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Скупштина општине Беочин
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 На основу члана 46. став 1. тачка 5. и члана 49. 
став 5. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС“ бр. 129/07, 34/10 - одлука УС, 54/11, 12/20 и 
16/20 - аутентично тумачење), члана 31. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и 
члана 143. став 1. Статута општине Беочин („Службени 
лист општине Беочин“ бр. 3/19) Скупштина општине 
Беочин на седници одржаној дана 14.09.2020. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
� УТВРЂУЈЕ СЕ да је одборници у Скупштини 
општине Беочин МИРЈАНИ МАЛЕШЕВИЋ МИЛКИЋ 
рођ. 1971. год, по занимању магистар пословне 
администрације, из Черевића - са Изборне листе 
ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије 
(СПС)“ престао одборнички мандат са даном 
21.08.2020. године, пре истека времена на које је 
изабрана, због преузимања друге функције, односно 
избора на функцију Председника општине Беочин.

Члан 2.
� Против овог решења може се поднети жалба 
Управном суду у року од 48 часова од дана доношења.

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

објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

Образложење
� Скупштина општине Беочин на конститутивној 
седници одржаној дана 21.08.2020. године донела је 
Одлуку број 01-013-333/20 којом је потврђен мандат 23 
одборника Скупштине општине Беочин који су 
изабрани на изборима одржаним дана 21.06.2020. 
године. Мандат је између осталих потврђен и 
одборници Мирјани Малешевић Милкић са Изборне 
листе ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије 
(СПС)“.
� На истој седници Скупштине одборница 
Мирјана Малешевић Милкић са Изборне листе ИВИЦА 
ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије (СПС)“ 
изабрана је за Председника општине Беочин Решењем 
Скупштине општине Беочин бр. 01-02-38/20 од 
21.08.2020. године.
� Одредбом члана 46. став 1. тачка 5. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“ бр. 

129/07, 34/10 - одлука УС, 54/11, 12/20 и 16/20 - 
аутентично тумачење) прописано је да одборнику 
престаје мандат пре истека времена на које је изабран, 
преузимањем посла, односно функције које су у складу 
са законом неспојиве са функцијом одборника.
� Чланом 43. став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 - 
др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18 ) прописано је да 
председнику општине избором на ту функцију престаје 
мандат одборника у скупштини општине.
� Мандатно имунитетска комисија је сагласно 
овлашћењима из члана 14. Одлуке о радним телима 
Скупштине општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 5/10, 7/10 - исправка, 10/11 и 10/12), на 
седници одржаној дана 07.09.2020. године, полазећи 
од наведене чињенице, утврдила испуњеност услова 
за престанак мандата из члана 46. став 1. тачка 5. 
Закона о локалним изборима, којим је утврђено да 
одборнику престаје мандат пре истека времена на које 
је изабран преузимањем посла, односно функције које 
су, у складу са законом неспојиве са функцијом 
одборника и предложила Скупштини општине Беочин 
да на првој наредној седници донесе Решење којим се 
утврђује престанак мандата одборнице Мирјане 
Малешевић Милкић Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - 
„Социјалистичка партија Србије (СПС)“. 
� На основу напред наведеног стекли су се 
услови за престанак мандата одборнице Мирјане 
Малешевић Милкић пре времена на које је изабрана, 
због преузимања друге функције, те је одлучено као у 
диспозитиву решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЧИН
Број: 01-013-337/20   Председник СО
Дана: 14.09.2020. године�  Немања Вилић
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 На основу члана 46. став 1. тачка 5. и члана 49. 
став 5. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС“ бр. 129/07, 34/10 - одлука УС, 54/11, 12/20 и 
16/20 - аутентично тумачење), члана 31. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и 
члана 143. став 1. Статута општине Беочин („Службени 
лист општине Беочин“ бр. 3/19) Скупштина општине 
Беочин на седници одржаној дана 14.09.2020. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
� УТВРЂУЈЕ СЕ да је одборнику у Скупштини 
општине Беочин БОРИ ПРЕДРАГОВИЋУ рођ. 1954. 
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год, по зaнимању официр, из Беочина - са Изборне 
листе ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије 
(СПС)“ престао одборнички мандат са даном 
21.08.2020. године, пре истека времена на које је изаб-
ран, због преузимања друге функције, односно избора 
на функцију Заменика председника општине Беочин.

