРАН СТОКУЋА, рођ.1955. год, инжењер 
машинства, Беочин, Блок Цара Душана 6А; 
3. НАДА ЛАЗИЋ, рођ. 1981. год, магистар заштите 
животне средине, Раковац. Железничка бб;
4. МИЛАН КОВАЧЕВИЋ, рођ.1973. год, 
пољопривредник, Черевић, Фрушкогорска 31;
5. ТАЊА ЧАКАР, рођ. 1988. год, доктор медицине, 
Беочин, Златиборска бб;
6. ЛУКА АПИЋ, рођ. 1962. год, пољопривредник, 
Сусек, Николе Тесле 65;
7. МИЛЕНКО МИЛИНКОВИЋ, рођ.1968. год, 
привредник, Беочин, Стојана Вукосављевића 33;
8. АНАСТАСИЈА ДАНИЧИЋ, рођ.1998. год, студент, 
Раковац, Карађорђева бб;
9. АНА МИХАИЛОВИЋ, рођ. 1973. год, економски 
техничар, Беочин, насеље Дунав 2;
10. ВЕСНА ПОПОВИЋ, рођ. 1982. год, дипл. екон. 
Привредник, Беочин, Карађорђева 12;
11. МИРОСЛАВ ВУЈИЋ, рођ. 1987. год, предузетник, 
Беочин, Стојана Вукосављевића 104;

Члан 2.
� Мандат одборника наведених у члану 1. ове 
Одлуке траје четири године, а почиње да тече даном 
потврђивања мандата, односно почев од 21.08.2020. 
године.

Члан 3.
� Потврђивањем мандата изабраним одборни-
цима престаје мандат одборника претходног сазива 
Скупштине општине Беочин. 

Члан 4.
� Против ове Одлуке може се изјавити жалба 
Управном суду у року од 48 часова од дана доношења 
Одлуке.

Члан 5.
� Ова Одлука објавиће се у „Службеном листу 
општине Беочин“.

Образложење
� Чланом 56. Закона о локалним изборима 
изборима („Службени гласник РС“ број 129/07, 34/10 – 
Одлука УС и 54/11, 12/20, 16/20 - аутентично тумачење 
и 68/20) прописано је да о потврђивању мандата 
одборника одлучује скупштина општине на 
конститутивној седници, а ставом 5. истог члана Закона 
је прописано да о потврђивању мандата одборника, на 
основу извештаја Верификационог одбора, скупштина 
одлучује јавним гласањем.
� Општинска изборна комисија општине Беочин 
доставила је Скупштини општине Беочин Извештај о 
спроведеним изборима за одборнике Скупштине 
општине Беочин одржаним дана 21.06.2020. године 
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број 01-013-329 од 01.08.2020. године и издала је 
уверења одборницима да су изабрани, а према броју 
мандата који припадају одређеној изборној листи у 
складу са одредбама Закона о локалним изборима. 
� На конститутивној седници одржаној дана 
21.08.2020. године, образован је Верификациони 
одбор ради утврђивања сагласности уверења о избору 
одборника и Извештаја Општинске изборне комисије 
општине Беочин о избору одборника у Скупштину 
општине Беочин, на изборима одржаним дана 
21.06.2020. године. 
�  Верификациони одбор је поденео Скупштини 
општине Извештај број 01-06-67/3/20 од 21.08.2020. 
године и предложио Скупштини општине Беочин да 
потврди мандат свих 23 одборника. 
� На основу члана 31. Закона о локалној 
самоуправи, одборницима је утврђено трајање 
мандата од 4 године, као и судска заштита мандата, а 
на основу члана 56. став 7. Закона о локалним 
изборима утврђено је да се против Одлуке о 
потврђивању мандата одборника може изјавити жалба 
Управном суду у року од 48 часова од дана доношења 
Одлуке Скупштине јединице локалне самоуправе.
� На основу утврђеног чињеничног стања, а у 
складу са наведеним прописима Скупштина општине 
Беочин је одлучила као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЧИН�������� ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ

Број: 01-013-333/20����������������КОНСТИТУТИВНОМ СЕДНИЦОМ

Дана: 21.08.2020. године�          Боро Предраговић
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 На основу члана 14. Пословника Скупштине 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
6/10 и 16/13), Скупштина општине Беочин на 
конститутивној седници одржаној дана 21.08.2020. 
године,  донела је 

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
САЗИВ 2016-2020. ГОДИНА

Члан 1.
� Даном потврђивања мандата одборника 
Скупштине општине изабраних на локалним изборима 
одржаним 21. јуна 2020. године, односно дана 
21.08.2020. године, престаје мандат одборницима из 
предходног сазива Скупштине општине Беочин и то: 
1. Аксентијевић Јовану
2. Даничић Снежани   
3. Зарков Вањи            
4. Јанковић Биљани 
5. Катона Карчики      
6. Ковачевић Милану
7. Крстић Јовану          
8. Матић Петру            
9. Милинковић Миленку  
10. Мојић Веселину                
11. Недић Видани                    
12. Пекез Горану
13. Петковић Мари              
14. Петрашевић Зорану      
15. Предраговић Бору      
16. Радосављевић Вери   
17. Ракић Радивоју               

18. Симићевић Данијели
19. Стаменковић Љубомиру
20. Стојановић-Марцикић Даринки 
21. Стојковић Ђурђици
22. Стокућа Зорану              
23. Тадић Зорану                  
24. Томић Миладину.

