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 На основу члана 104. став 3. и став 4. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и 
10/19), чланова 2. и 4. Уредбе о критеријумима за до-
ношење акта о мрежи јавних предшколских установа и 
акта о мрежи јавних основних школа („Службени глас-
ник РС“, бр. 21/2018) и члана 143. став 1. Статута oпш-
тине Беочин („Службени лист општине Беочин“, бр. 
3/19), а по претходно прибављеном мишљењу Нацио-
налног савета словачке националне мањине бр.01-
191/2020 од 09.10.2020. године, Скупштина oпштине 
Беочин, на седници одржаној дана 15.10.2020. године, 
донела је

О Д Л У К У
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
 Овом Одлуком утврђује се број и просторни 
распоред јавних предшколских установа на територији 
општине Беочин (у даљем тексту: мрежа јавних 
предшколских установа), седиште и издвојена 
одељења – објекти јавних предшколских установе или 
други простор, према врсти и структури, уз уважавање 
циљева и принципа предшколског васпитања и 
образовања и сагледавање оптималног коришћења 
расположивих ресурса за обављање делатности 
васпитања и образовања деце предшколског узраста – 
од шест месеци до поласка у основну школу.

Члан 2.
 На територији општине Беочин, полазећи од 
критеријума за доношење акта о мрежи јавних пред-
школских установа, делатност предшколског васпита-
ња и образовања обављаће Предшколска установа 
„Љуба Станковић“ Беочин, Доситеја Обрадовића 4А (у 
даљем тексту: Предшколска установа).

Члан 3.
� Мрежу јавних предшколских установа чине 
објекти Предшколске установе у седишту и објекти ван 
седишта Предшколске установе, и то: 

- у Беочин граду, централни објекат „Бубамара“ у улици 
Доситеја Обрадовића 4A;
- у Беочину, објекат „Бубица“, у објекту Месне заједнице 
Беочин, Стојана Вукосављевића 77;
- у Раковцу, објекат „Дечији рај“, у објекту Основне 
школе „Јован Грчић Миленко“, Партизанска 2; 

- у Черевићу, објекат „Звездица“, у објекту Основне 
школе „Јован Грчић Миленко“, Петра Костића 5; 
- у Баноштору, објекат „Лабудић“, у објекту Основне 
школе „Јован Поповић“, Светозара Марковића 62; 
- у Сусеку, објекат „Лептирић“, у објекту Месне 
заједнице Сусек, Николе Тесле 75 и 
- у Лугу, објекат „Пчелица“ – „Včielka“, у објекту Основне 
школе „Јован Поповић“, Маршала Тита 66.

Члан 4.
� Образовно васпитни рад у објекту „Пчелица“ - 
„Včielka“, са седиштем у Лугу, остварује се на 
словачком језику, као језику националне мањине.

Члан 5.
� Саставни део ове Одлуке чини Елаборат о 
плану мреже јавних предшколских установа са 
седиштем на територији општине Беочин за период 
2018-2023. године.

Члан 6.
� Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да 
важи Одлука о мрежи установа за децу на територији 
општине Беочин, брoj 01-011-89/19 oд 12.09.2019. 
године („Службени лист општине Беочин“, број 9/2019).

Члан 7.
� Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-59/20� � Председник СО
Дана: 15.10.2020. године� Немања Вилић, с.р.
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 На основу чланова 30. и 31. Закона о 
предшколском васпитању и образовању („Службени 
гласник РС“, број 18/2010, 101/2017, 113/17- др. закон, 
95/18 - др. закон и 10/19) и члана 143. став 1. Статута 
општине Беочин („Службени гласник општине Беочин“, 
број 3/2019), Скупштина општине Беочин, на седници 
одржаној дана 15.10.2020. године, донела је 

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ВЕЋЕГ, ОДНОСНО МАЊЕГ 

БРОЈА ДЕЦЕ У ВАСПИТНИМ
ГРУПАМА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ЉУБА 

СТАНКОВИЋ“ БЕОЧИН

Члан 1.
� Овом Одлуком утврђује се већи, односно мањи 
број деце у васпитним групама у Предшколској 
установи „Љуба Станковић“ Беочин, на следећи начин:



 Члан 2.
� Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о утврђивању већег, односно мањег броју 
деце у васпитним групама у Предшколској установи 
„Љуба Станковић“ Беочин, број 01-011-88 од 
12.09.2019. године („Службени лист општине Беочин“, 
број 9/19).
� Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Беочин“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број:01-011-60/20� � Председник СО
Дана: 15.10.2020. године� Немања Вилић, с.р.
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 На основу чланова 5. и 11. став 1. Одлуке о 
општинским наградама и признањима општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 16/13) и чланова 
10. став 4. и 143. став 1. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19), на предлог 
Комисије за доделу општинских награда и признања 
бр. 01-06-101/2/20 од 02.10.2020. године, Скупштина 
општине Беочин на седници одржаној дана 15.10.2020. 
године, донела је

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ 

БЕОЧИН ЗА 2020. ГОДИНУ
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а) већи број деце у васпитним групама 
 
Табела бр.1. 

ВАСПИТНА ГРУПА  
(УЗРАСТ ДЕЦЕ) 

ОБЈЕКАТ ЗАКОНСКИ 
НОРМАТИВ 

(ЧЛАН 30. СТАВ 
3. и ЧЛАН 31. 

ЗАКОНА) 

ПОТРЕБНО 
ПОВЕЋАЊЕ 
ИЗРАЖЕНО У 
БРОЈУ ДЕЦЕ 

(НАЈВИШЕ ДО 20%) 

УКУПАН БРОЈ 
ДЕЦЕ У 

ВАСПИТНОЈ 
ГРУПИ ПОСЛЕ 
ПОВЕЋАЊА 

Средња јаслена група, 
узраст од 2-3 год. 

„БУБАМАРА“ 
БЕОЧИН 

16 деце у групи 3 19 

Млађа група 
Узраст 3-4 године 

„БУБАМАРА“ 
БЕОЧИН 

20 деце у групи 4 24 

Средња група 
Узраст 4-5 год. 

„БУБАМАРА“ 
БЕОЧИН 

24 деце у групи 5 29 

Најстарија група I 
Припремни.предшк.прог. 

„БУБАМАРА“ 
БЕОЧИН 

26 деце у групи 5 31 

Најстарија група  II 
Припремни.предшк.прог 

„БУБАМАРА“ 
БЕОЧИН 

26 деце у групи 5 31 

Најстарија група  III 
Припремни.предшк.прог 

„БУБАМАРА“ 
БЕОЧИН 

26 деце у групи 5 31 

Најстарија група IV 
Припремни.предшк.прог. 

„ДЕЧЈИ РАЈ“ 
РАКОВАЦ  

26 деце у групи 5 31 

Мешовита група 
Узраст 3-5,5 година  

„БУБИЦА“ 
БЕОЧИН СЕЛО 

20 деце у групи 4 24 

Најстарија група V 
Припремни.предшк.прог. 

„БУБИЦА“ 
БЕОЧИН СЕЛО 

26 деце у групи 5 31 

Мешовита група 
Узраст 3-5,5 година 

„ЗВЕЗДИЦА“ 
ЧЕРЕВИЋ 

20 деце у групи 4 24 

Најстарија група VI 
Припремни.предшк.прог. 

„ЗВЕЗДИЦА“ 
ЧЕРЕВИЋ 

26 деце у групи 5 31 

 
 
б) мањи број деце у васпитним групама 
 
Табела бр. 2 

ВАСПИТНА ГРУПА  
(УЗРАСТ ДЕЦЕ) 

ОБЈЕКАТ ЗАКОНСКИ 
НОРМАТИВ 
(ЧЛАН 30.) 

БРОЈ ДЕЦЕ У 
ГРУПИ ППП 

ПОТРЕБНО 
СМАЊЕЊЕ 

ИЗРАЖЕНО У 
БРОЈУ ДЕЦЕ(ДО 

20%) 

УКУПАН БРОЈ 
ДЕЦЕ У 

ВАСПИТНОЈ 
ГРУПИ ПОСЛЕ 

СМАЊЕЊА 
Најстарија група VII 
Припремни.предшк. 
прог. 

„ЛАБУДИЋ“ 
Баноштор 

26 деце у групи 5 21 

Најстарија група VIII 
Припремни.предшк. 
прог. 

„ЛЕПТИРИЋ“ 
Сусек 

26 деце у групи 5 21 

Мешовита група Узраст 
3-7 година 

„ПЧЕЛИЦА“ 
Луг 

20 деце у групи 4 16 

 
 



Члан 1.
� ОКТОБАРСКА НАГРАДА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
ЗА 2020. ГОДИНУ - из области - култура - додељује се:

ФРАЊИ СТРАКА из Баноштора за остварене 
резултате у области уметничког стваралаштва - стрип, 
карикатура, књижевне илустрације. 

Члан 2.
� Новчани износ у висини просечне нето зараде 
по запосленом Републике Србије у износу од 60.029,00 
динара исплатиће се добитнику Октобарске награде из 
средстава буџета општине Беочин.

Члан 3.
Додела Октобарске награде обавиће се на Све-

чаној седници Скупштине општине Беочин, која ће се 
одржати поводом 16. октобра - Дана Општине Беочин.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-62/20� � Председник СО
Дана: 15.10.2020. године� Немања Вилић, с.р.
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 На основу чланова 5. и 11. став 1. Одлуке о 
општинским наградама и признањима општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 16/13) и чланова 
10. став 4. и 143. став 1. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19), на предлог 
Комисије за доделу општинских награда и признања 
бр. 01-06-101/2/20 од 02.10.2020. године, Скупштина 
општине Беочин на седници одржаној дана 15.10.2020. 
године, донела је

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ 

БЕОЧИН ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
� ОКТОБАРСКА НАГРАДА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
ЗА 2020. ГОДИНУ - из области - образовање - 
додељује се:

ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ 
СУСЕК за дугогодишњи успешан рад и остварене 
резултате у образовању.

Члан 2.
� Новчани износ у висини просечне нето зараде 
по запосленом Републике Србије у износу од 60.029,00 
динара исплатиће се добитнику Октобарске награде из 
средстава буџета општине Беочин.

Члан 3.
Додела Октобарске награде обавиће се на Све-

чаној седници Скупштине општине Беочин, која ће се 
одржати поводом 16. октобра - Дана Општине Беочин.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-63/20� � Председник СО
Дана: 15.10.2020. године� Немања Вилић, с.р.
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 На основу чланова 5. и 11. став 1. Одлуке о 
општинским наградама и признањима општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 16/13) и чланова 
10. став 4. и 143. став 1. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19), на предлог 
Комисије за доделу општинских награда и признања 
бр. 01-06-101/2/20 од 02.10.2020. године, Скупштина 
општине Беочин на седници одржаној дана 15.10.2020. 
године, донела је

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ 

БЕОЧИН ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
� ОКТОБАРСКА НАГРАДА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
ЗА 2020. ГОДИНУ – за посебан допринос 
афирмацији општине Беочин - додељује се:

МИЛОРАДУ ЈУРКОВИЋУ из Раковца за 
дугогодишњи хуманитарни рад.

Члан 2.
� Новчани износ у висини просечне нето зараде 
по запосленом Републике Србије у износу од 60.029,00 
динара исплатиће се добитнику Октобарске награде из 
средстава буџета општине Беочин.

Члан 3.
Додела Октобарске награде обавиће се на 

Свечаној седници Скупштине општине Беочин, која ће 
се одржати поводом 16. октобра - Дана Општине 
Беочин.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-64/20� � Председник СО
Дана: 15.10.2020. године� Немања Вилић, с.р.
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 На основу члана 7. Одлуке о општинским 
наградама и признањима општине Беочин („Службени 
лист општине Беочин“ бр. 16/13) и чланова 10. став 4. и 
143. став 1. Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 3/19), на предлог Комисије за 
доделу општинских награда и признања бр. 01-06-
101/2/20 од 02.10.2020. године, Скупштина општине 
Беочин на седници одржаној дана 15.10.2020. године, 
донела је
 

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ ПЛАКЕТЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2020. 

ГОДИНУ

Члан 1.
ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ БЕОЧИН за 2020. године 

као признање појединцима и организацијама ван 
територије општине Беочин додељује се:

ЈАНКОВИЋ ЏАКУЛА Др НИВЕС, лекару Дома 
здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин за 
пожртвован рад у борби против COVID-19 у црвеној 
зони Инфективне клинике Клиничког центра Војводине 
непрекидно почев од марта 2020. године до данас. 
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Члан 2.
� Новчани износ у висини просечне нето зараде у 
привреди Републике Србије у износу од 60.029,00 
динара исплатиће се добитнику Плакете општине 
Беочин из средстава буџета општине Беочин.

Члан 3.
Додела Плакете Општине Беочин обавиће се 

на Свечаној седници Скупштине општине Беочин, која 
ће се одржати поводом 16. октобра - Дана Општине 
Беочин.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-61/20� � Председник СО
Дана: 15.10.2020. године� Немања Вилић, с.р.
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 На основу чланова 35. Закона о предшколском 
васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број 
18/2010, 101/2017, 113/17- др. закон, 95/18 - др. закон и 
10/19) и члана 143. став 1. Статута општине Беочин 
(„Службени гласник општине Беочин“, број 3/19), 
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 
15.10.2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

УТВРЂИВАЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ „ЉУБА СТАНКОВИЋ“ БЕОЧИН

Члан 1.
� ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о утврђи-
вању радног времена у Предшколској установи „Љуба 
Станковић“ Беочин у школској 2020/2021 години, коју је 
донео Управни одбор ПУ „Љуба Станковић“ Беочин 
дана 28.08.2020. године под бројем 546-01.