Члан 2.
� Против овог решења може се поднети жалба 
Управном суду у року од 48 часова од дана доношења.

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

објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

Образложење
� Скупштина општине Беочин на конститутивној 
седници одржаној дана 21.08.2020. године донела је 
Одлуку број 01-013-333/20 којом је потврђен мандат 23 
одборника Скупштине општине Беочин који су изаб-
рани на изборима одржаним дана 21.06.2020. године. 
Мандат је између осталих потврђен и одборнику Бори 
Предраговићу са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - 
„Социјалистичка партија Србије (СПС)“.�
� На истој седници Скупштине одборник Боро 
Предраговић са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - 
„Социјалистичка партија Србије (СПС)“ изабран је за 
Заменика Председника општине Беочин Решењем 
Скупштине општине Беочин бр. 01-02-40/20 од 
21.08.2020. године.
� Одредбом члана 46. став 1. тачка 5. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“ бр. 
129/07, 34/10 - одлука УС, 54/11, 12/20 и 16/20 - 
аутентично тумачење) прописано је да одборнику 
престаје мандат пре истека времена на које је изабран, 
преузимањем посла, односно функције које су у складу 
са законом неспојиве са функцијом одборника. 
� Чланом 43. став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 - 
др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18 ) прописано је да 
председнику општине избором на ту функцију престаје 
мандат одборника у скупштини општине.
� Мандатно имунитетска комисија је сагласно 
овлашћењима из члана 14. Одлуке о радним телима 
Скупштине општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 5/10, 7/10 - исправка, 10/11 и 10/12), на 
седници одржаној дана 07.09.2020. године, полазећи 
од наведене чињенице, утврдила испуњеност услова 
за престанак мандата из члана 46. став 1. тачка 5. 
Закона о локалним изборима, којим је утврђено да 
одборнику престаје мандат пре истека времена на које 
је изабран преузимањем посла, односно функције које 
су, у складу са законом, неспојиве са функцијом 
одборника и предложила Скупштини општине Беочин 
да на првој наредној седници донесе Решење којим се 
утврђује престанак мандата одборника Боре 
Предраговића са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - 
„Социјалистичка партија Србије (СПС)“. 
� На основу напред наведеног стекли су се 
услови за престанак мандата одборника Боре 
Предраговића пре времена на које је изабран, због 
преузимања друге функције, те је одлучено као у 
диспозитиву решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЧИН
Број: 01-013-336/20   Председник СО
Дана: 14.09.2020. године�  Немања Вилић
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 На основу чланова 48., 49. и 56. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“ бр. 
129/07, 34/10- одлука УС, 54/11, 12/20 и 16/20 - 
аутентично тумачење), члана 31. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 - 
др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и члана 143. став 1. 
Статута општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 3/19) Скупштина општине Беочин на 
седници одржаној дана 14.09.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
� ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику Скупштине 
општине Беочин - ИВАНИ БРАНКОВ рођ. 1971. год, по 
занимању професор књижевности, из Беочина, са - 
Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка 
партија Србије (СПС)“.

Члан 2.
� Мандат одборника из члана 1. овог решења 
почиње да тече од дана доношења овог решења и траје 
до истека мандата Скупштине општине Беочин 
конституисане дана 21.08.2020. године.

Члан 3.
� Против овог решења може се поднети жалба 
Управном суду у року од 48 часова од дана доношења.

Члан 4.
Ово решење ће се објавити се у „Службеном 

листу општине Беочин“.