Члан 2.
� Ово Решење објавиће се у „Службеном листу 
општине Беочин“.

Образложење
� Чланом 14. Пословника Скупштине општине 
Беочин прописано је да даном потврђивања мандата 
нових одборника, престаје мандат одборника из 
претходног сазива.
� Како је Скупштина општине Беочин на 
конститутивној седници одржаној дана 21.08.2020. 
године донела Одлуку о потврђивању мандата 
одборника Скупштине општине Беочин након избора 
спроведених дана 21.јуна 2020. године, бр. 01-013-333 
од 21.08.2020. године, одлучено ја као у диспозитиву 
Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЧИН�������� ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ

Број: 01-013-334/20����������������КОНСТИТУТИВНОМ СЕДНИЦОМ

Дана: 21.08.2020. године�          Боро Предраговић
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 На основу члана 38. став 1. и 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“ бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 др. закон и 
47/18), чланa 41. став 1. тачка 14, члана 53. и члана 143. 
Статута општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 3/19), Скупштина општине Беочин, на 
конститутивној седници одржаној дана 21.08.2020. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БЕОЧИН

Члан 1.
� НЕМАЊА ВИЛИЋ из Раковца, изабран је за 
председника Скупштине општине Беочин, на мандатни 
период од четири године.

Члан 2.
Председник Скупштине општине Беочин ће 

функцију обављати на сталном раду у Општини 
Беочин.

Права и обавезе из радног односа утврдиће се 
посебним решењем.

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

Образложење
� Правни основ за доношење Решења садржан је 
у члану 38. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 
- др. закон и 47/2018), члану 53. Статута општине 
Беочин („Сл. лист општине Беочин“ бр. 3719), и члану 
15. Пословника Скупштине општине Беочин („Сл. лист 
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општине Беочин“ бр. 6/10 и 16/13), којима је прописано 
да се председник Скупштине, на предлог најмање 1/3 
одборника, бира из реда одборника, тајним гласањем, 
већином гласова од укупног броја одборника 
скупштине општине.

Чланом 38. став 5. Закона о локалној 
самоуправи утврђено је да председник Скупштине 
може бити на сталном раду у општини, а у складу са 
актом Скупштине општине Беочин којим се детаљније 
уређује право на плату, накнаду и остала примања 
функционера које бира Скупштина општине Беочин ће 
бити донето посебно решење.

Одборници Скупштине општине Беочин, 
односно више од 1/3 одборника, поднело је 
председавајућем Скупштине општине Беочин 
образложени предлог кандидата за Председника 
скупштине општине Беочин, предлажући за 
Председника скупштине општине Беочин Немању 
Вилића из Раковца, изабраног за одборника са 
Изборне листе Ивица Дачић - „Социјалистичка партија 
Србије (СПС)“.

У складу са чланом 15. Пословника, одборник 
Немања Вилић је прихватио кандидатутуру за 
Председника скупштине општине Беочин. Такође, 
Немања Вилић се изјаснио да ће, уколико буде изабран 
за Председника скупштине општине Беочин, бити на 
сталном раду.

Поступак тајног гласања за председника 
Скупштине општине Беочин спровео је Гласачки одбор, 
изабран на седници Скупштине општине Беочин дана 
21.08.2020. године у следећем саставу: Боро 
Предраговић, председник, Анастасија Даничић, члан и 
Петар Зарић, члан.

Након спроведеног поступка тајног гласања, за 
избор Немање Вилића за председника Скупштине 
општине Беочин, гласало је 12 одборника, од укупно 23 
одборника, што представља већину од укупног броја 
одборника.

На основу утврђених резултата гласања, дана 
21.08.2020. године на седници Скупштине општине 
Беочин Гласачки одбор за избор председника 
Скупштине општине Беочин утврђује да је Немања 
Вилић изабран за председника Скупштине општине 
Беочин.

На основу наведеног, донето је Решење као у 
диспозитиву.

Поука о правном средству: Против овог 
решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема 
овог решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЧИН�������� ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ

Број: 001-02-29/20�������������������КОНСТИТУТИВНОМ СЕДНИЦОМ

Дана: 21.08.2020. године�          Боро Предраговић
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 На основу чланa 32. став 1. тачка 10. и члана 39. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“ бр. 129/07, 83/14 - др. закон 
101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 57. и члана 143. 
Статута општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 3/19), Скупштина општине Беочин, на 
конститутивној седници одржаној дана 21.08.2020. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
� НЕМАЊА ЗАРИЋ из Черевића, изабран је за 
заменика председника Скупштине општине Беочин, на 
мандатни период од четири године.