Члан 2.
� Одлука о утврђивању радног времена у 
Предшколској установи „Љуба Станковић“ Беочин у 
школској 2020/2021 години, саставни је део овог 
Решења.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-60-9/20� � Председник СО
Дана: 15.10.2020.године� Немања Вилић, с.р.
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 На основу члана 41. став 1. тачка 65. и члана 
143. став 1. Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ број 3/19) Скупштина општине 
Беочин, на седници одржаној дана 15.10.2020. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЉУБА СТАНКОВИЋ“ 
БЕОЧИН У ШКОЛСКОЈ 2019/2020 ГОДИНИ 

(ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНИ РАД, ПРЕВЕНТИВНА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И СОЦИЈАЛНИ РАД)

Члан 1.
� Прихвата се Извештај о раду Предшколске 
установе „Љуба Станковић“ Беочин у школској 
2019/2020 години (васпитно-образовни рад, превен-
тивна здравствена заштита и социјални рад) усвојен 
Одлуком Управног одбора Предшколске установе 
„Љуба Станковић“ Беочин бр. 563-01 од 31.08.2020. 
године. 

Члан 2.
� Извештај о раду Предшколске установе „Љуба 
Станковић“ Беочин у школској 2019/2020 години 
(васпитно-образовни рад, превентивна здравствена 
заштита и социјални рад), саставни је део овог 
решења.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број:01-60-10/20� � Председник СО
Дана: 15.10.2020. године� Немања Вилић, с.р.

180
 На основу члана 62. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и чланова 
41. став 1. тачка 65. и 143. став 1. Статута општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“, број 3/19) 
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 
15.10.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН 

РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„ЉУБА СТАНКОВИЋ“ БЕОЧИН ЗА ШКОЛСКУ 

2020/2021 ГОДИНУ

Члан 1.
� ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада 
Предшколске установе „Љуба Станковић“ Беочин, за 
школску 2020/2021 годину усвојен Одлуком Управног 
одбора Предшколске установе „Љуба Станковић“ 
Беочин бр. 563-01/1 од 31.08.2020.

Члан 2.
� Финансирање рада Предшколске установе 
„Љуба Станковић“ Беочин у школској 2020/2021 години 
вршиће се на нивоу планираних и обезбеђених 
средстава у буџету општине Беочин за 2020. и 2021. 
годину, као и Финансијског плана ПУ „Љуба Станковић“ 
Беочин за 2020. и 2021. годину.

Члан 3.
Годишњи план рада Предшколске установе 

„Љуба Станковић“ Беочин за школску 2020/2021. 
годину, саставни је део овог решења.

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

објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-60-11/20� � Председник СО
Дана: 15.10.2020. године� Немања Вилић, с.р.
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 На основу члана 46. став 1. тачка 1. 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 ло-
калној 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 опш-
тине Беочин“ бр. 3/19) Скупштина општине Беочин на 
седници одржаној дана 15.10.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
� УТВРЂУЈЕ СЕ да је одборнику у Скупштини 
општине Беочин ИВАНИ БРАНКОВ рођ. 1971. год, по 
занимању професор књижевности, из Беочина, са - 
Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка 
партија Србије (СПС)“ престао одборнички мандат са 
даном 15.10.2020. године, пре истека времена на које је 
изабрана, због подношења оставке. 

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“.

О б р а з л о ж е њ е
� Чланом 46. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07, 34/10 - одлука УС и 
54/11,12/20 и 16/20 - аутентично тумачење) је 
прописано да одборнику престаје мандат пре истека 
времена на које је изабран, између осталог, 
подношењем оставке.
� Дана 08.10.2020. године одборница Ивана 
Бранков са - Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - 
„Социјалистичка партија Србије (СПС)“ је поднела 
оставку на функију одборника, у форми оверене 
писане изјаве, из личних разлога.
� 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 09.10.2020. године, полазећи 
од наведене чињенице, утврдила испуњеност услова 
за престанак мандата из члана 46. став 1. тачка 1. 
Закона о локалним изборима, којим је утврђено да је 
подношење оставке основ престанка мандата 
одборника пре истека времена на које је изабран и 
предложила Скупштини општине Беочин да на првој 
наредној седници донесе Решење којим се утврђује 
престанак мандата одборнице Иване Бранков са - 
Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка 
партија Србије (СПС)“.
� На основу напред наведеног одлучено је као у 
диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-013-351/20� � Председник СО
Дана: 15.10.2020. године� Немања Вилић, с.р.
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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 15.10.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
� ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику Скупштине 
општине Беочин - МИЛЕТУ РЕГОЈЕВИЋУ рођ. 1966. 
год., по занимању погонски електричар, 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“.

О б р а з л о ж е њ е
� Скупштина општине Беочин је Решењем бр. 01-
013-351/20 од 15.10.2020. године утврдила да је 
одборници Ивани Бранков са Изборне листе ИВИЦА 
ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије (СПС)“ 
престао мандат одборника у Скупштини општине 
Беочин пре истека времена на које је изабрана, због 
поднете оставке.
� Мандатно имунитетска комисија је о наведеном 
обавестила Општинску изборну комисију општине 
Беочин. 
� Општинска изборна комисија је након спрове-
деног поступка на седници одржаној дана  15.10.2020. 
године доделила мандат кандидату за одборника 
Милету Регојевићу, 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. 01-013-354 од 15.10.2020. године и 
Уверење о избору за одборника бр. 01-013-355 од 
15.10.2020. 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 15.10.2020. 
године разматрала Решење Општинске изборне 
комисије о додели мандата новом одборнику  бр. 01-
013-354 од 15.10.2020. године и Уверење о избору за 
одборника бр. 01-013-355 од 15.10.2020. године, те 
сачинила Извештај бр. 01-06-111/3/20 од 15.10.2020. 
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године са предлогом Скупштини општине Беочин да 
донесе Решење о потврђивању мандата кандидату за 
одборника Милету Регојевићу, са Изборне листе 
ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије 
(СПС)“.

Чланом 48. став 1. Закона о локалним избори-
ма 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 15.10.2020. године, на основу Извештаја 
Мандатно имунитетске комисије и утврђеног чињенич-
ног стања, а у складу са наведеним прописима донела 
одлуку као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-013-356/20� � Председник СО
Дана: 15.10.2020. године� Немања Вилић, с.р.
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 На основу члана 39. став 1. Закона о култури 
(„Службени гласник РС“ бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр. и 
6/20), члана 41. став 1. тачка 13. и 143. Статута општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19), а у 
складу са одредбом члана 19. став 2. и члана 28. став 2. 
Статута Центра за културу, спорт и туризам општине 
Беочин (бр.01-80 од 23.05.2011. године, 01-91 од 
06.06.2014. године, 01-154 од 26.06.2015. године,  01-
36 од 18.03.2016. године и 01-221 од 18.11.2016. 
године), Скупштина општине Беочин на седници 
одржаној дана 15.10.2020. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, 

СПОРТ И ТУРИЗАМ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
� ГОРАН КОВАЧЕВИЋ из Беочина разрешава се 
дужности директора Центра за културу, спорт и тури-
зам општине Беочин, пре истека времена на који је 
именован, на лични захтев, са даном 15.10.2020. 
године.

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

О б р а з л о ж е њ е
� Чланом 39. став 1. Закона о култури прописано 
је да дужност директора установе престаје истеком 
мандата и разрешењем. 
� Надаље, чланом 41. став 1. тачка 13. Статута 
општине Беочин прописано да Скупштина општине 
именује и разрешава директора установе чији је 
оснивач, а чланом 19. став 2. Статута Центра за кул-
туру, спорт и туризам општине Беочин да директора 

Центра за културу, спорт и туризам општине Беочин 
именује и разрешава Скупштина општине Беочин. 
� Решењем Скупштине општине Беочин бр. 01-
02-89/19 од 10.10.2019. године Горан Ковачевић је 
именован за директора Центра за културу, спорт и 
туризам општине Беочин, на мандатни период од 
четири године.
� Управни одбор Центра за културу, спорт и 
туризам је дана 06.10.2020. године доставио 
Скупштини општине Беочин допис број 480 од 
06.10.2020. године којим је обавестио Скупштину 
општине Беочин да је директор Центра за културу, 
спорт и туризам општине Беочин Горан Ковачевић 
поднео оставку и у прилогу је проследио исту, као 
надлежном органу. У оставци Горана Ковачевића је 
наведено да подноси неопозиву оставку на место 
директора Центра за културу, спорт и туризам општине 
Беочин из личних разлога.
� Чланом 39. став 2. тачка 1. Закона о култури 
прописано је да ће оснивач установе разрешити 
директора установе пре истека мандата, на његов 
лични захтев.
� На основу напред наведеног Општинско веће 
општине Беочин утврдило предлог Решења као у 
диспозитиву и доставило Скупштини општине на 
разматрање и доношење.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-87/20� � Председник СО
Дана: 15.10.2020. године� Немања Вилић, с.р.
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 На основу члана 34. и 37. став 1. Закона о 
култури („Службени гласник РС“ бр.(„Службени гласник 
РС“ бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр. и 6/20), члана 41. став 
1. тачка 13. и 143. Статута општине Беочин („Службени 
лист општине Беочин“ бр. 3/19), а у складу са одредбом 
члана 22. Статута Центра за културу, спорт и туризам 
општине Беочин (бр.01-80 од 23.05.2011. године, 01-91 
од 06.06.2014. године, 01-154 од 26.06.2015. године, 01-
36 од 18.03.2016. године и 01-221 од 18.11.2016. 
године), Скупштина општине Беочин на седници 
одржаној дана 15.10.2020. године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И 
ТУРИЗАМ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
� ИВАНА БРАНКОВ из Беочина именује се за вр-
шиоца дужности директора Центра за културу, спорт и 
туризам општине Беочин, почев од 16.10.2020. године.

Члан 2.
� Именована ће обављати функцију вршиоца 
дужности директора Центра за културу, спорт и тури-
зам општине Беочин најдуже једну годину.

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

О б р а з л о ж е њ е
� Чланом 34. Закон о култури („Службени гласник 
РС“ бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр. и 6/20) прописано је 
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да директора установе именује и разрешава оснивач, а 
чланом 37. став 1. истог Закона да оснивач може 
именовати вршиоца дужности директора установе, без 
претходно спроведеног јавног конкурса, у случају када 
директору престане дужност пре истека мандата, 
односно када јавни конкурс за директора није успео.
� Чланом 41. став 1. тачка 13. Статута општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19) 
између осталог, прописано је да Скупштина општине 
именује и разрешава директора установе чији је 
оснивач општина. 
� Чланом 22. Статута Центра за културу, спорт и 
туризам општине Беочин такође је прописано да 
оснивач може именовати вршиоца дужности установе 
без претходно спроведеног јавног конкурса у случају 
када директору престане дужност пре истека мандата.
� Директор Центра за културу, спорт и туризам 
општине Беочин Горан Ковачевић је Решењем 
Скупштине општине бр. 01-02-87/20 од 15.10.2020. 
године разрешен дужности директора пре истека 
времена на који је именован, због поднете оставке, те је 
сходно члану 37. Закона о култури предложено 
именовање Иване Бранков за вршиоца дужности 
директора Центра за културу, спорт и туризам, као 
кандидата који испуњава прописане услове, до 
именовања директора по спроведеном јавном 
конкурсу, а најдуже једну годину.
� На основу свега наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-88/20� � Председник СО
Дана: 15.10.2020. године� Немања Вилић, с.р.

185
 На основу чланова 41. став 1. тачка 13. и члана 
143. Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 3/19) а везано за члан 29.став 2. 
Статута Културног центра општине Беочин, Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 
15.10.2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И ТУРИЗАМ 

ОПШТИНЕ БЕОЧИН ИСПРЕД ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ

Члан 1.
� Дужности члана у Управном одбору Центра за 
културу, спорт и туризам општине Беочин, испред 
локалне самоуправе, разрешава се ДРАГАНА МОЈИЋ.

Члан 2.
� У састав Управног одбора Центра за културу, 
спорт и туризам општине Беочин, испред локалне 
самоуправе, именује се ЖЕЉКО ИВАНОВИЋ.

Члан 3.
� Мандат именованог траје до истека мандата 
Управног одбора Центра за културу, спорт и туризам 
именованог решењем Скупштине општине бр. 01-02-
57/20 од 15.09.2020. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-82/20� � Председник СО
Дана: 15.10.2020. године� Немања Вилић, с.р.