Образложење
� Скупштина општине Беочин је Решењем бр. 01-
013-337/20 од 14.09.2020. године утврдила да је 
одборници Мирјани Малешевић Милкић са Изборне 
листе ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије 
(СПС)“ престао мандат одборника у Скупштини 
општине Беочин пре истека времена на које је 
изабрана, због избора на другу функцију.
� Мандатно имунитетска комисија је о наведеном 
обавестила Општинску изборну комисију општине 
Беочин. 
� Општинска изборна комисија је након 
спорведеног поступка на седници одржаној дана  
14.09.2020. године доделила мандат кандидату за 
одборника Ивани Бранков, са Изборне листе ИВИЦА 
ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије (СПС)“ у 
складу са чланом 48. Закона о локалним изборима и 
Мандатно имунитетској комисији доставила Решење о 
додели мандата бр. 01-013-341 од 14.09.2020. године и 
Уверење о избору за одборника бр. 01-013-343 од 
14.09.2020. године.
� Мандатно имунитетска комисија је сагласно 
овлашћењима из члана 67. Пословника Скупштине 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
6/10 и 16/13) на седници одржаној дана 14.09.2020. 
године разматрала Решење Општинске изборне 
комисије о додели мандата новом одборнику бр. 01-
013-341 од 14.09.2020. године и Уверење о избору за 
одборника бр. 01-013-343 од 14.09.2020. године, те 
сачинила Извештај бр. 01-06-91/3/20 од 14.09.2020. 
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године са предлогом Скупштини општине Беочин да 
донесе Решење о потврђивању мандата кандидату за 
одборника Ивани Бранков, са Изборне листе ИВИЦА 
ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије (СПС)“.

Чланом 48. став 1. Закона о локалним 
изборима прописано је да када одборнику престане 
мандат пре истека времена на које је изабран, мандат 
се додељује првом следећем кандидату са исте 
изборне листе коме није био додељен мандат 
одборника, а ставом 5. истог члана да мандат новог 
одборника траје до истека мандата одборника коме је 
престао мандат. 

Чланом 56. став 6. истог Закона прописано је да 
када Скупштина после конституисања одлучује о 
потврђивању мандата нових одборника, у гласању, 
поред одборника, могу учествовати и кандидати којима 
су мандати додељени у складу са чланом 48. тог 
Закона и имају уверење изборне комисије јединице 
локалне самоуправе да су изабрани. 

Скупштина општине Беочин је на седници 
одржаној дана 14.09.2020. године, на основу Извештаја 
Мандатно имунитетске комисије и утврђеног 
чињеничног стања, а у складу са наведеним прописима 
донела одлуку као у диспозитиву. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЧИН
Број: 01-013-338/20    Председник СО
Дана: 14.09.2020. године�  Немања Вилић

144
 На основу чланова 48., 49. и 56. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“ бр. 
129/07, 34/10- одлука УС, 54/11, 12/20 и 16/20 - 
аутентично тумачење), члана 31. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 - 
др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и члана 143. став 1. 
Статута општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 3/19) Скупштина општине Беочин на 
седници одржаној дана 14.09.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
� ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику Скупштине 
општине Беочин - СЛАЂАНИ МИРКОВИЋ рођ. 1974. 
год, по занимању струковни васпитач, из Беочина, са - 
Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка 
партија Србије (СПС)“.

Члан 2.
� Мандат одборника из члана 1. овог решења 
почиње да тече од дана доношења овог решења и траје 
до истека мандата Скупштине општине Беочин 
конституисане дана 21.08.2020. године.

Члан 3.
� Против овог решења може се поднети жалба 
Управном суду у року од 48 часова од дана доношења.

Члан 4.
Ово решење ће се објавити се у „Службеном 

листу општине Беочин“.