Члан 2.
 Заменик председник Скупштине општине 

Беочин ће функцију обављати без заснивања радног 
односа, уз признавање права на накнаду. 

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

Образложење
� Правни основ за доношење овог Решења 
садржан је у одредбама члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - 
др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) у вези члана 
38. став 3. истог закона, члану 57. Статута („Сл. лист 
општине Беочин“, бр. 3/19), и члану 22. Пословника 
Скупштине општине Беочин („Сл. лист општине 
Беочин“, бр. 6/10 и 16/13), којима је утврђено да 
председник скупштине има заменика који га замењује у 
случају његове одсутности и спречености да обавља 
своју дужност, као и да се заменик председника 
скупштине бира и разрешава на исти начин као и 
председник скупштине, односно бира се на предлог 
најмање 1/3 одборника, из реда одборника, на време 
од четири године, тајним гласањем, већином гласова 
од укупног броја одборника скупштине општине.

Одборници Скупштине општине Беочин, 
односно више од 1/3 одборника, упутили су Скупштини 
образложени предлог кандидата за заменика 
председника Скупштине општине Беочин, предлажући 
за заменика председника Скупштине општине Беочин 
Немању Зарића из Черевића, изабраног за одборника 
са Изборне листе Ивица Дачић - „Социјалистичка 
партија Србије (СПС)“.

У складу са чланом 22. Пословника, одборник 
Немања Зарић је прихватио кандидатутуру за 
заменика председника Скупштине општине Беочин. 
Такође, Немања Зарић се изјаснио да ће, уколико буде 
изабран за заменика председника Скупштине општине 
Беочин, функцију обављати без заснивања радног 
односа, уз признавање права на накнаду.

Поступак тајног гласања за заменика председ-
ника Скупштине Немање Зарића спровео је Гласачки 
одбор изабран на седници Скупштине општине Беочин 
у следећем саставу: Немања Вилић, председник, 
Анастасија Даничић, члан и Петар Зарић, члан.

Након спроведеног поступка тајног гласања, за 
избор Немање Зарића за заменика председника 
Скупштине општине Беочин гласало је 12 одборника, 
од укупно 23 одборника, што представља већину од 
укупног броја одборника.

На основу утврђених резултата гласања, дана 
21.08.2020. године на седници Скупштине општине 
Беочин, Гласачки одбор за избор заменика председ-
ника Скупштине утврђује да је Немања Зарић, изабран 
за заменика председника Скупштине општине Беочин. 

На основу наведеног, донето је Решење као у 
диспозитиву.
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Поука о правном средству: Против овог 
решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема 
овог решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЧИН
Број: 01-02-33/20   Председник СО
Дана: 21.08.2020. године�  Немања Вилић
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 На основу члана 32. став 1. тачка 11. и члана 40. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“ бр. 129/07, 83/14 - др. закон 
101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 58. и члана 143. 
Статута општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 3/19), Скупштина општине Беочин, на 
конститутивној седници одржаној дана 21.08.2020. 
године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
� ТАТЈАНА СИМИЋ - дипломирани правник из 
Новог Сада, поставља се за секретара Скупштине опш-
тине Беочин, на мандатни период од четири године.

Члан 2.
� Секретар Скупштине општине Беочин је на 
сталном раду.

Члан 3.
� Именованој док обавља дужност секретара 
Скупштине општине Беочин радни однос заснован у 
Општинској управи општине Беочин мирује. По истеку 
мандата, или у случају престанка мандата пре истека 
времена на које је постављена, именована наставља 
са радом у Општинској управи општине Беочин и 
распоредиће се на радно место за које испуњава 
услове у погледу врсте и степена школске спреме, 
знању и способностима. 

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

објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

Образложење
� Правни основ за доношење овог Решења 
садржан је у члану 40. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - 
др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члану 58. 
Статута општине Беочин („Сл. лист општине Беочин“, 
бр. 3/19) и члану 23. Пословника Скупштине општине 
Беочин („Сл. Лист општине Беочин“ бр. 6/10 и 16/13), 
којима је прописано да се секретар Скупштине 
поставља, на предлог председника Скупштине, на 
мандатни период од четири године и може бити поново 
постављен.

Чланом 40. став 3. Закона о локалној 
самоуправи утврђено је да за секретара скупштине 
општине може бити постављено лице које има стечено 
високо образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалис-

тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, са 
положеним стручним испитом за рад у органима управе 
и радним искуством од најмање три године.

Председник Скупштине општине Беочин је у 
складу са наведеним прописима Скупштини општине 
Беочин предложио за секретара Скупштине општине 
Татјану Симић из Новог Сада.