186
 На основу чланова 45. и 143. став 1. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
3/19) и члана 15. Одлуке o радним телима Скупштине 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
3/19), Скупштина општине Беочин на седници одржаној 
дана 15.10.2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

САВЕТА ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ

Члан 1.
� У састав Савета за привреду и локални 
економски развој именују се:
1. СТАНКО МИЛИНКОВИЋ - испред локалне 
самоуправе, за председника;
2. ПРЕДРАГ РАЧИЋ - испред локалне самоуправе, за 
члана;
3. СВЕТОЛИК БАУЦАЛ, представник „Лафарж-БФЦ“ 
ДОО Беочин, за члана;
4. СРЂАН НИКОЛИЋ, представник „Дак-градња“ ДОО 
Беочин, - за члана;
5. МИЛАН КИСИН представник „Дарзал-комерц“ ДОО 
Беочин, за члана, 
6. АЛЕКСАНДАР АДАМОВИЋ, представник СЗР 
„Метал-Матик“ Беочин, за члана;
7. МИЛКА ПАВЛОВИЋ, представник АП „Гариша“ 
Беочин - за члана.

Члан 2.
Мандат именованих траје до истека мандата 

Скупштине општине Беочин конституисане дана 
21.08.2020. године.

Члан 3.
� Доношењем овог решења престаје да важи 
решење Скупштине општине бр. 01-02-107/16 од 
18.07.2016. године 01-02-76/19 од 12.09.2019. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-76/20� � Председник СО
Дана: 15.10.2020. године� Немања Вилић, с.р.

187
 На основу чланова 45. и 143. став 1. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
3/19) и члана 16. Одлуке o радним телима Скупштине 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
5/10, 7/10 - исправка, 10/11 и 10/12), Скупштина 
општине Беочин на седници одржаној дана 15.10.2020. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

САВЕТА ЗА МЛАДЕ
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Члан 1.
� У састав Савета за младе именују се:
1. УРОШ РАДИНОВИЋ - испред локалне самоуправе, 
за председника;
2. МИЛОШ МАТИЋ - испред локалне самоуправе, за 
члана;
3. СВЕТЛАНА ЗАРИЋ - испред Основне школе „Јован 
Грчић Миленко” Беочин, за члана;
4. ТАТЈАНА КРСТИЋ - испред Основне школе „Јован 
Поповић” Сусек, за члана;
5. ПЕТАР РАКИЋ - испред КУД „Бриле” Беочин, за 
члана;
6. ВЕСНА ИЖАК - испред Спортског савеза општине 
Беочин, за члана,

Члан 2.
Мандат именованих траје до истека мандата 

Скупштине општине Беочин конституисане дана 
21.08.2020. године.

Члан 3.
� Доношењем овог Решења престаје да важи 
решење Скупштине општине Беочин бр. 01-02-108/16 
од 18.07.2016. године и 01-02-8/17 од 09.02.2017. 
године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-77/20� � Председник СО
Дана: 15.10.2020. године� Немања Вилић, с.р.

188
 На основу чланова 45. и 143. став 1. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
3/19) и члана 17, Одлуке o радним телима Скупштине 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
5/10 и 7/10 - исправка, 10/11 и 10/12), Скупштина 
општине Беочин на седници одржаној дана 15.10.2020. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

СОЦИО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА

Члан 1.
� У састав Социо-економског савета именују се:
1. МИОДРАГ ИВАНОВИЋ - испред локалне 
самоуправе, за председника;
2. ЈАДРАНКА ЈЕРАЈ - испред локалне самоуправе, за 
члана;
3. ТАТЈАНА САКАН - испред локалне самоуправе, за 
члана;
4. ДРАГАН ГЛИГОРИЋ - представник Савеза 
самосталних синдиката општине Беочин, председник 
синдикалне организације општине Беочин, за члана;
5. ДРАГАН САМАРЏИЋ - представник синдикалне 
организације „Лафарж-БФЦ“ ДОО Беочин, за члана;
6. ДУЊА ТОМИЋ - представник синдикалне 
организације Основне школе „Јован Грчић Миленко“ 
Беочин, за члана;
7. СЛАВИЦА ЂУРИЋ - представник послодавца 
„Лафарж-БФЦ“ ДОО Беочин, за члана;
8. АЛЕКСАНДАР АДАМОВИЋ - представник 
послодавца СЗР „Метал Матик“, за члана;

9. СРЂАН НИКОЛИЋ - представник послодавца  
„Дак-градња“ доо Беочин, за члана.

Члан 2.
Мандат именованих траје до истека мандата 

Скупштине општине Беочин конституисане дана 
21.08.2020. године.

Члан 3.
� Доношењем овог Решења престаје да важи 
решење Скупштине општине Беочин бр. 01-02-105/16 
од 18.07.2016. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-78/20� � Председник СО
Дана: 15.10.2020. године� Немања Вилић, с.р.
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 На основу чланова 45. и 143. став 1. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
3/19) и члана 18. Одлуке o радним телима Скупштине 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
5/10, 7/10 - исправка, 10/11 и 10/12 ), Скупштина 
општине Беочин на седници одржаној дана 15.10.2020. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

САВЕТА ЗА ЈАВНИ РЕД И МИР

Члан 1.
� У састав Савета за јавни ред и мир именују се:
1. МИЛОРАД БОШКОВИЋ - за председника, испред 
локалне самоуправе;
2. ДЕЈАН БЛАГОЈЕВИЋ - за члана, испред локалне 
самоуправе;
3. мр РАДМИЛА ВУКОВИЋ, начелник Полицијске 
станице Беочин - за члана;
4. РАДОМИР ЛАЗИЋ, командир Ватрогасно 
спасилачке јединице Беочин - за члана;
5. ПЕТРОВИЋ Др БИЉАНА, специјалиста педијатрије 
у Дому здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин - за 
члана.

Члан 2.
Мандат именованих траје до истека мандата 

Скупштине општине Беочин конституисане дана 
21.08.2020. године.

Члан 3.
Доношењем овог решења престаје да важи 

решење Скупштине општине бр. 01-02-106/16 од 
18.07.2016. године и 01-02-43/17 од 12.04.2017. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-79/20� � Председник СО
Дана: 15.10.2020. године� Немања Вилић, с.р.
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190
 На основу чланова 45. и 143. став 1. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
3/19) и члана 18а, Одлуке o радним телима Скупштине 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
5/10, 7/10 - исправка, 10/11 и 10/12), Скупштина 
општине Беочин на седници одржаној дана 15.10.2020. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 

Члан 1.
� У састав Савета за родну равноправност 
именују се:
1. ЗОРИЦА ЗОРИЋ, на предог Одборничке групе 
„СОЦИЈАЛИСТИ БЕОЧИНА“, из реда одборника, за 
председника;
2. СТЕФАН ТОМОВИЋ, на предлог Одборничке групе 
„СОЦИЈАЛИСТИ БЕОЧИНА“, из реда одборника, за 
члана;
3. БРАНКА ДРАГИШИЋ ПАВЛОВИЋ , на предлог 
Одборничке групе „СОЦИЈАЛИСТИ БЕОЧИНА“, из 
реда одборника, за члана;
4. ЧАКАР др ТАЊА, на предлог Одборничке групе 
„Коалиција Александа Вучић- за нашу децу.“, из реда 
одборника, за члана.
5. СТЕВАН ИВАНОВИЋ, на предлог Одборничке 
групе „СОЦИЈАЛИСТИ БЕОЧИНА“, из реда грађана, 
за члана;
6. ЧЕДО САВКОВИЋ, на предлог Одборничке групе 
„СОЦИЈАЛИСТИ БЕОЧИНА“, из реда грађана, за 
члана;
7. ИВАНА ОБРАДОВИЋ, на предлог Одборничке 
групе „СОЦИЈАЛИСТИ БЕОЧИНА“, из реда грађана, 
за члана.

Члан 2.
Мандат именованих траје до истека мандата 

Скупштине општине Беочин конституисане дана 
21.08.2020. године.

Члан 3.
� Доношењем овог решења престаје да важи 
решење Скупштине општине бр. 01-02-94/16 од 
15.06.2016. године, 01-02-155/16 од 11.10.2016. године, 
01-02-65/18 од 11.10.2018. године и 01-02-75/19 од 
12.09.2019. године. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-80/20� � Председник СО
Дана: 15.10.2020. године� Немања Вилић

191
 а основу члана 7. Одлуке о начину избора Н
чланова и раду Савета за праћење примене Етичког 
кодекса понашања функционера општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 9/10) и члана 
143. став 1.Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 3/19), Скупштина општине Беочин 
на седници одржаној дана 15.10.2020. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ 

ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА ПОНАШАЊА 
ФУНКЦИОНЕРА ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
� У састав Савета за праћење примене Етичког 
кодекса понашања функционера општине Беочин 
именују се:
1. РАДЕНКО ВИТОМИР, на предлог Одборничке 
групе „СОЦИЈАЛИСТИ БЕОЧИНА“, за члана;
2. ЖЕЉКО ИВАНОВИЋ, на предлог на предлог 
Одборничке групе „СОЦИЈАЛИСТИ БЕОЧИНА“, за 
члана;
3. ОСМАН СКЕНДЕРОВИЋ, на предлог Одборничке 
групе „СОЦИЈАЛИСТИ БЕОЧИНА“, за члана;
4. ЉУБИЦА ИВАНОВИЋ, на предлог Одборничке 
групе „СОЦИЈАЛИСТИ БЕОЧИНА“, за члана; 
5. ДУШАН МАРЧЕТА, на предлог Одборничке групе 
„СОЦИЈАЛИСТИ БЕОЧИНА“, за члана;
6. ДЕСАНКА АТАНАЦКОВ, на предлог Одборничке 
групе „СОЦИЈАЛИСТИ БЕОЧИНА“,за члана
7. ПЕТАР ЈЕЛИЋ из Беочина, на предлог Одборничке 
групе „Коалиција Александар Вучић - за нашу децу“ - 
за члана.

Члан 2.
� Чланови Савета бирају међу собом Председ-
ника и заменика Председника.

Члан 3.
� Мандат именованих траје до истека мандата 
Скупштине општине Беочин конституисане дана 
21.08.2020. године.

Члан 4.
Доношењем овог решења престаје да важи 

решење Скупштине општине бр. 01-02-135/16 од 
20.09.2016. године и бр. 01-02-152/16 од 11.10.2016. 
године. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-81/20� � Председник СО
Дана: 15.10.2020. године� Немања Вилић, с.р.

192
 На основу члана 121. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“ бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 3. 
став 4. Правилника о општинском савету родитеља 
(„Службени гласник РС“ бр. 72/18) Скупштина општине 
Беочин на седници одржаној дана 15.10.2020. године 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ 
БЕОЧИН ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ

Члан 1.
� У састав Општинског савета родитеља 
општине Беочин за школску 2020/2021 годину (у даљем 
тексту: Општински савет) именују се:
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1. Марица Савковић, представник родитеља ОШ 
„Јован Грчић Миленко“ Беочин-за члана;
2. Јелена Викторова, заменик представника 
родитеља ОШ „Јован Грчић Миленко“- за заменика 
члана Беочин;
3. Весна Ковачић, представник родитеља ОШ „Јован 
Поповић“ Сусек-за члана;
4. Дејан Витомиров, заменик представника родитеља 
ОШ „Јован Поповић“ Сусек-за заменика члана;
5. Маријета Дир, представник родитеља ПУ „Љуба 
Станковић“ Беочин-за члана;
6. Сандра Чавдаревић, заменик представника 
родитеља ПУ „Љуба Станковић“ Беочин-за заменика 
члана.

Члан 2.
� Мандат именованих утврђује се за школску 
2020/2021 годину.

Члан 3.
� Општински савет ће на првој седници изабрати 
председника и заменика председника Општинског 
савета.

Члан 4.
� Општински савет:
1. даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за 
остваривање права детета, унапређивање образова-
ња, васпитања и безбедности деце, односно ученика у 
општини; 
2) учествује у утврђивању општинских планова и про-
грама који су од значаја за остваривање образовања, 
васпитања и безбедности деце;
3) прати и разматра могућности за унапређивање јед-
наког приступа, доступности и могућности образовања 
и васпитања за децу, односно ученике; спречавања 
социјалне искључености деце односно ученика из 
угрожених и осетљивих група на територији општине;
4) пружа подршку савету родитеља свих установа на 
територији општине у вези са питањима из њихове 
надлежности; 
5) заступа интересе деце и ученика општине у 
ситуацијама које су од значаја за унапређивање 
њиховог образовања, васпитања, безбедности и 
добробити на територији општине; 
6) сарађује са организацијама које делују у области 
образовања и васпитања, заштите здравља, социјалне 
заштите, културе, заштите и унапређења права детета 
и људских права; 
7) обавља и друге послове у вези са образовањем и 
васпитањем на територији општине.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
Број: 01-02-83/20� � Председник СО
Дана: 15.10.2020. године� Немања Вилић, с.р.
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 На основу члана 49. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19) Скупштина 
општине Беочин на седници одржаној дана 15.10.2020. 
године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

Члан 1.
� Изборну комисију за спровођење избора за 
чланове савета месних заједница (у даљем тексту: 
Изборна комисија) чине председник и два члана.
� Изборна комисија има секретара, који учествује 
у раду Изборне комисије без права одлучивања.
� Председник, чланови и секретар Изборне 
комисије имају заменике. 

Члан 2.
� У састав Изборне комисије именују се:
1. Жана Стефанишин, дипломирани правник, за 
председника,
2. Драгана Живковић, дипломирани правник, за 
заменика председника,
3. Дарко Томић, за члана;
4. Милан Страка, за заменика члана;
5. Славица Пекез, за члана,
6. Маја Лукић, за заменика члана. 
� За секретара Изборне комисије именује се 
дипломирани правник Маргарета Врабац Нинковић.
� За заменика секретара Изборне комисије 
именује се дипломирани правник Дајана Цветић.