Образложење
� Скупштина општине Беочин је Решењем бр. 01-
013-336/20 од 14.09.2020. године утврдила да је 
одборнику Бори Прeдраговићу са Изборне листе 
ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије 
(СПС)“ престао мандат одборника у Скупштини 
општине Беочин пре истека времена на које је изабран, 
због избора на другу функцију.
� Мандатно имунитетска комисија је о наведеном 
обавестила Општинску изборну комисију општине 
Беочин. 
� Општинска изборна комисија је након 
спроведеног поступка на седници одржаној дана 
14.09.2020. године доделила мандат кандидату за 
одборника Слађани Мирковић, са Изборне листе 
ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије 
(СПС)“ у складу са чланом 48. Закона о локалним 
изборима и Мандатно имунитетској комисији 
доставила Решење о додели мандата бр. 01-013-342 
од 14.09.2020. године и Уверење о избору за одборника 
бр. 01-013-344 од 14.09.2020. године.
� Мандатно имунитетска комисија је сагласно 
овлашћењима из члана 67. Пословника Скупштине 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
6/10 и 16/13) на седници одржаној дана 14.09.2020. 
године разматрала Решење Општинске изборне 
комисије о додели мандата новом одборнику бр. 01-
013-342 од 14.09.2020. године и Уверење о избору за 
одборника бр. 01-013-344 од 14.09.2020. године, те 
сачинила Извештај бр. 01-06-91/3/20 од 14.09.2020. 
године са предлогом Скупштини општине Беочин да 
донесе Решење о потврђивању мандата кандидату за 
одборника Слађани Мирковић са Изборне листе 
ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије 
(СПС)“.

Чланом 48. став 1. Закона о локалним 
изборима прописано је да када одборнику престане 
мандат пре истека времена на које је изабран, мандат 
се додељује првом следећем кандидату са исте 
изборне листе коме није био додељен мандат 
одборника, а ставом 5. истог члана да мандат новог 
одборника траје до истека мандата одборника коме је 
престао мандат. 

Чланом 56. став 6. истог Закона прописано је да 
када Скупштина после конституисања одлучује о 
потврђивању мандата нових одборника, у гласању, 
поред одборника, могу учествовати и кандидати којима 
су мандати додељени у складу са чланом 48. тог 
Закона и имају уверење изборне комисије јединице 
локалне самоуправе да су изабрани. 

Скупштина општине Беочин је на седници 
одржаној дана 14.09.2020. године, на основу Извештаја 
Мандатно имунитетске комисије и утврђеног 
чињеничног стања, а у складу са наведеним прописима 
донела одлуку као у диспозитиву. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЧИН
Број: 01-013-339/20     Председник СО
Дана: 14.09.2020. године�  Немања Вилић

Председник општине Беочин
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 На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу 
ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018), 



члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и 
члана 63. став 1. тачка 20 Статута Општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин, бр. 3/2019), а на ос-
нову Закључка Општинског штаба за ванредне ситуа-
ције општине Беочин, бр. 01-06-74/3 од 30.07.2020. 
године, председник општине Беочин доноси,

ОДЛУКУ
о укидању ванредне ситуације за целу територију 

општине Беочин

1. Укида се ванредна ситуација за целу територију 
општине Беочин, проглашена Одлуком председника 
општине Беочин, због настанка елементарне непогоде 
ширењем епидемије заразне болести COVID-19 
изазване вирусом SARS-CoV-2, јер су престали 
разлоги њеног проглашења.

2. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи 
Одлука којом је ова ванредна ситуација проглашена 
одлуком бр.: 01-06-74/3 од 30.07.2020. године.

3. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне 
ситуације Јужнобачког управног округа, Републичком 
штабу за ванредне ситуације – Сектору за ванредне 
ситуације, Одељењу за ВС у Новом Саду, јавним 
предузећима, установама и другим учесницима у 
спровођењу мера и заштите и спасавања.

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОЧИН
Број: 001-06-81/3        Председник општине
Дана: 31.08.2020. године�Мирјана Малешевић Милкић, с.р. 
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