У складу са чланом 23. став 3. Пословника 
Скупштине општине Беочин, Скупштина општине 
Беочин је већином гласова од присутног броја 
одборника Скупштине гласала за постављење Татјане 
Симић за секретара Скупштине општине Беочин.

Како Татјана Симић испуњава све услове за 
постављење за секретара Скупштине општине Беочин 
предвиђене Законом, донето је Решење као у 
диспозитиву.

Поука о правном средству: Против овог 
решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду року од 30 (тридесет) дана од дана пријема 
овог решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЧИН
Број: 01-02-31/20   Председник СО
Дана: 21.08.2020. године�  Немања Вилић
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 ННа основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 
43. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 - др. Закон, 101/2016 - др. 
закон и 47/2018), члана 41. став 1. тачка 16., члана 61. и 
143. Статута општине Беочин („Службени лист општи-
не Беочин“ бр. 3/19), Скупштина општине Беочин на 
конститутивној седници одржаној дана 21.08.2020. 
године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
� МИРЈАНА МАЛЕШЕВИЋ МИЛКИЋ  из 
Черевића, изабрана је за председника Општине 
Беочин, на мандатни период од четири године. 

Члан 2.
� Председник општине Беочин ће функцију 
обављати на сталном раду у Општини Беочин.
� Права и обавезе из радног односа утврдиће се 
посебним решењем.

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

Образложење
� Правни основ за доношење Решења о избору 
Председника општине Беочин садржан је у одредбама 
члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 
- др. закон и 47/2018) којим је утврђено да председника 
општине бира скупштина општине, из реда одборника, 
на време од четири године, тајним гласањем, већином 
гласова од укупног броја одборника скупштине 
општине.
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� Председник Скупштине општине Беочин 
Немања Вилић је у складу са чланом 43. став 3. Закона 
о локалној самоуправи Скупштини општине Беочин 
предложио кандидата за Председника општине Беочин 
и то Мирјану Малешевић Милкић из Черевића 
изабрану за одборника са Изборне листе Ивица Дачић - 
„Социјалистичка партија Србије (СПС)“.
� Кандидат за Председника општине Беочин је 
дао писану сагласност да прихвата кандидатуру за 
Председника општине Беочин.
 Поступак тајног гласања за Председника 
општине Беочин спровело је Гласачки одбор за избор 
Председника општине, изабран на седници Скупштине 
општине Беочин, у следећем саставу: Немања Вилић, 
председник, Анастасија Даничић, члан и Петар Зарић, 
члан.

Након спроведеног поступка тајног гласања, за 
избор Мирјане Малешевић Милкић за Председника 
општине Беочин, гласало је 12 одборника, од укупно 23 
одборника, што представља већину од укупног броја 
одборника.

На основу утврђених резултата гласања, дана 
21.08.2020. године на седници Скупштине општине 
Беочин, Гласачки одбор за избор Председника 
општине Беочин утврђује да је Мирјана Малешевић 
Милкић из Черевића изабрана за Председника 
општине Беочин.

Чланом 43. став 6. Закона о локалној 
самоуправи утврђено је да су председник општине и 
заменик председника општине на сталном раду.

На основу наведеног, донето је Решење као у 
диспозитиву.

Поука о правном средству: Против овог 
решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема 
овог решења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЧИН
Број: 01-02-38/20   Председник СО
Дана: 21.08.2020. године�  Немања Вилић

130
 На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 
43.став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 - др. Закон, 101/2016 - др. 
закон и 47/2018), члана 41. став 1. тачка 16., члана 61. и 
143. Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 3/19), Скупштина општине Беочин 
на конститутивној седници одржаној дана 21.08.2020. 
године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

БЕОЧИН

Члан 1.
� БОРО ПРЕДРАГОВИЋ из Беочина, изабран је 
за Заменика председника општине Беочин, на 
мандатни период од четири године.

Члан 2.
� Заменик председника општине Беочин ће 
функцију обављати на сталном раду у Општини 
Беочин.
� Права и обавезе из радног односа утврдиће се 
посебним решењем.