Члан 3.
� Председник, чланови и секретар Изборне 
комисије, као и њихови заменици именују се на 
мандатни период од четири године. 

Члан 4.
� Изборна комисија приликом споровођења 
избора за чланове савета месних заједница обавља 
следеће послове:
1) стара се о законитости спровођења избора за 
чланове савета месне заједнице;
2) одређује бирачка места;
3) одређује бирачке одборе и именује њихове 
чланове;
4) даје упутства бирачким одборима у погледу 
спровођења поступка избора за чланове савета 
месне заједнице;
5) прописује обрасце и организује техничке припреме 
за спровођење избора;
6) утврђује да ли су изборне листе сачињене и 
поднете у складу са Упутством за спровођење избора 
за чланове савета месне заједнице;
7) проглашава листу кандидата;
8) утврђује облик и изглед гласачких листића, број 
гласачких листића за бирачка места и записнички их 
предаје бирачким одборима;
9) одлучује о приговорима поднетим у поступку 
избора за чланове савета месне заједнице;
10) утврђује и објављује резултате избора за чланове 
савета месне заједнице;
11) подноси извештај Скупштини општине о спроведе-
ним изборима за чланове савета месне заједнице.

Члан 5.
 За обављање послова и задатака Изборна 
комисија има право на накнаду у складу са одредбама 
Одлуке о платама и накнадама функционера, службе-
ника на положају, одборника, чланова управних и 
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надзорних одбора и радних тела органа општине („Слу-
жбени лист општине Беочин“ бр. 17/16, 6/17 и 11/18).

Члан 6.
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
Број: 01-02-84/20� � Председник СО 
Дана: 15.10.2020. године� Немања Вилић, с.р.

194
 На основу члана 51. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19) Скупштина 
општине Беочин на седници одржаној дана 15.10.2020. 
године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ДРУГОСТЕПЕНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

Члан 1.
� Другостепену изборну комисију за спровођење 
избора за чланове савета месних заједница (у даљем 
тексту: Другостепена изборна комисија) чине 
председник и четири члана.
� Другостепена изборна комисија има секретара, 
који учествује у раду Другостепене изборне комисије 
без права одлучивања.

Члан 2.
� У састав Другостепене Изборне комисије 
именују се:
1. Милан Недић, дипломирани правник, за 
председника,
2. Јелена Дробњак, дипломирани правник, за члана,
3. Гордана Милинковић, за члана;
4. Милан Вук, за члана;
5. Чедо Савковић, за члана.
За секретара Другостепене изборне комисије именује 
се дипломирани правник Бранислава Милојевић.

Члан 3.
� Председник ,чланови и секретар Другостепене 
изборне комисије именују се на мандатни период од 
четири године. 

Члан 4.
� Другостепена изборна комисија у другом 
степену одлучује о приговорима на одлуке Изборне 
комисије за спровођење избора за чланове савета 
месних заједница.

Члан 5.
За обављање послова и задатака Другосте-

пена изборна комисија има право на накнаду у складу 
са одредбама Одлуке о платама и накнадама функци-
онера, службеника на положају, одборника, чланова 
управних и надзорних одбора и радних тела органа 
општине („Службени лист општине Беочин“ бр. 17/16, 
6/17 и 11/18).

Члан 6.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број:01-02-85/20� � Председник СО
Дана: 15.10.2020. године� Немања Вилић, с.р.
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 На основу члана 9. став 3. Споразума о 
сарадњи града Новог Сада и општина Бачка Паланка, 
Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и 
Врбас у формирању региона за управљање 
комуналним отпадом, на чије закључење је Скупштина 
општина Беочин дала сагласност дана 14.06.2010. 
године и члана 143. став 1. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општинe Беочин“ бр. 3/19), Скупштина 
општине Беочин на седници одржаној дана 15.10.2020. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА И 
ЗАМЕНИКА ПРЕДСТАВНИКА ОПШТИНЕ БЕОЧИН У 

МЕЂУОПШТИНСКОЈ РАДНОЈ ГРУПИ У 
ФОРМИРАЊУ РЕГИОНА ЗА УПРАВЉАЊЕ 

КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ

Члан 1.
� Дужности чланства у Међуопштинској радној 
групи у формирању региона за управљање комунал-
ним отпадом разрешавају се:
- РОСА СТИКОВИЋ - дужности представника 
општине Беочин и 
- МИРОСЛАВ ТОДИЋ - дужности заменика 
представника општине Беочин.

�
Члан 2.

� За представнике општине Беочин у Међуопш-
тинској радној групи у формирању региона за управ-
љање комуналним отпадом именују се:
- МИРОСЛАВ ТОДИЋ - представник ЈКП „Беочин“ 
Беочин, за представника општине Беочин 
- ГОРДАНА РАКИЋ, вршилац дужности директора 
ЈКП „Беочин“, за заменика представника.

Члан 3.
� Задатак представника општине Беочин је да 
учествују у активностима на координацији међусобне 
сарадње у управљању комуналним отпадом, а нарочи-
то активностима на припреми пројекта оснивања зајед-
ничке регионалне депоније и заједничког предузећа.

Члан 4.
� Мандат именованих је до оснивања заједничког 
предузећа из члана 6. Споразума.  

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-86/20� � Председник СО
Дана: 15.10.2020. године� Немања Вилић, с.р.

Општинско веће

196
 На основу члана 8. став 2. Закона о безбед-
ности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, 
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број 41/09, 53/10, 10/11, 32/13 - одл. УС, 55/14, 96/15 - 
др. закон, 9/16 - одл. УС, 24/18, 41/18 - др. закон 87/18 и 
23/19), члана 10. и 48. Пословника о раду Општинског 
већа („Службени лист општина Срема“ бр. 27/08), 
Општинско веће општине Беочин на седници одржаној 
дана 07.10.2020. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА 

КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
� Утврђује се престанак дужности чланова Саве-
та за координацију послова безбедности саобраћаја на 
путевима на територији општине Беочин, због истека 
мандатног периода на који су именовани и то:
1. ЛУКИ АПИЋУ, дужност председника;
2. МАЈИ ГУДУРИЋ, дужност члана; 
3. ЖЕЉКУ ЂУРИЋУ, дужност члана;
4. БРАТИСЛАВУ КАЛАБИЋУ, дужност члана и
5. ВЕСНИ ЂУРИЧИН, дужност секретара.

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

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број:01-02-89/20� ����������ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 07.10.2020. године������Мирјана Малешевић Милкић
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 На основу члана 8. став 2. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник РС“, број 41/09, 53/10, 10/11, 32/13 - одл.УС, 
55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одл.УС, 24/18, 41/18 - др. 
закон 87/18 и 23/19), члана 10. и 48. Пословника о раду 
Општинског већа („Службени лист општина Срема“ 
бр.27/08), Општинско веће општине Беочин на седници 
одржаној дана 07.10.2020. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА 
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
� У Савет за координацију послова безбедности 
саобраћаја на путевима на територији општине Беочин 
(у даљем тексту: Савет), именују се:
1. БОРО ПРЕДРАГОВИЋ - Заменик председника 
општине, за председника;
2. ЉУБИЦА ЦЕСАРЕЦ - Руководилац Одељења за 
инспекцијске послове, урбанизам и заштиту животне 
средине, за члана; 
3. ЖЕЉКО ЂУРИЋ - вођа саобраћајног сектора, 
млађи полицијски наредник I класе, представник 
Министарства унутрашњих послова, Полицијске 
станице Беочин, за члана;
4. БРАТИСЛАВ КАЛАБИЋ - саобраћајни инспектор 
Општинске управе општине Беочин, за члана.
За секретара Савета именује се ДРАГАН ГЛИГОРИЋ - 
Руководилац Одељења за буџет и финансије.

Члан 2.
� Задатак Савета је да:
- остварује сарадњу са органима и организацијама из 
области безбедности саобраћаја и усклађује послове у 
функцији унапређења безбедности саобраћаја на 
путевима на територији Општине Беочин,
- иницира и прати превентивне и друге активности у 
области безбедности саобраћаја на путевима на 
територији Општине Беочин,
- учествује у изради стратегије и годишњег плана 
безбедности саобраћаја на путевима на територији 
Општине Беочин,
- извештава Општинско веће Општине Беочин о стању 
безбедности саобраћаја на путевима на територији 
Општине Беочин, 
- покреће иницијативе за унапређење саобраћајног 
васпитања и образовања, превентивно - промотивне 
активности, техничко опремање јединица саобраћајне 
полиције које контролишу и регулишу саобраћај на 
путевима на територији Општине Беочин, усмерава и 
прати реализацију утврђених програма и информише 
јавност и Општинског веће Општине Беочин о 
активностима Савета, 
- предлаже Општинском већу Општине Беочин, 
програм коришћења средстава за финансирање 
унапређења безбедности саобраћаја на путевима на 
територији Општине Беочин. 

Члан 3.
� Административне и стручне послове за 
потребе Савета обављаће Одељење за инспекцијске 
послове, урбанизам и заштиту животне средине, а 
техничке и финансијско-рачуноводствене послове за 
потребе Савета обављаће секретар Савета.

Члан 4.
� Савет се именује на период од 4 (четири) 
године. 

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

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број:01-02-90/20� ����������ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 07.10.2020. године������Мирјана Малешевић Милкић

Начелник општинске управе
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 На основу члана 49. став 2. Закона о јавним на-
бавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019) (у даљем 
тексту: Закон) и чланова 33., 34. и 35. Одлуке о 
општинској управи („Службени лист општине Беочин“ 
број 3/14, 5/15, 15/16 и 6/17) начелник Општинске 
управе Беочин, доноси

ПРАВИЛНИК
О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ

I. ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА

Члан 1.
Овим Правилником код Наручиоца Општинске 

управе Беочин,  ближе се уређује:
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- начин планирања јавних набавке;
- спровођење поступка јавне набавке;
- праћење извршења уговора о јавној набавци;
- начин комуникације, правила, обавезе и одговорност 
лица и организационих јединица;
- начин планирања и спровођења набавки на које се 
закон не примењује, 
- начин планирања и спровођења набавки друштвених 
и других посебних услуга.
- друга питања од важности за спровођење поступака 
јавних набавки.

Члан 2.
Овај Правилник су дужне да примењују све 

организационе јединице - одељења код Наручиоца 
Општинске управе Беочин које су, у складу са законима 
и другим прописима, општим актима наручиоца, 
укључени у планирање набавки, спровођење 
поступака јавних набавки, извршење уговора и 
контролу јавних набавки.

Одељења код Наручиоца Општинске управе 
Беочин из става 1. овог члана су: Одељење за 
имовинске,опште и заједничке послове, Одељење за 
инспекцијске послове,урбанизам и заштиту животне 
средине,Одељење за буџет и финансије и Одељење за 
привреду и локално економски развој.

Овај Правилник су дужни да примењују и 
Начелник Општинске управе и Кабинет председника 
општине, као посебна организациона јединица.

Послове јавних набавки обављају запослени 
одређени Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији, односно Одсек за јавне набавке који 
се организује у оквиру Одељења за буџет и финансије.

Члан 3.
Јавна набавка је набавка на основу уговора о 

јавној набавци добара, услуга или радова које набавља 
један или више јавних наручилаца од привредних 
субјеката које су ти наручиоци одабрали без обзира да 
ли су добра, услуге или радови намењени за јавне 
сврхе;

Набавка на коју се закон не примењује је 
набавка добара, услуга или радова, потребних за 
обављање делатности Општинске управе, изузетих од 
примене одредаба Закона.

Послови јавних набавки су планирање јавне 
набавке, спровођење поступка јавне набавке, израда 
конкурсне документације, израда аката у поступку 
јавне набавке; израда уговора о јавној набавци, 
праћење извршења јавне набавке, као и сви други 
послови који су повезани са поступком јавне набавке.

Помоћни послови јавне набавке су послови 
који се састоје у пружању подршке пословима набавке.

План јавних набавки је годишњи план јавних 
набавки који садржи податке о предмету јавне набавке 
и ЦПВ ознаку, процењену вредност јавне набавке, 
врсту поступка јавне набавке,као и оквирно време 
покретања поступка.

Понуђач је привредни субјект као свако лице 
или група лица, које на тржишту нуди добра, услуге или 
радове и који је поднео понуду.

Кандидат је привредни субјект који је поднео 
пријаву у рестриктивном поступку, конкурентном 
поступку са преговарањем, преговарачком поступку, 
конкурентном дијалогу или партнерству за иновације.

Уговор о јавној набавци је теретни уговор 
закључен у писаној форми између једног или више 

понуђача и једног или више наручилаца који за предмет 
има набавку добара, пружање услуга или извођење 
радова.

Оквирни споразум је споразум између једног 
или више наручилаца и једног или више понуђача, 
којим се утврђују услови и начин доделе уговора током 
периода важења оквирног споразума, посебно у 
погледу цене и где је прикладно количине.

Уговор о јавној набавци, односно оквирни 
споразум закључује се након спроведеног поступка 
јавне набавке прописаног овим законом, и у складу са 
начелима јавне набавке, односно након доношења 
одлуке о додели уговора, односно одлуке о закључењу 
оквирног споразума и у року предвиђеним законом.

Уговор о јавној набавци извршава се у складу 
са условима који су одређени у документацији о 
набавци и изабраном понудом.

Члан 4.
Циљ Правилника је спровођење набавки у 

складу са Законом, обезбеђење предузимања свих 
потребних мере за спречавање корупције, сукоба 
интереса, обезбеђење једнакости, конкуренције и 
заштита привредних субјеката, односно понуђача од 
било ког вида дискриминације, транспарентност 
поступка јавне набавке, ефикасности и економичности, 
пропорционалности односно благовремено прибав-
љање добара, услуга и радова са што мање трошкова, 
а у складу са објективним потребама Општинске 
управе.

Општи циљеви овог Правилника су:
1. јасно и прецизно уређивање и усклађивање 
обављања свих послова јавних набавки, а нарочито 
планирања, спровођења поступка и праћења 
извршења уговора о јавним набавкама;
2. утврђивање обавезе писане комуникације и 
објављивања на Порталу јавних набавки у поступку 
јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних 
набавки;
3. евидентирање свих радњи и аката током планирања, 
спровођења поступка и извршења уговора о јавним 
набавкама;
4. уређивање овлашћења и одговорности у свим 
фазама јавних набавки;
5. контрола планирања, спровођења поступка и 
извршења јавних набавки;
6. дефинисање услова и начина професионализације и 
усавршавања запослених који обављају послове 
јавних набавки, са циљем правилног, ефикасног и 
економичног обављања послова из области јавних 
набавки;
7. дефинисање општих мера за спречавање корупције 
у јавним набавкама. 

II. НАЧИН ПЛАНИРАЊА НАБАВКИ

II.1. Поступак планирања

Члан 5.
Правилником се уређују поступак, рокови 

израде и доношења плана јавних набавки и измена 
плана јавних набавки, извршење јавних плана набавки, 
надзор над извршењем, извештавање, овлашћења и 
одговорност организационих јединица-одељења, 
односно лица која учествују у планирању, а и сходно 
наведеном и код набавки на које се закон не примењује.
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Члан 6.
Поступак планирања набавки подразумева 

предузимање свих радњи које су неопходне ради 
сачињавања Плана набавки, у роковима који су 
неопходни да би се План усвојио у року од 15 дана од 
усвајања Финансијских планова за текућу буџетску 
(календарску) годину.

Поступак планирања набавки спроводи Тим за 
јавне набавке који решењем образује начелник.

У решењу из претходног става начелник 
одређује Координатора тима.

Тим за јавне набавке чине лица која обављају 
послове припреме, планирања и израде буџета, 
службеник за јавне набавке као и друга лица која 
обављају послове јавних набавки и која поседују 
стручна знања из области јавних набавки.

Члан 7.
План јавних набавки садржи обавезне 

елементе прописане Законом и мора бити усаглашен 
са буџетом општине.

План јавних набавки и све његове касније 
измене или допуне, доноси начелник у складу са 
правилима о његовом сачињавању, објављивању на 
Порталу јавних набавки и достављању која су 
прописана Законом.

Члан 8.
Сва лица која учествују у процесу планирања 

набавки или дају податке на основу којих се 
опредељује предмет набавке одговорна су за сваку 
радњу приликом планирања, а посебно за:
- израду предлога плана набавки
- за садржину плана набавки, дато образложење 
разлога и оправданости сваке појединачне набавке и 
начин на који је утврђена процењена вредност јавне 
набавке
- за проверу усаглашености плана набавки са буџетом 
општине и финансијским планом наручиоца
- за доставу предлога набавки
- праћење извршења плана набавки
- за благовремено извршење свих напред наведених 
радњи.

II. 2. Критеријуми за планирање набавки

Члан 9.
Критеријуми који се примењују за планирање 

сваке набавке су: 
1. да ли је предмет јавне набавке у функцији обављања 
делатности и у складу са планираним циљевима који су 
дефинисани у релевантним документима (прописи, 
стандарди, годишњи програми пословања, усвојене 
стратегије и акциони планови...)
2. да ли техничке спецификације и количине одређеног 
предмета јавне набавке одговарају стварним 
потребама наручиоца;
3. да ли је процењена вредност јавне набавке 
одговарајућа с обзиром на циљеве набавке, а имајући у 
виду техничке спецификације, неопходне количине и 
стање на тржишту (цена и остали услови набавке);
4. да ли јавна набавка има за последицу стварање 
додатних трошкова, колика је висина и каква је природа 
тих трошкова и да ли је као таква исплатива;  
5. да ли постоје друга могућа решења за 
задовољавање исте потребе и које су предности и 
недостаци тих решења у односу на постојеће; 

6. стање на залихама, односно праћење и анализа 
показатеља у вези са потрошњом добара (дневно, 
месечно, квартално, годишње и сл); 
7. прикупљање и анализа постојећих информација и 
база података о добављачима и закљученим 
уговорима;
8. праћење и поређење трошкова одржавања и 
коришћења постојеће опреме у односу на трошкове 
нове опреме, исплативост инвестиције, исплативост 
ремонта постојеће опреме и сл; 
9. трошкови животног циклуса предмета јавне набавке 
(трошак набавке, трошкови употребе и одржавања, као 
и трошкови одлагања након употребе);  
10. ризици и трошкови у случају неспровођења 
поступка јавне набавке, као и трошкови алтернативних 
решења. 

II.3. Начин исказивања потреба, провера 
исказаних потреба и утврђивање стварних 

потреба предмета набавке

Члан 10.
Поступак планирања започиње утврђивањем 

стварних потреба за предметима набавки које су 
неопходне за обављање редовних активности из 
делокруга наручиоца.

Тим за јавне набавке упућује захтев начелнику, 
председнику општине, председнику скупштине 
општине и свим службама Општинске управе ( 
предлагачи набавке) да у одређеном року који одреди 
Тим да писмено доставе своје потребе за јавним 
набавкама за наредну годину.

Члан 11.
Тим за јавне набавке је дужан да заједно са 

Службом за буџет и финансије исказане потребе 
упореди са реалним потребама за обављање и 
унапређење делатности наручиоца,као и са врстом, 
количином и квалитетом предмета набављених у 
претходном планском периоду, да ли су усаглашене 
потребе са очекиваним приходима, посебно ценећи 
сврсисходност сваке набавке понаособ.

Стварне потребе за сваку појединачну набавку 
утврђује председник општине на основу достављених 
података у консултацији са предлагачем набавки.

II.4. Правила и начин одређивања предмета 

набавке и техничких спецификација предмета 

набавке

Члан 12.
Предмет набавке су добра, услуге или радови 

који су одређени у складу са Законом и Општим 
речником набавки (ЦПВ).

Техничким спецификацијама се предмет 
набавке одређује у складу са Законом и критеријумима 
за планирање набавки, којима су предвиђене 
карактеристике добара, услуга или радова који су 
предмет набавке, описане на једноставан, јасан, 
објективан, разумљив и логично структуиран начин,и 
који одговара потребама наручиоца.

II.5. Правила и начин одређивања процењене 

вредности јавне набавке
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Члан 13.
Процењена вредност јавне набавке исказује се 

у динарима, без пореза на додату вредност.
Процењена вредност јавне набавке обухвата 

укупни плативи износ понуђачу, а обухвата процену 
укупних плаћања које ће извршити наручилац, 
укључујући све опције уговора и могуће продужење 
уговора, уколико је предвиђено у конкурсној 
документацији.

Процењена вредност јавне набавке одређује 
се у складу са техничким спецификацијама утврђеног 
предмета набавке и утврђеним количинама, а као 
резултат претходног искуства у набавци конкретног 
предмета набавке и спроведеног испитивања и 
истраживања тржишта.

II.6. Начин испитивања и истраживања тржишта 

предмета набавке

Члан 14.
Начелник ће задужити поједине запослене, 

зависно од предмета јавне набавке, да  испитују и 
истражују тржиште за сваки појединачни предмет 
набавке испитивањем степена развијености тржишта, 
упоређивањем цена више потенцијалних понуђача, 
квалитета, путем истраживања на интернету, 
испитивања искустава других наручилаца, периода 
гаранције, начина и трошкова одржавања, рокова 
испоруке, важећих прописа и стандарда, могућности на 
тржишту за задовољавање потреба наручиоца и на 
други погодан начин, имајући у виду сваки појединачни 
предмет набавке.

Лица из претходног става испитују и истражују 
тржиште, узимајући у обзир сваки појединачни предмет 
набавке, на један или више следећих начина: 
- испитивањем претходних искустава у набавци истог 
предмета набавке (постојеће информације и базе 
података о добављачима и уговорима);
- истраживањем путем интернета (ценовници 
понуђача, Портал јавних набавки, сајтови других 
наручилаца, сајтови надлежних институција за објаву 
релевантних информација о тржишним кретањима...);
- испитивање искустава других наручилаца; 
- путем анкета, упитника и сл,
- на други одговорајући начин.

Процењена вредност јавне набавке одређена у 
складу са начином испитивања и истраживања 
тржишта предмета набавке мора бити валидна у време 
покретања поступка јавне набавке за сваки конкретан 
предмет набавке.

Испитивање и истраживања тржишта морају се 
вршити на објективан и систематичан начин, посебно 
водећи рачуна о начелу једнакости понуђача.

II.7. Одређивање одговарајуће врсте поступка и 
утврђивање истоврсности јавне набавке

Члан 15.
Тим за јавне набавке, као носилац планирања, 

након утврђивања списка свих предмета јавних 
набавки, одређује укупну процењену вредност 
истоврсних јавних набавки на нивоу читавог 
наручиоца.

Тим за јавне набавке, као носилац планирања у 
сарадњи са запосленима који обављају послове јавних 

набавки, одређује врсту поступка за сваки предмет 
набавке, у складу са укупном процењеном вредношћу 
истоврсне јавне набавке, и у складу са другим 
одредбама Закона. 

У складу са претходно дефинисаном врстом 
поступка, Тим за јавне набавке, као носилац 
планирања обједињује све истоврсне јавне набавке у 
јединствени поступак, где год је то могуће, имајући у 
виду динамику потреба и плаћања.

II.8. Начин одређивања периода на који се уговор 

о јавној набавци закључује

Члан 16.
Тим за јавне набавке, као носилац планирања 

одређују период на који се уговор о јавној набавци 
закључује, у складу са важећим прописима и реалним 
потребама наручиоца, начелом економичности и 
ефикасности, а као резултат истраживања тржишта 
сваког предмета набавке. 

II.9. Одређивање динамике покретања поступка 

јавне набавке

Члан 17.
Динамику покретања поступака јавних набавки 

одређује Тим за јавне набавке, као носилац 
планирања, у складу са претходно дефинисаним 
оквирним датумима закључења и извршења уговора, а 
имајући у виду врсту поступка јавне набавке који се 
спроводи за сваки предмет набавке, објективне рокове 
за припрему и достављање понуда, као и прописане 
рокове за захтев за заштиту права.

II.10. Испитивање оправданости резервисане 

јавне набавке

Члан 18.
Тим за јавне набавке који је и носилац 

планирања, као резултат истраживања тржишта сваког 
предмета набавке, одређују да ли је оправдано (могуће 
или објективно) спровести резервисану јавну набавку.

 

II.11. Израда и доношење плана јавних набавки

Члан 19.
По прибављању свих неопходних података и 

извршењу радњи из претходних чланова, Тим за јавне 
набавке обједињује потребе наручиоца и сачињава 
текст предлога Плана јавних набавки, који се доставља 
Служби за буџет и финансије.

II.12. Усаглашавање са нацртом финансијског 
плана и израда Предлога плана јавних набавки и 

усвајање 

Члан 20.
Служби за буџет и финансије разматра предлог 

Плана набавки, проверава усклађеност са пријавље-
ним потребама,стратешким приоритетима,одобреним 
пројектима, да ли су набавке неопходне ради 
обављања делатности, оцењује оправданост 
пријављених потреба и динамику покретања 
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поступака, посебно водећи рачуна да ли се предло-
жени план уклапа у одобрена средства буџета.

Коначан текст предлога Плана јавних набавки 
утврђује се после усвајања Одлуке о буџету општине 
Беочин за наредну буџетску годину, односно најкасније 
15 дана од усвајања финансијских планова.

Члан 21.
Начелник доноси План јавних набавки после 

усвајања Финансијског плана, тако што ће исти 
усвојити решењем.

Члан 22.
План јавних набавки се доставља свим одеље-

њима и другим корисницима  одмах након доношења.
Лица задужена за послове јавних набавки, 

односно лице задужено за рад на порталу јавних 
набавки исти уноси у апликативни софтвер и 
објављује, као и све његове измене, електронским 
путем, на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници у року од десет дана од дана доношења.

Наручилац није дужан да објави процењену 
вредност јавне набавке и податке из плана јавних 
набавки који представљају пословну тајну у смислу 
закона којим се уређује заштита пословне тајне или 
тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност 
података.

Члан 23.
Измене и допуне Плана јавних набавки доносе 

се у поступку који је прописан за доношење Плана 
јавних набавки, у случајевима прописаним Законом.
Изменом и допуном плана јавних набавки сматра се 
планирање нове јавне набавке, измена предмета јавне 
набавке и повећање процењене вредности јавне 
набавке за више од 10%.