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

Образложење
 Правни основ за доношење Решења о избору 
Заменика председника општине садржан је у 
одредбама члана 43. став 4. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - 
др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) у вези члана 
43. став 1. Закона о локалној самоуправи којима је 
утврђено да председник општине има заменика који га 
замењује у случају његове одсутности и спречености 
да обавља своју дужност као и да кандидат за 
председника општине предлаже кандидата за 
заменика председника општине из реда одборника, 
кога бира скупштина општине на исти начин као 
председника општине, односно бира се из реда 
одборника, на време од четири године, тајним 
гласањем, већином гласова од укупног броја 
одборника скупштине општине.
 Кандидат за председника општине Беочин 
Мирјана Малешевић Милкић је у складу са чланом 43. 
став 4. Закона о локалној самоуправи Скупштини 
општине Беочин, предложио кандидата за заменика 
председника општине Беочин Бору Предраговића из 
Беочина изабраног за одборника са Изборне листе 
Ивица Дачић - „Социјалистичка партија Србије (СПС)“.
 Кандидат за Заменика председника општине 
Беочин је дао писану сагласност да прихвата 
кандидатуру за Заменика председника општине.
 Поступак тајног гласања за избор Заменика 
председника општине Беочин спровео је Гласачки 
одбор за избор Председника општине, Заменика 
председника општине и чланова Општинског већа 
изабран на седници Скупштине општине Беочин, у 
следећем саставу: Немања Вилић, председник, 
Анастасија Даничић, члан и Петар Зарић, члан.
 Након спроведеног поступка тајног гласања, за 
избор Боре Предраговића за Заменика председника 
општине Беочин гласало је 12 одборника, од укупно 23 
одборника, што представља већину од укупног броја 
одборника.

На основу утврђених резултата гласања, дана 
21.08.2020. године на седници Скупштине општине 
Беочин, Гласачки одбор утврђује да је Боро 
Предраговић из Беочина изабран за Заменика 
председника општине Беочин.

Чланом 43. став 6. Закона о локалној 
самоуправи утврђено је да су председник општине и 
заменик председника општине на сталном раду.

На основу наведеног, донето је Решење као у 
диспозитиву.

Поука о правном средству: Против овог 
решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема 
овог решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЧИН
Број: 01-02-40/20   Председник СО
Дана: 21.08.2020. године�  Немања Вилић

131
 На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 
45.став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 - др. Закон, 101/2016 - др. 
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закон и 47/2018), члана 41. став 1. тачка 16., члана  65. 
и члана 143. Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 3/19), Скупштина општине Беочин 
на конститутивној седници одржаној дана 21.08.2020. 
године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

БЕОЧИН

Члан 1.
� У састав Општинског већа општине Беочин 
изабрани су следећи чланови:
1. Тања Дрљача из Беочина,
2. Сања Јакоповић из Беочина, 
3. Марица Савковић из Раковца,
4. Десанка Јовичић из Беочина,
5. Милан Зорић из Беочина.

Члан 2.
� Председник Општине Мирјана Малешевић 
Милкић је председник Општинског већа по функцији.
� Заменик председника општине Боро Предра-
говић је члан Општинског већа по функцији.

Члан 3.
� Мандат Општинског већа траје четири године.
� Разрешењем Председника општине престаје 
мандат Општинског већа.

Члан 4.
� Чланови Општинског већа из члана 1. овог 
Решења ће функцију члана Општинског већа обављати 
без заснивања радног односа, уз признавање права на 
месечну накнаду. 

Члан 5.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

Образложење
 Правни основ за доношење Решења о избору 
чланова Општинског већа општине Беочин садржан је 
у одредбама члана 45. став 1. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - 
др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) којим је 
утврђено да Општинско веће чине председник 
општине, заменик председника општине, као и чланови 
општинског већа чији је број утврђен Статутом општине 
и које бира скупштина општине, на период од четири 
године, тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. Такође, чланом 41. став 1. тачка 16. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ 
број 13/19) утврђено је да Скупштина општине бира и 
разрешава чланове Општинског већа, а чланом 65. 
Статута општине Беочин је прописан састав и избор 
Општинског већа.
 Кандидат за Председника општине је у складу 
са чланом 45. став 2. Закона о локалној самоуправи и 
чланом 65. Статута општине предложио Скупштини 
општине Беочин кандидате за чланове Општинског 
већа и то: Тању Дрљача из Беочина, Сању Јакоповић из 
Беочина, Марицу Савковић из Раковца, Десанку 
Јовичић из Беочина и Милана Зорића из Беочина, а који 
су дали писану сагласност да прихватају кандидатуру 
за члана Општинског већа општине Беочин.

Поступак тајног гласања за избор чланова 
Општинског већа спровео је Гласачки одбор за избор 
Председника општине, заменика председника 
општине и чланова Општинског већа изабран на 
седници Скупштине општине Беочин, у следећем 
саставу: Немања Вилић, председник, Анастасија 
Даничић, члан и Петар Зарић, члан.
� Након спроведеног поступка тајног гласања, за 
избор чланова Општинског већа гласало се на следећи 
начин:
- за кандидата Тању Дрљача из Беочина, гласало је 12 
одборника од укупно 23 одборника што представља 
већину од укупног броја одборника;
- за кандидата Сању Јакоповић из Беочина, гласало је 
12 одборника од укупно 23 одборника, што представља 
већину од укупног броја одборника;
- за кандидата Марицу Савковић из Раковца, гласало је 
12 одборника од укупно 23 одборника, што представља 
већину од укупног броја одборника;
- за кандидата Десанку Јовичић из Беочина, гласало је 
12 одборника од укупно 23 одборника, што представља 
већину од укупног броја одборника;
- за кандидата Милана Зорића из Беочина, гласало је 
12 одборника од укупно 23 одборника, што представља 
већину од укупног броја одборника.
 На основу утврђених резултата гласања, 
Гласачки одбор утврђује да су наведени кандидати 
изабрани за чланове Општинског већа на седници 
Скупштине општине Беочин одржане дана 21.08.2020. 
године.
 Чланом 45. став 9. Закона о локалној 
самоуправи и чланом 65. став 7. Статута општине 
Беочин, утврђено је да чланови Општинског већа могу 
бити на сталном раду у Општини. Подносећи предлог, 
предлагач је предложио да предложени кандидати, не 
буду на сталном раду, већ да функцију обављају уз 
признавање права на месечну накнаду.