II.13. Надзор над извршењем плана јавних 

набавки

Члан 24.
Тим за јавне набавке је дужан да прати изврше-

ње Плана јавних набавки по различитим критерију-
мима (позицији плана, предмету набавке, врсти 
поступка, броју закључених уговора, добављачима, 
реализацији и важењу појединачних уговора и сл).

Носилац планирања, у склопу инструкција за 
планирање, треба да пружи упутство одељењима и 
другим корисницима у вези са начином и роковима за 
праћења и достављања података о извршењу плана 
јавних набавки, за одређене предмете набавки.

Праћење реализације омогућава анализу 
остварених резултата, прецизније и сигурније 
планирање у будућем периоду, те повећање 
ефикасности и квалитета пословних процеса уз уштеде 
које произлазе из професионалног приступа процесу 
осмишљеног планирања.

III. ЦИЉЕВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Члан 25.
У поступку јавне набавке морају бити 

остварени циљеви поступка јавне набавке, који се 
односе на:

1) целисходност и оправданост јавне набавке – 
прибављање добара, услуга или радова одговарајућег 
квалитета и потребних количина, за задовољавање 
стварних потреба наручиоца на ефикасан, економичан 
и ефективан начин;
2) економично и ефикасно трошење јавних средстава – 
принцип „вредност за новац”, односно прибављање 
добара, услуга или радова одговарајућег квалитета по 
најповољнијој цени;
3) ефективност (успешност) – степен до кога су 
постигнути постављени циљеви, као и однос између 
планираних и остварених ефеката одређене јавне 
набавке;
4) транспарентно трошење јавних средстава;
5) обезбеђивање конкуренције и једнак положај свих 
понуђача у поступку јавне набавке;
6) заштиту животне средине и обезбеђивање 
енергетске ефикасности;
7) благовремено и ефикасно спровођење поступка 
јавне набавке за потребе несметаног одвијања 
процеса рада наручиоца и благовременог 
задовољавања потреба осталих корисника.
8) пропорцијоналност - набавка се спроводи на начин 
који је сразмеран предмету јавне набавке и циљевима 
које треба да постигне. Критеријуми за квалитативни 
избор привредног субјекта у поступку јавне набавке, 
техничке спецификације, критеријуми за доделу 
уговора и рокови, као и докази морају да буду 
сразмерни обиму, природи и сложености јавне набавке 
и уговора који произлази из те набавке.

IV. ДОСТАВЉАЊЕ, ПРИЈЕМ ПИСМЕНА И 

КОМУНИКАЦИЈА У ПОСЛОВИМА ЈАВНИХ 

НАБАВКИ

Члан 26.
Комуникација у поступку јавне набавке између 

Наручиоца и трећих лица врши се у складу са Законом - 
путем Портала јавних набавки, односно путем поште, 
курирске службе и електронским путем - слањем 
електронске поште.

Комуникација се изузетно може вршити 
усменим путем, у складу са Законом, и то ако се та 
комуникација не односи на битне елементе поступка 
јавне набавке и ако Законом другачије није прописано, 
под условом да је њена садржина у задовољавајућој 
мери документована, сачињавањем записника, 
односно интерних белешки од стране лица које је 
вршило комуникацију усменим путем.

Комуникација у вези с пословима јавних 
набавки унутар Наручиоца врши се писаним или 
електронским путем, на начин да се омогући 
евидентирање свих извршених радњи.

Члан 27.
Послове писарнице обављају лица распоре-

ђена у складу са општим актом о унутрашњој организа-
цији и систематизацији. Писарница се налази у оквиру 
Одељења за имовинске, опште и заједничке послове.  

У писарници пошту прима запослени задужен 
за пријем поште, у складу с распоредом радног 
времена, односно у оквиру утврђеног радног времена 
наручиоца.

Примљена пошта заводи се у одговарајућој 
евиденцији истог дана кад је примљена и под датумом 
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под којим је примљена и одмах се доставља служби за 
јавне набавке.

Запослени на писарници заприма само делове 
понуде које није могуће послати електронским путем, 
преко Портала јавних набавки, као и понуде за набавке 
изузете од примене Закона.

Сва документа која се односе на исту јавну 
набавку заводе се под једним деловодним бројем, 
додељивањем подброја за сваки акт из поступка јавне 
набавке.

За потребе спровођења јавних набавки 
определиће се посебан деловодни број под којим ће се 
заводити сва акта сачињена или примљена за 
предметну јавну набавку почевши од захтева за 
давање сагласности за покретање поступка поступка, 
односно одлуке о покретању поступка и закључно са 
актом који представља обавештење о закљученом 
уговору.

Примљене делове понуде које није могуће 
доставити електронским путем, у поступку електронске 
јавне набавке, као и понуде за набавке изузете од 
примене Закона, заводе се у тренутку пријема и на 
сваком делу понуде, обавезно се мора назначити датум 
и тачно време пријема.

Уколико запослени из става 5. овог члана 
утврди неправилности приликом пријема делова 
понуде и понуда за набавке изузете од примене Закона, 
(нпр. део понуде није означена као понуда па је 
отворена, достављена је отворена или оштећена 
коверта и сл), дужан је да о томе сачини белешку и 
достави је запосленима на пословима набавки односно 
служби за јавне набавке.

Примљене делове понуде, као и понуде за 
набавке изузете од примене Закона чувају запослени 
на пословима набавки или служба набавке  у изворном 
достављеном облику до отварања понуда када их 
предаје комисији за јавну набавку.

 Запослени који обављају послове јавних 
набавки, запослени који обављају послове писарнице , 
као и сви запослени који су имали увид у податке о 
достављеним понудама било електронским путем или 
путем поште, дужни су да чувају као пословну тајну 
имена заинтересованих лица, понуђача, подносилаца 
пријава, као и податке о поднетим понудама, односно 
пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Објављивање на Порталу јавних набавки 
обављају запослени који обављају послове јавних 
набавки.

Члан 28.
Електронску пошту друга лица достављају на 

е-маил адресе које су одређене за пријем поште у 
електронском облику или на други начин, у складу са 
законом или посебним прописом.

Ако се при пријему, прегледу или отварању 
електронске поште утврде неправилности или други 
разлози који онемогућавају поступање по овој пошти 
(нпр. недостатак основних података за идентификацију 
пошиљаоца - имена и презимена или адресе, 
немогућност приступа садржају поруке, формат поруке 
који није прописан, подаци који недостају и сл.), та 
пошта се преко е-маил налога враћа пошиљаоцу, уз 
навођење разлога враћања.

Запослени је дужан да писарници без 
одлагања достави, ради завођења, сву електронску 
пошту коју је употребом и-мејл налога или на други 

одговарајући начин непосредно примио од других 
лица, а која садржи акте којима се у одељењу или 
другом организационом облику у коме је он распоређен 
покреће, допуњава, мења, прекида или завршава нека 
службена радња, односно пословна активност

Потврда о пријему електронске поште издаје се 
коришћењем е-маил налога (корисничке адресе) или 
на други погодан начин.

Члан 29.
Сва акта у поступку јавне набавке потписују 

начелник наручиоца,односно лица која одреди 
начелник, изузев аката које у складу са одредбама 
Закона потписује комисија за јавну набавку.

V. СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

V.1. Начин подношења захтева за покретање 

поступка јавне набавке

 Члан 30 .
Предлог за покретање поступка јавне набавке 

подноси Одељење која је корисник набавке начелнику 
уколико је јавна набавка предвиђена Планом јавних 
набавки наручиоца за текућу годину.

Предлог за покретање поступка јавне набавке 
подноси се начелнику, који задужује лица у чијем је 
делокругу спровођење поступака јавних набавки (у 
даљем тексту: послови или служба набавке), у року за 
покретање поступка одређеним Планом јавних 
набавки. Запослени или служба набавке сачињавају 
Захтев за покретање поступка јавне набавке, који се 
подноси на обрасцу који ће бити једнообразни, а 
садржи зависно од предмета јавне набавке, процењену 
вредност, техничке спецификације, квалитет, количину 
и опис добара, радова или услуга, као и све друге 
податке неопходне за добијање сагласности. 

Подносилац захтева уз захтев за покретање 
поступка јавне набавке, доставља образложење за 
покретање преговарачког поступка без објављивања 
јавног позива за подношење понуда и потребне доказе, 
уколико сматра да су испуњени Законом прописани 
услови за покретање ове врсте поступка.

Служба за јавне набавке упућује Канцеларији 
за јавне набавке захтев за добијање мишљења о 
основаности примене преговарачког поступка без 
објављивања јавног позива за подношење понуда, о 
чему обавештава подносиоца захтева.

V.2. Начин одобравања јавне набавке

Члан 31.
По пријему захтева за покретање поступка 

јавне набавке, начелник у сарадњи са запосленима 
који раде послове набавки, односно службом набавке и 
службом буџета и финансија, дужан је да провери да ли 
исти садржи све утврђене елементе, а нарочито да ли 
је јавна набавка предвиђена Планом јавних набавки 
наручиоца за текућу годину, те исти упућује 
председнику општине на сагласност. 

V.3. Поступање по одобреном захтеву за 

покретање поступка јавне набавке
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 Члан 32.
На основу одобреног захтева, запослени на 

пословима набавки, односно служба за јавне набавке 
без одлагања сачињава предлог Одлуке о спровођењу 
поступка јавне набавке, који садрже све потребне 
елементе прописане Законом.

Одлука из става 1. овог члана се заједно са 
неопходном документацијом, доставља начелнику 
наручиоца, на потпис.

V.4. Начин именовања чланова комисије за јавну 
набавку, односно лица која спроводе поступак 

јавне набавке

Члан 33.
Чланови Комисије за јавне набавке се именују 

Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке. 
Начелник доноси Одлуку о спровођењу 

поступка јавне набавке.
Комисија мора да има непаран број чланова, а 

најмање три члана.
У комисији за јавну набавку један члан мора да 

буде лице које има стечено високо образовање из 
правне научне области на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалис-
тичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно високо образовање које је законом 
изједначено са академским називом мастер на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или службеник за јавне набавке са високим 
образовањем на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно високо образовање које је законом 
изједначено са академским називом мастер на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или лице које је стекло сертификат за 
службеника за јавне набавке до дана ступања на снагу 
Закона о јавним набавкама.

Чланови комисије именују се из реда 
запослених у служби за јавне набавке и корисника 
набавке, а могу бити именовани и чланови из других 
одељења уколико за то постоји објективна потреба.

За чланове комисије се именују лица која имају 
одговарајуће стручно образовање из области из које је 
предмет јавне набавке, када је то потребно.

Чланови комисије за јавну набавку могу да буду 
лица која нису запослена код наручиоца, ако 
наручилац нема запослена лица која имају 
одговарајућа стручна знања.

У комисију се не могу именовати лица за која 
постоји сазнање да могу бити у сукобу интереса за 
предмет јавне набавке.

Након отварања понуда, чланови комисије 
потписују изјаву којом потврђују да у предметној јавној 
набавци нису у сукобу интереса.

V.5. Начин пружања стручне помоћи комисији, 
односно лицима која спроводе поступак јавне 

набавке

 Члан 34.
Сва Одељења Општинске управе дужна су да у 

оквиру своје надлежности пруже стручну помоћ 
комисији. 

У случају потребе за стручном помоћи, 
комисија се писаним путем обраћа надлежном 
Одељењу.

Одељење од кога је затражена стручна помоћ 
комисије, дужно је да писаним путем одговори на 
захтев комисије, у року који одређује комисија, а у 
складу са прописаним роковима за поступање. 

Уколико Одељење не одговори комисији или не 
одговори у року, комисија обавештава овлашћено лице 
наручиоца, који ће предузети све потребне мере 
предвиђене позитивним прописима за непоштовање 
радних обавеза.

V.6. Начин поступања у току израде конкурсне 

документације

Члан 35.
Комисија за јавну набавку припрема конкурсну 

документацију, на начин утврђен Законом и 
подзаконским актима који уређују област јавних 
набавки, тако да понуђачи на основу исте могу да 
припреме прихватљиву и одговарајућу понуду.

Конкурсна документација мора да садржи 
елементе прописане подзаконским актом којим су 
уређени обавезни елементи конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки.

Конкурсна документација мора бити потписана 
од стране комисије најкасније до дана објављивања.

V.7. Додатне информације или појашњења и 
измене и допуне конкурсне документације

Члан 36.
 Додатне информације или појашњења и пот-
ребне измене и допуне конкурсне документације, сачи-
њава комисија за јавну набавку, у складу са Законом.

Објављивање у поступку јавне набавке

 Члан 37.
Објављивање огласа о јавној набавци, конкур-

сне документације и других аката у поступку јавне 
набавке врше лица која обављају послове јавних 
набавки, за потребе комисије за јавну набавку, у складу 
са Законом. 

V.8. Отварање понуда

Члан 38.
На поступак отварања понуда примењују се 

прописи којима се уређују јавне набавке.
Отварање понуда се спроводи на месту и у 

време који су наведени у јавном позиву, као и у 
конкурсној документацији.

Отварање понуда се спроводи одмах након ис-
тека рока за подношење понуда електронским путем.

Отварање понуда је јавно и може присуство-
вати свако заинтересовано лице. Наручилац ће 
искључити јавност у поступку отварања понуда уколико 
је то потребно ради заштите података који 
представљају пословну тајну у смислу закона којим се 
уређује заштита пословне тајне или представљају 
тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност 
података.
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У поступку отварања понуда могу активно 
учествовати само овлашћени представници понуђача. 
Наручилац мора да омогући овлашћеном пред-
ставнику понуђача да физички присуствује поступку 
јавног отварања понуда.