На основу наведеног, донето је Решење као у 
диспозитиву.

Поука о правном средству: Против овог 
решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема 
овог решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЧИН
Број: 01-02-42/20   Председник СО
Дана: 21.08.2020. године�  Немања Вилић

132
 На основу члана 45. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19), члана 12. 
Одлуке о радним телима Скупштине општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 5/10, 7/10 - 
исправка, 10/11 и 10/12), члана 53. став 1. и члана 67. 
Пословника Скупштине општине Беочин („Службени 
лист општине Беочин“ број 6/10 и 16/13), Скупштина 
општине Беочин на конститутивној седници одржаној 
дана 21.08.2020. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ МАНДАТНО ИМУНИТЕТСКЕ 

КОМИСИЈЕ

Члан. 1.
� У Мандатно имунитетску комисију именују се:
1. Катарина Шипин Шипка – за председника,
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2. Горан Мирковић – за члана,
3. Горан Јањић – за члана,
4. Љубомир Томић – за члана,
5. Нада Пурић – за члана.

Члан 2. 
� Мандат именованих траје до истека мандата 
Скупштине општине.

Члан 3. 
� Мандатно имунитетска комисија разматра 
питања која се односе на потврђивање мандата и 
имунитет одборника, утврђује разлоге за престанак 
мандата појединих одборника и о томе подноси 
извештај Скупштини.
� Мандатно имунитетска комисија подноси 
предлоге за верификацију мандата одборника и 
извештај о разлозима престанка мандата појединих 
одборника и разматра друга питања у вези са 
мандатно-имунитетским правима одборника.

Члан 4. 
� Даном доношења овог решења престају да 
важе решења Скупштине општине Беочин број: 01-02-
54/16 од 26.05.2016. године и број 01-02-44/19 од 
20.06.2019. године због истека мандата Скупштине 
општине Беочин конституисане дана 26.05.2016. 
године. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЧИН
Број: 01-02-35/20   Председник СО
Дана: 21.08.2020. године�  Немања Вилић

133
 На основу члана 45. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19), члана 12. 
Одлуке о радним телима Скупштине општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 5/10, 7/10 - 
исправка, 10/11 и 10/12), члана 53. став 1. и члана 65. 
Пословника Скупштине општине Беочин („Службени 
лист општине Беочин“ број 6/10 и 16/13), Скупштина 
општине Беочин на конститутивној седници одржаној 
дана 21.08.2020. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА И 

АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ

Члан. 1.
� У Комисију за кадровска и администативна 
питања и радне односе именују се:
1. Јасна Бошковић – за председника,
2. Никола Мумовић – за члана,
3. Недељко Павловић – за члана,
4. Здравко Предраговић – за члана,
5. Маја Гудурић – за члана.

Члан 2. 
� Мандат именованих траје до истека мандата 
Скупштине општине.

Члан 3. 
� Комисија за кадровска и администативна 
питања и радне односе припрема предлоге за изборе, 
именовања, постављења, делегирања и разрешења 
лица које бира, именује, поставља и делегира 
Скупштина, предлаже Скупштини да да сагласност на 
именовање и разрешење лица када је то одређеним 
прописом предвиђено, одлучује о питањима која се 
односе на радно-правни статус изабраних, именованих 
и постављених лица у Скупштини, доноси појединачна 
акта о платама, накнадама и другим примањима ових 
лица, одлучује о питањима накнаде трошкова, плата и 
награда одборницима и лицима која учествују у раду 
радних тела Скупштине. 

Члан 4. 
� Даном доношења овог решења престају да 
важе решења Скупштине општине број 01-02-55/16 од 
26.05.2016. године 01-02-140/16 од 20.09.2016. године 
и 01-02-47/19 од 20.06.2019. године, због истека 
мандата Скупштине општине Беочин конституисане 
дана 26.05.2016. године. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЧИН
Број: 01-02-36/20   Председник СО
Дана: 21.08.2020. године�  Немања Вилић

134
 На основу члана 45. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19), члана 12. 
Одлуке о радним телима Скупштине општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 5/10, 7/10-
исправка, 10/11 и 10/12), члана 53. став 1. и члана 64. 
Пословника Скупштине општине Беочин („Службени 
лист општине Беочин“ број 6/10 и 16/13), Скупштина 
општине Беочин на конститутивној седници одржаној 
дана 21.08.2020. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА 

ПИТАЊА, ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНА АКТА

Члан. 1.
� У Комисију за статутарна питања, организацију 
и нормативна акта именују се:
1. Кристина Радић – за председника,
2. Милан Зорић – за члана,
3. Стеван Гајић – за члана,
4. Радован Вилић – за члана и 
5. Бранкица Шкоберна – за члана.

Члан 2. 
� Мандат именованих траје до истека мандата 
Скупштине општине.

Члан 3. 
� Комисија за статутарна питања, организацију и 
нормативна акта прати спровођење одредаба Статута, 
припрема и подноси Скупштини предлог Пословника 
Скупштине, утврђује предлог аутентичног тумачења 
прописа чији је доносилац Скупштина, разматра 
мишљења и предлоге статутарне природе које 



Скупштини упуте грађани, одборници, месне заједнице 
и други органи, утврђује пречишћен текст аката које 
доноси Скупштина и предлаже доношење и других 
аката из надлежности Скупштине.

Члан 4. 
� Даном доношења овог решења престају да 
важе решења Скупштине општине Беочин број 01-02-
56/16 од 26.05.2016. године и 01-02-73/16 од 
12.09.2019. године због истека мандата Скупштине 
општине Беочин конституисане дана 26.05.2016. 
године.  

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЧИН
Број: 01-02-37/20   Председник СО
Дана: 21.08.2020. године�  Немања Вилић

135
 На основу члана 32. став 1. тачка 10. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“ бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 др. закон и 
47/18) члана 41. став 1. тачка 14. члана 143. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
3/19), и члана 14. Пословника Скупштине општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 6/10 и 
16/13) Скупштина општине Беочин, на конститутивној 
седници одржаној дана 21.08.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ 

ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
� ЗОРАНУ СТОКУЋИ из Беочина утврђује се 
престанак дужности председника Скупштине општине 
Беочин, због истека мандата Скупштине општине 
Беочин из сазива 2016-2020. година и то са даном 
21.08.2020. године. 

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

Образложење
� Чланом 14. Пословника Скупштине општине 
Беочин прописано је да даном потврђивања мандата 
нових одборника, престаје мандат одборника из 
претходног сазива.
� Како је Скупштина општине Беочин на консти-
тутивној седници одржаној дана 21.08.2020. године до-
нела Одлуку о потврђивању мандата одборника Скуп-
штине општине Беочин након избора спроведених да-
на 21. јуна 2020. године, бр. 01-013-333 од 21.08.2020. 
године, одлучено ја као у диспозитиву Решења.  

Поука о правном средству: Против овог 
решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема 
овог решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЧИН�������� ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ

Број: 01-02-30/20�������������������КОНСТИТУТИВНОМ СЕДНИЦОМ

Дана: 21.08.2020. године�          Боро Предраговић

136
 На основу члана 32. став 1. тачка 10. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије" бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 др. закон и 
47/18)  члана 41. став 1. тачка 14. и члана 143. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
3/19), и члана 14. Пословника Скупштине општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 6/10 и 
16/13) Скупштина општине Беочин, на конститутивној 
седници одржаној дана 21.08.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ 
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
� МИЛЕНКУ МИЛИНКОВИЋУ из Беочина утврђу-
је се престанак дужности заменика председника Скуп-
штине општине Беочин, због истека мандата Скуп-
штине општине Беочин из сазива 2016-2020. година и 
то са даном 21.08.2020. године.

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

Образложење
� Чланом 14. Пословника Скупштине општине 
Беочин прописано је да даном потврђивања мандата 
нових одборника, престаје мандат одборника из 
претходног сазива.
� Како је Скупштина општине Беочин на 
конститутивној седници одржаној дана 21.08.2020. 
године донела Одлуку о потврђивању мандата 
одборника Скупштине општине Беочин након избора 
спроведених дана 21.јуна 2020. године, бр. 01-013-333 
од 21.08.2020. године одлучено ја као у диспозитиву 
Решења.

Поука о правном средству: Против овог 
решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема 
овог решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЧИН
Број: 01-02-34/20   Председник СО
Дана: 21.08.2020. године�  Немања Вилић

137
 На основу члана 32. став 1. тачка 11. и члана 40. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“ бр. 129/07, 83/14 - др. закон 
101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 58. и члана 143. 
Статута општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 3/19), Скупштина општине Беочин, на 
конститутивној седници одржаној дана 21.08.2020. 
године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ 

СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
� Татјани Симић - дипломираном правнику из 
Новог Сада утврђује се престанак дужности секретара 
Скупштине општине Беочин, због истека мандата 
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Скупштине општине Беочин из сазива 2016-2020. 
година и то са даном 21.08.2020. године.