Портал јавних набавки формира записник о 
отварању понуда из података које су понуђачи путем 
Портала јавних набавки унели у образац понуде. 
Портал јавних набавки аутоматски ставља на 
располагање записник о отварању понуда наручиоцу и 
свим понуђачима, чиме се поступак отварања понуда 
путем Портала јавних набавки завршава. По окончању 
поступка јавне набавке, записник о отварању понуда 
постаје јавно доступан путем Портала јавних набавки.

V.9. Начин поступања у фази стручне оцене 

понуда

Члан 39.
Комисија за јавну набавку или лице које 

наручилац именује, је дужна да, након отварања 
понуда, приступи стручној оцени понуда у складу са 
Законом, и о прегледу и оцени понуда за јавну набавку 
сачини Извештај о поступку јавне набавке .

Извештај из става 1. овог члана мора да садржи 

нарочито следеће податке:
1) предмет јавне набавке, процењену вредност јавне 
набавке укупно и посебно за сваку партију;
2) вредност уговора, оквирног споразума или система 
динамичне набавке;
3) основне податке о понуђачима односно кандида-
тима;
4) назив изабраног понуђача односно кандидата, 
разлоге због којих је његова понуда изабрана односно 
пријава прихваћена, део уговора или оквирног 
споразума који ће извршавати подизвођач и називе 
подизвођача ако постоје;
5) резултате оцене понуда и испуњености критеријума 
за квалитативни избор привредног субјекта и, ако је 
примењиво, критеријума или правила за смањење 
броја кандидата, понуда и решења и то:
(1) називе изабраних кандидата или понуђача и 
разлоге за њихов избор;
(2) називе одбијених/искључених кандидата или 
понуђача, разлоге за одбијање њихових пријава или 
понуда и понуђену цену тих понуда;
6) разлоге за одбијање понуде за које се установи да су 
неуобичајено ниске;
7) начин рангирања понуда;
8) околности које оправдавају примену преговарачког 
поступка без објављивања јавног позива;
9) околности које оправдавају примену конкурентног 
поступка са преговарањем и конкурентног дијалога које 
спроводи јавни наручилац;
10) разлоге због којих је наручилац одлучио да 
обустави поступак јавне набавке;
11) разлоге из члана 45. ст. 3. и 5. ЗЈН због којих нису 
коришћена електронска средства за подношење 
понуда;
12) сукоб интереса који је утврђен и мере које су 
поводом тога предузете, када је то примењиво;
13) образложење разлога због којих предмет јавне 
набавке није подељен у партије у складу са чланом 36. 
став 2. ЗЈН.

V.10. Доношење одлуке у поступку

Члан 40.
У складу са Извештајем о поступку јавне 

набавке, комисија за јавну набавку припрема предлог 
Одлуке о додели уговора, електронским путем, на 
прописаном образцу предлог одлуке о закључењу 
оквирног споразума, предлог одлуке о обустави 
поступка јавне набавке, који мора бити образложен и 
мора да садржи нарочито податке из извештаја о 
поступку јавне набавке и упутство о правном средству. 
Комисија за јавну набавку или лице које наручилац 
именује, припрема и предлог одлуке о искључењу 
кандидата у рестриктивном поступку, конкурентном 
поступку са преговарањем, конкурентном дијалогу, 
преговарачком поступку са објављивањем јавног 
позива и партнерству за иновације, према унапред 
дефинисаним критеријумима за квалитативни избор 
привредног субјекта, односно критеријумима или 
правилима за смањење броја кандидата у тим 
поступцима, а на основу резултата прегледа и оцене 
пријава, доноси посебну одлуку о искључењу 
кандидата за сваког појединог учесника који неће бити 
позван да поднесе понуду или да води дијалог.

Предлог одлуке из става 1. овог члана 
доставља се овлашћеном лицу на потписивање.

Потписана одлука се објављује на Порталу 
јавних набавки и на интернет страници наручиоца у 
року од три дана од дана доношења.

V.11. Начин поступања у току закључивања 

уговора

Члан 41.
По истеку рока за подношење захтева за 

заштиту права након доношења одлуке о додели 
уговора, односно одлуке о закључењу оквирног 
споразума, односно ако у року предвиђеним Законом 
није поднет захтев за заштиту права или је захтев за 
заштиту права одбачен или одбијен, служба набавке 
сачињава предлог уговора, а исти мора одговарати 
моделу уговора из конкурсне документације.

Запослени на пословима набавки, односно 
Служба набавке сачињава предлог уговора, који након 
прегледа потписује овлашћено лице, утврђено 
конкурсном документацијом.

Уговор се сачињава у довољном броју 
примерака, а што ће бити прописано моделом уговора 
из конкурсне документације.

Након потписивања уговора од стране 
овлашћеног лица, запослени на пословима набавки, 
односно служба набавке доставља примерке уговора 
на потписивање другој уговорној страни.

Запослени на пословима набавки, односно 
служба набавке доставља потписани примерак 
уговора служби буџета и финансија и лицима која су 
одговорна за спровођење и реализацију уговора.

V.12. Поступање у случају подношења захтева за 

заштиту права

Члан 42.
Комисија по пријему захтева за заштиту права 

поступа у складу са Законом.

15. октобар 2020. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН Број 26 - Страна 19



У случају потребе за стручном помоћи, 
комисија поступа у складу са одредбама Закона и овог 
Правилника. 

VI. ОВЛАШЋЕЊА И ОДГОВОРНОСТИ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Члан 43.
Запослени на пословима набавки, односно 

Служба за јавне набавке координира рад комисије за 
јавне набавке, пружа стручну помоћ комисији у вези са 
спровођењем поступка и обавља друге активности у 
вези са спровођењем поступка јавне набавке.

Акте у поступку јавне набавке сачињава 
запослени на пословима набавки, односно служба за 
јавне набавке, а комисија за јавну набавку сачињава 
конкурсну документацију, записник о отварању понуда 
и извештај о поступку јавне набавке.

За предвиђеност средствава у буџету у 
поступку доношења Плана набавки и у тренутку 
покретања јавне набавке, до тренутка потписивања 
уговора одговорно је Одељење за буџет и финансије.

За доношење одлука у поступку јавне набавке 
и за поступање у роковима за закључење уговора о 
јавној набавци одговорни су лица која обављају 
послове набавки, односно Служба набавки, 
непосредни руководиоци Одељења и начелник.
� Запослени на пословима набавки, односно 
Служба за јавне набавке и корисник набавке одређују 
обликовање јавне набавке по партијама.

За критеријуме за квалитативни избор 
привредног субјекта за учешће у поступку јавне 
набавке одговорна је Комисија за јавну набавку.

За Техничке спецификације предмета јавне 
набавке одговоран је корисник набавке, а дужан је да 
потпише и овери сваку страницу техничких 
спецификација. Техничке спецификације, као обавезан 
део конкурсне документације, подносилац захтева 
одређује на начин који ће омогућити задовољавање 
стварних потреба наручиоца и истовремено омогућити 
широком кругу понуђача да поднесу одговарајуће 
понуде. Техничке спецификације запосленима који 
спроводе поступке јавних набавки, односно Служби за 
јавне набавке могу бити достављење у писаној или 
електронској форми.  

За критеријуме за доделу уговора и елементе 
критеријума, као и методологију за доделу пондера за 
сваки елемент критеријума, начин навођења, 
описивања и вредновања елемената критеријума у 
конкурсној документацији, одговорна је Комисија за 
јавну набавку.

Утврђивање упоредивости понуђене цене са 
тржишном ценом врши корисник набавке и комисија.

За модел уговора о јавној набавци одговорна је 
Комисија за јавну набавку.

За поступање са захтевом за заштиту 
одговорна је комисија за набавку. Ако је захтев за 
заштиту права уредан, благовремен и изјављен од 
стране овлашћеног лица, комисија за јавну набавку је 
дужна да на основу чињеничног стања, у име и за рачун 
наручиоца одлучи по поднетом захтеву, тако што са 
примљеним захтевом за заштиту права предузима 
радње на начин, у роковима и у складу са поступком 
који је прописан Законом.

За прикупљање података, сачињавање и 
достављање извештаја о јавним набавкама 

Канцеларији за јавне набавке и Државној ревизорској 
институцији одговорни су запослени на пословима 
набавки, односно Служба за јавне набавке.

VII. НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНКУРЕНЦИЈЕ

Члан 44.
Конкуренција у свим поступцима јавне набавке 

обезбеђује се у складу са Законом, уз обавезу примене 
начела транспарентности поступка јавне набавке.

У поступку јавне набавке неопходно је 
одредити критеријуме за избор привредних субјеката, 
техничке спецификације и критеријуме за доделу 
уговора на начин који обезбеђује учешће што већег 
броја понуђача и подносиоца пријава и који не ствара 
дискриминацију међу понуђачима.

VIII. НАЧИН ПОСТУПАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ 

ПОДАТАКА И ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ

VIII.1. Начин поступања у циљу заштите података

Члан 45.
Запослени на пословима набавке, односно 

служба набавке, чланови комисије, као и сви запослени 
који су имали увид у податке о понуђачима садржане у 
понуди које је као поверљиве, у складу са Законом, 
понуђач означио у понуди, дужни су да чувају као 
поверљиве и одбију давање информације која би 
значила повреду поверљивости података добијених у 
понуди.

Не сматрају се поверљивим докази о 
испуњености обавезних услова, цена и други подаци из 
понуде који су од значаја за примену елемената 
критеријума и рангирање понуде. 

Понуде и сва документација из поступка 
набавке, чува се у служби набавке у току буџетске 
године,а након тога се архивира у складу са прописима 
који се примењују за ову област, у надлежној служби 
наручиоца која је дужна да предузме све даље мере у 
циљу заштите података у складу са законом.

Свим лицима која учествују у спровођењу 
поступка јавне набавке, односно у припреми конкурсне 
документације за јавну набавку или појединих њених 
делова, забрањено је да трећим лицима саопштавају 
било које незваничне податке у вези са јавном 
набавком.

VIII.2. Одређивање поверљивости

Члан 46.
У конкурсној документацији може се захтевати 

заштита поверљивости података који се понуђачима 
стављају на располагање, укључујући и њихове 
подизвођаче.

Преузимање конкурсне документације може се 
условити потписивањем изјаве или споразума о 
чувању поверљивих података уколико ти подаци 
представљају пословну тајну у смислу закона којим се 
уређује заштита пословне тајне или представљају 
тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност 
или на други одговорајући начин у складу са чл. 45. ст. 
6. Закона о јавним набавкама.
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IX. НАЧИН ЕВИДЕНТИРАЊА СВИХ РАДЊИ И 
АКАТА, ЧУВАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ 
ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА И ДОБАВЉАЧА

Члан 47.
� Наручилац је дужан да евидентира све радње и 
акте током планирања, спровођења поступка и 
извршења јавне набавке, да чува сву документацију 
везану за јавне набавке у складу са прописима који 
уређују област документарне грађе и архива, најмање 
пет година од закључења појединачног уговора о јавној 
набавци или оквирног споразума, односно пет година 
од обуставе или поништења поступка јавне набавке .

X. НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Члан 48.
Набавке на које се закон не примењује, до 

1.000.000,00 динара за добра и услуге и до 
3.000.000,00 за радове, покрећу се на предлог 
Одељења у чијем делокругу је предмет набавке, 
достављањем предлога за њено покретање начелнику.

Одељење за буџет и финансије проверава да 
ли су предвиђена и обезбеђења�финансијска средства 
у Финансијском плану за предложену набавку, а начел-
ник одређује лице, у зависности од предмета набавке, 
које анализира тржиште и прикупља потребне податке.

По обављеним радњама из претходних ставо-
ва, начелник подноси захтев председнику општине 
ради давања сагласности за предметну набавку.

По добијању сагласности, начелник доноси Од-
луку о покретању поступка набавке на коју се закон не 
примењује која садржи податке о предмету јавне на-
бавке, понуђачима којима ће позив бити достављен, 
року подношења понуда и потребној документацији ко-
ја се прилаже уз понуду (финансијски, кадровски, 
технички капацитет) и све друге елементе, који по про-
цени доносиоца исте, утичу на ефикасност поступка и 
ефикасност прибављања добра, услуга и радова. 

Запослени на пословима набавки, односно 
Служба набавки сачињава Позив за подношење 
понуда и исти доставља на назначене адресе.

По добијању Понуда, а након истека рока за 
достављање истих, запослени на пословима набавки, 
односно Служба набавки, сачињавају Извештај о 
спроведеном поступку и сачињавају Одлуку о додели 
набавке на коју се закон не прмењује и уговор.

При доношењу одлуке,запослени, односно 
Служба, мора да спречи посгојање сукоба интереса, да 
обезбеди конкуренцију, као и да води рачуна да 
уговорена цена не буде већа од тржишне цене.

Критеријум за доделу је најнижа понуђена 
цена.

На спровођење набавки чија процењена вред-
ност не прелази 150.000,00 динара, наручилац ће при-
бавити најмање три понуде односно предрачуна, те 
посао поверити најповољнијем понуђачу закључењем 
уговора.