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

Образложење
� Чланом 14. Пословника Скупштине општине 
Беочин прописано је да даном потврђивања мандата 
нових одборника, престаје мандат одборника из 
претходног сазива.
� Како је Скупштина општине Беочин на 
конститутивној седници одржаној дана 21.08.2020. 
године донела Одлуку о потврђивању мандата 
одборника Скупштине општине Беочин након избора 
спроведених дана 21. јуна 2020. године, бр. 01-013-333 
од 21.08.2020. године одлучено ја као у диспозитиву 
Решења.

Поука о правном средству: Против овог 
решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема 
овог решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЧИН
Број: 01-02-32/20   Председник СО
Дана: 21.08.2020. године�  Немања Вилић

138
 На основу члана 51. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 
129/07, 83/14 - др. Закон 101/16 др. закон и 47/18) члана 
41. став 1. тачка 16. члана 143. Статута општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19), 
Скупштина општине Беочин, на конститутивној 
седници одржаној дана 21.08.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Члан 1.
� МИТРУ МИЛИНКОВИЋУ из Беочина, престаје 
дужност Председника општине Беочин, даном 
престанка мандата Скупштине општине Беочин из 
сазива 2016-2020. година, односно са даном 
21.08.2020. године. 

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

Образложење
� Чланом 51. Закона о локалној смаоуправи 
прописано је да престанком мандата Скупштине 
престаје мандат извршних органа.
� Како је Скупштина општине Беочин на 
конститутивној седници одржаној дана 21.08.2020. 
године донела Одлуку о потврђивању мандата 
одборника Скупштине општине Беочин након избора 
спроведених дана 21. јуна 2020. године, бр. 01-013-
333/20 од 21.08.2020. године одлучено је као у 
диспозитиву Решења.

Поука о правном средству: Против овог 
решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема 
овог решења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЧИН
Број: 01-02-39/20   Председник СО
Дана: 21.08.2020. године�  Немања Вилић
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 На основу члана 51. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 
129/07, 83/14 - др. Закон 101/16 др. закон и 47/18) члана 
41. став 1. тачка 16. члана 143. Статута општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19), 
Скупштина општине Беочин, на конститутивној 
седници одржаној дана 21.08.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ 

ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Члан 1.
� МИЛАНKУ БЈЕЛОБРКУ из Черевића, престаје 
дужност Заменика председника општине Беочин 
даном престанка мандата Скупштине општине Беочин 
из сазива 2016-2020. година, односно са даном 
21.08.2020. године. 

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

Образложење
� Чланом 51. Закона о локалној сaмоуправи 
прописано је да престанком мандата Скупштине 
престаје мандат извршних органа.
� Како је Скупштина општине Беочин на 
конститутивној седници одржаној дана 21.08.2020. 
године донела Одлуку о потврђивању мандата 
одборника Скупштине општине Беочин након избора 
спроведених дана 21. јуна 2020. године, бр. 01-013-
333/20 од 21.08.2020. године одлучено је као у 
диспозитиву Решења.

Поука о правном средству: Против овог 
решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема 
овог решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЧИН
Број: 01-02-41/20   Председник СО
Дана: 21.08.2020. године�  Немања Вилић

140
 На основу члана 51. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 
129/07, 83/14 - др. Закон 101/16 др. закон и 47/18) члана 
41. став 1. тачка 16. и члана 143. Статута општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19), 
Скупштина општине Беочин, на конститутивној 
седници одржаној дана 21.08.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ 
ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

БЕОЧИН 

Члан 1.
� Утврђује се престанак дужности члановима 
Општинског већа општине Беочин, даном престанка 
мандата Скупштине општине Беочин из сазива 2016-
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2020. година, односно са даном 21.08.2020. године и то:
1. Нади Пурић,
2. Соњи Бајрић (Кицошевић),
3. Николети Селена,
4. Маји Гудурић,
5. Мирослави Пушара и 
6. Михајлу Божићу.

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

Образложење
� Чланом 51. Закона о локалној самоуправи 
прописано је да престанком мандата Скупштине 
престаје мандат извршних органа.
� Како је Скупштина општине Беочин на 
конститутивној седници одржаној дана 21.08.2020. 
године донела Одлуку о потврђивању мандата 
одборника Скупштине општине Беочин након избора 
спроведених дана 21. јуна 2020. године, бр. 01-013-
333/20 од 21.08.2020. године одлучено је као у 
диспозитиву Решења.

Поука о правном средству: Против овог 
решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема 
овог решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЧИН
Број: 01-02-43/20   Председник СО
Дана: 21.08.2020. године�  Немања Вилић
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