На набавке на које се закон не примењује, 
примењују се основна начела Закона, а сходно се 
примењују и остале одредбе Закона.

Члан 49.
У случају изузетака од примене закона 

одређених од члана 11. до члана 21. Закона о јавним 

набавкама лица на пословима јавних набавки,односно 
Служба јавних набавки могу објављивати обавештења 
за добровољну претходну транспарентност и 
обавештења о додели уговора у случају набавки чија 
вредност прелази 150.000.00 динара без ПДВ-а.

Посебан режим набавки ће се примењивати у 
случају друштвених и других посебних услуга 
предвиђеним чланом 75 Закона о јавним набавкама, 
осим у случају да су исте испод прага од 15.000.000.00 
динара без ПДВ-а. када ће се примењивати одредбе 
овог правилника које важе за набавке на које се закон 
не примењује.

XI. КОНТРОЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Члан 50.
 Контролу јавних набавки наручиоца врше 
запослени који имају стручна знања из области 
предмета набавке и области пословања наручиоца 
(правне, економске, грађевинске, електро струке, 
информационе технологије и др) које ће посебним 
актом одредити начелник.

XI. НАЧИН ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О 
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

XI.1. Правила за достављање уговора и потребне 
документације унутар наручиоца

Члан 51.
 Запослени на пословима набавки, односно 
Служба набавке непосредно по закључењу уговора о 
јавној набавци, уговор доставља:
- Одељењу које је, у складу са делокругом рада, 
одговорна за праћење извршења уговора;
- Одељењу у чијем су делокругу послови буџета и 
финансија;
- другим Одељењима која могу бити укључена у 
праћење извршења уговора, које су корисници 
испоручених добара, пружених услуга или изведених 
радова или на чије ће активности утицати извршење 
уговора.

XI.2. Правила комуникације са другом уговорном 

страному вези са извршењем уговора

Члан 52.
После потписивања уговора, комуникација са 

другом уговорном страном у вези са извршењем 
уговора о јавној набавци је отворена, односно одвија 
преко Одељења задуженог за праћење реализације 
закљученог уговора.

Наручилац одмах по закључењу уговора о 
јавној набавци обавештава другу уговорну страну о 
контакт подацима лица које је овлашћено да врши 
комуникацију у вези са праћењем извршења уговора.

XI.3. Одређивање лица за праћење извршења 
уговора о јавним набавкама

Члан 53.
Руководилац одељења у чијем је делокругу 

праћење извршења уговора о јавној набавци, писаним 
налогом именује лице које ће вршити квантитативни и 
квалитативни пријем добара, услуга или радова, 
односно које ће вршити остале потребне радње у вези 
са праћењем извршења уговора о јавној набавци.
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XI.4. Критеријуми, правила и начин провере 

квантитета и квалитета испоручених добара, 

пружених услуга или изведених радова

 Члан 54.
Лице које је именовано да врши квантитативни 

и квалитативни пријем добара, услуга или радова, 
проверава да ли количина испоручених добара, 
пружених услуга или изведених радова одговара 
уговореном, односно да ли врста и квалитет испору-
чених добара, пружених услуга или изведених радова 
одговарају уговореним, односно да ли су у свему у 
складу са захтеваним техничким спецификацијама и 
понудом. 

XI.5. Правила за потписивање докумената о 
извршеном пријему добара, услуга или радова

Члан 55.
Лице које је именовано да врши квантитативни 

и квалитативни пријем добара, услуга или радова, 
сачињава: 
- записник о квантитативном пријему добара, услуга 
или радова, чиме се потврђује пријем одређене коли-
чине и тражене врсте добара, услуга или радова, као и 
пријем неопходне документације (уговор, отпремница, 
улазни рачун и сл.) и 
- записник о квалитативном пријему добара, услуга или 
радова, чиме се потврђује да испоручена добра, услуге 
или радови у свему одговарају уговореним. 

Записници се потписују од стране запосленог 
из става 1. овог члана и овлашћеног представника 
друге уговорне стране и сачињавају се у два истоветна 
примерка, од чега по један примерак задржава свака 
уговорна страна. 

XI.6. Правила поступања у случају рекламација у 

вези са извршењем уговора

Члан 56.
У случају када лице које је именовано да врши 

радње у вези са праћењем извршења уговора о јавним 
набавкама утврди да количина или квалитет испоруке 
не одговара уговореном, оно не сачињава записник о 
квантитативном пријему и записник о квалитативном 
пријему, већ сачињава и потписује рекламациони 
записник, у коме наводи у чему испорука није у складу 
са уговореним.

XI.7. Правила пријема и оверавања рачуна и 

других докумената за плаћање

Члан 57.
Рачуни и друга документа за плаћање примају 

се у складу са општим актима и истог дана се 
достављају Одељењу за буџет и финансије, које 
контролише постојање обавезних података на рачуну 
који су прописани законом.  

Ако рачун не садржи све податке прописане 
законом исти се враћа рачун издаваоцу. 

Након утврђивања исправности рачуна и 
одобрења председника општине, врши се пренос 
средстава - плаћање.

XI.8.Правила поступка реализације уговорених 

средстава финансијског обезбеђења

Члан 58.
У случају када утврди разлоге за реализацију 

уговорених средстава финансијског обезбеђења, 
Одељење за буџет и финансије у сарадњи са другим 
одељењима извршиће њихову реализацију.

XI.9. Правила поступања у вези са изменом 

уговора

Члан 59.
Одељење у чијем је делокругу праћење 

извршења уговора о јавној набавци, у случају потребе 
за изменом уговора о јавној набавци, о томе 
обавештава запослене на пословима набавки, односно 
Службу набавке.

Уколико друга уговорна страна захтева измену 

уговора о јавној набавци, Одељење у чијем је дело-

кругу праћење извршења уговора о јавној набавци овај 

захтев заједно са својим мишљењем о потреби и оп-

равданости захтеваних измена, доставља запосле-

нима на пословима набавки, односно Служби набавке.
Запослени на пословима набавки, односно 

Служба набавке проверава да ли су испуњени законом 
прописани услови за измену уговора о јавној набавци.

Сва одељења су дужна да запосленима на 
пословима набавки, односно Служби набавке пруже 
неопходну помоћ при изради измена уговора.

Уколико су испуњени законом прописани 
услови за измену уговора о јавној набавци, запослени 
на пословима набавки, односно Служба набавке изра-
ђује предлог одлуке о измени уговора и предлог анекса 
уговора, које доставља на потпис овлашћеном лицу.

Запослени на пословима набавки, односно 
Служба за јавне набавке у року од десет дана од дана 
доношења одлуку објављује на Порталу јавних 
набавки.

XI.10. Поступање у случају потребе за 

отклањањем грешака у гарантном року

Члан 60.
Одељење у чијем је делокругу праћење 

извршења уговора о јавној набавци, у случају потребе 
за отклањањем грешака у гарантном року, о томе 
обавештава другу уговорну страну.

Уколико друга уговорна страна не отклони 
грешке у гарантном року у складу са уговором, 
одељење у чијем је делокругу праћење извршења 
уговора о јавним набавкама о томе обавештава 
запослене на пословима набавки, односно Службу 
набавке.

Запослени на пословима набавки, односно 
Служба набавке у сарадњи са правном службом 
проверава испуњеност услова за реализацију 
уговореног средства финансијског обезбеђења за 
отклањање грешака у гарантном року и, уколико су за 
то испуњени услови, обавештава Одељење за буџет и 
финансије да реализује средство обезбеђења за 
отклањање грешака у гарантном року.
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XI.11. Правила за састављање извештаја (анализе) 

о извршењу уговора

Члан 61.
Одељење у чијем је делокругу праћење 

извршења уговора, сачињава извештај о извршењу 
уговора, који нарочито садржи: 
- опис тока извршења уговора;
- укупну реализовану вредност уговора; 
- уочене проблеме током извршења уговора; 
- евентуалне предлоге за побољшање.

Извештај се доставља запосленима на 
пословима набавки, односно Служба набавке, на даље 
поступање. 

XI.12. Усавршавање запослених који обављају 

послове јавних набавки

Члан 62.
Наручилац ће омогућити континуирано стручно 

усавршавање запослених који обављају послове 
јавних набавки.

Програм усавршавања запослених који 
обављају послове јавних набавки сачиниће Одељење 
за имовинске, опште и заједничке послове у чијем су 
делокругу послови људских ресурса. 

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 63.
� На сва  питања која нису уређена овим 
Правилником, утврђује се сходна примена Закона о 
јавним набавкама и подзаконских аката донетих на 
основу Закона, као и других Закона и прописа који 
регулишу ову област. 

Члан 64.
Даном ступања на снагу овог Правилника 

престаје да важи Правилник о ближем уређивању 
поступка јавне набавке органа општине Беочин, број: 
01-031-20/2 од 11.10.2015. године, осим одредаба о 
плану јавних набавки.

Овај Правилник ступа на снагу у року од 8 
(осам) дана од дана доношења.

Овај Правилник се објављује у Службеном 
листу општине Беочин и на интернет страници општине 
Беочин, одмах по ступању на снагу.

ОПШТИНА БЕОЧИН 
ОПШТИНСКА УПРАВА - НАЧЕЛНИК

Број: 01-404-213� � НАЧЕЛНИЦА ОУ 
Дана 08.09. 2020. године� Гордана Ћировић, с.р.

Комисија за доделу општинских награда и 
признања

199
 На основу члана 8. Одлуке о општинским 
наградама и признањима општине Беочин („Службени 
лист општине Беочин“ бр. 16/13) Комисија за доделу 
општинских награда и признања, на седници одржаној 
дана 02.10.2020. године, донела је

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 

2020. ГОДИНУ

Члан 1.
� Захвалница општине Беочин за 2020. годину 
додељује се:
� ХРАМУ СВЕТОГ ВАСИЛИЈА ОСТРОШКОГ У 
БЕОЧИНУ за изузетан хуманитарни рад за време 
епидемије COVID-19.

Члан 2.
� Додела Захвалнице обавиће се на свечаности 
поводом 16. октобра - Дана општине Беочин.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Комисија за доделу општинских
награда и признања
Број: 01-011-70/20� � Председник Комисије
Дана: 02.10.2020. године� Секула Петровић

200
 На основу члана 8. Одлуке о општинским 
наградама и признањима општине Беочин („Службени 
лист општине Беочин“ бр. 16/13) Комисија за доделу 
општинских награда и признања, на седници одржаној 
дана 02.10.2020. године, донела је

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 

2020. ГОДИНУ

Члан 1.
� Захвалница општине Беочин за 2020. годину 
додељује се:
� ХРАМУ СВЕТОГ АРХАНГЕЛА ГАВРИЛА у 
Сусеку за изузетан хуманитарни рад за време 
епидемије COVID-19. 

Члан 2.
� Додела Захвалнице обавиће се на свечаности 
поводом 16. октобра - Дана општине Беочин.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Комисија за доделу општинских
награда и признања 
Број: 01-011-69/20� � Председник Комисије
Дана: 02.10.2020. године� Секула Петровић

201
 На основу члана 8. Одлуке о општинским 
наградама и признањима општине Беочин („Службени 
лист општине Беочин“ бр. 16/13) Комисија за доделу 
општинских награда и признања, на седници одржаној 
дана 02.10.2020. године, донела је
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О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 

2020. ГОДИНУ

Члан 1.
� Захвалница општине Беочин за 2020. годину 
додељује се:
� ЦРВЕНОМ КРСТУ БЕОЧИН за успешан 
хуманитарни рад у време епидемије COVID-19.

Члан 2.
� Додела Захвалнице обавиће се на свечаности 
поводом 16. октобра - Дана општине Беочин.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Комисија за доделу општинских
награда и признања 
Број: 01-011-71/20� � Председник Комисије
Дана: 02.10.2020. године� Секула Петровић

202
 На основу члана 8. Одлуке о општинским 
наградама и признањима општине Беочин („Службени 
лист општине Беочин“ бр. 16/13) Комисија за доделу 
општинских награда и признања, на седници одржаној 
дана 02.10.2020. године, донела је

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 

2020. ГОДИНУ

Члан 1.
� Захвалница општине Беочин за 2020. годину 
додељује се:
� КРИСТИНИ ЖИВАНОВИЋ из Черевића за 
допринос у области спорта и физичке културе. 

Члан 2.
� Додела Захвалнице обавиће се на свечаности 
поводом 16. октобра - Дана општине Беочин.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Комисија за доделу општинских
награда и признања 
Број: 01-011-67/20� � Председник Комисије
Дана: 02.10.2020. године� Секула Петровић

203
 На основу члана 8. Одлуке о општинским 
наградама и признањима општине Беочин („Службени 
лист општине Беочин“ бр. 16/13) Комисија за доделу 
општинских награда и признања, на седници одржаној 
дана 02.10.2020. године, донела је

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 

2020. ГОДИНУ

Члан 1.
� Захвалница општине Беочин за 2020. годину 
додељује се:
� ПРЕДРАГУ КОМЉЕНОВИЋУ из Беочина за 
дугогодишњи допринос у области уметности.

Члан 2.
� Додела Захвалнице обавиће се на свечаности 
поводом 16. октобра - Дана општине Беочин.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Комисија за доделу општинских
награда и признања 
Број: 01-011-68/20� � Председник Комисије
Дана: 02.10.2020. године� Секула Петровић
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