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 На основу члана 29. став 1. тачка 1) Закона о 
смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 
87/2018), члана 15. став 1. тачка 15, члана 41. став 1.  
тачка 72. и члана 143. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“, бр. 3/2019), 
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 
27.11.2020. године, донела је

О Д Л У К У 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ 

ЗАШТИТЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
� Овом одлуком регулише се организација и 
функционисање цивилне заштите на територији 
општине Беочин, дужности општинских органа у 
заштити и спасавању и изради процене угрожености и 
плана заштите спасавања у ванредним ситуацијама, 
образовање штаба за ванредне ситуације, поставља-
ње повереника и заменика повереника цивилне заш-
тите у насељеним местима, формирање јединица ци-
вилне заштите опште намене, одређивање субјеката и 
од посебног значаја за заштиту и спасавање, финан-
сирање и друга питања из области цивилне заштите. 

Члан 2.
� Цивилна заштита је организован систем чија је 
основна делатност заштита, спасавање и отклањање 
последица елементарних непогода, техничко-
технолошких несрећа и других већих опасности које 
могу угрозити становништво, материјална и културна 
добра и животну средину у миру, ванредном и ратном 
стању. 
� Цивилну заштиту чине лична и узајамна 
заштита, јединице цивилне заштите, мере, повере-
ници, заменици повереника и јединице. 

Члан 3.
� Субјекти и снаге система смањења ризика од 
катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на 
територији општине Беочин су: 
- органи општине Беочин (скупштина општине, 
председник општине, општинско веће и општинска 
управа);
- привредна друштва и друга правна лица која обављају 
послове и располажу ресурсима од нарочитог значаја 
за заштиту и спасавање, а која су одговарајућом 
одлуком надлежног органа проглашена субјектима од 

посебног значаја, у даљем тексту: Субјекти од 
посебног значаја за заштиту и спасавање);
- грађани, групе грађана, удружења, професионалне и 
друге организације.

II НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ОПШТИНЕ

1. Скупштина Општине Беочин

Члан 4.
� У остваривању своје улоге у систему заштите и 
спасавања становништва и материјалних и културних 
добара на територији општине Беочин, а у складу са 
одредбама Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
управљању ванредним ситуацијама (у даљем тексту: 
Закон), Скупштина општине Беочин врши следеће 
послове:
- доноси акт о организацији и функционисању цивилне 
заштите на територији општине Беочин, на предлог 
надлежног штаба и обезбеђује његово спровођење;
- доноси план и програм развоја система заштите и 
спасавања на територији општине Беочин;
- планира и обезбеђује буџетска средства намењена за 
смањење ризика од катастрофа и управљање 
ванредним ситуацијама;
- образује Штаб за ванредне ситуације;
- образује јединице цивилне заштите;
- успоставља ситуациони центар у складу са актом о 
организацији и функционисању цивилне заштите, а у 
зависности од техничких и материјалних могућности;
- израђује студију покривености система за јавно 
узбуњивање за своју територију (акустичку студију) и 
стара се о одржавању, набавци и постављању 
акустичких извора (сирена) и остале опреме у оквиру 
јединственог система за јавно узбуњивање у 
Републици Србији;
- разматра и усваја годишњи план рада и извештај о 
раду Штаба за ванредне ситуације;
- разматра висину насталих штета од елементарних 
непогода и доставља захтеве за помоћ од ресорних 
органа општине и републике;
- разматра извештаје председника о битним питањима 
за заштиту и спасавање;
- обавља и друге послове у складу са законом и другим 
прописима. 

2. Општинско веће 

Члан 5.
� У остваривању своје улоге у систему заштите и 
спасавања становништва, животиња, материјалних и 
културних добара на територији општине Беочин, а у 
складу са одредбама Закона, Општинско веће општине 
Беочин врши следеће послове:
- процену ризика од катастрофа за територију општине 
Беочин;
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- план заштите и спасавања за територију општине 
Беочин;
- образује Комисију за процену штете настале од 
елементарних непогода, 
- одлучује о накнади штете настале од елементарних 
непогода и других несрећа,
- прати реализацију превентивних и оперативних мера 
заштите.
- одређује субјекте од посебног значаја за заштиту и 
спасавање јединице локалне самоуправе на предлог 
надлежног штаба, 
- предлаже акта која доноси Скупштина општине 
Беочин,
- предузима хитне и превентивне мере у циљу 
смањења ризика од катастрофа,
- обавља и друге послове утврђене законом.

3. Председник општине 

Члан 6.
� Председник општине Беочин обавља следеће 
послове:
− врши функцију команданта Штаба за ванредне 
ситуације Општине Беочин и руководи његовим радом; 
− у сарадњи са замеником и начелником штаба 
предлаже постављење осталих чланова Штаба за 
ванредне ситуације; 
− доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације на 
територији општине Беочин; 
− наређује мобилизацију јединице цивилне заштите 
опште намене, грађана и материјалних средстава; 
− руководи заштитом и спасавањем и наређује мере 
утврђене законом и другим прописима; 
− усмерава и усклађује рад општинских органа и 
правних лица, чији је општина Беочин оснивач, у 
спровођењу мера заштите и спасавања; 
− остварује сарадњу са командантом Окружног, 
Покрајинског и Републичког штаба за ванредне 
ситуације у јединственом и усклађеном деловању у 
ванредним ситуацијама; 
− наређује евакуацију грађана, животиња, правних 
лица и материјалних добара са угроженог подручја и 
прати њихово збрињавање; 
− стара се о организацији и спровођењу мобилизације 
грађана, правних лица и материјалних добара у циљу 
укључења истих у активности заштите и спасавања; 
− одлучује о организовању превоза, смештаја и 
исхране припадника јединица цивилне заштите опште 
намене и грађана који учествују у заштити и спасавању 
становништва, животиња и материјалних добара на 
територији општине Беочин; 
− одлучује о увођењу дежурства у општинским органи-
ма и другим правним лицима у ванредној ситуацији; 
− остварује сарадњу са Министарством унутрашњих 
послова и Војском Србије у циљу усклађивања 
активности у ванредним ситуацијама; 
− сарађује са суседним јединицама локалне 
самоуправе у спровођењу мера и активности од 
значаја за смањење ризика од катастрофа и 
управљање ванредним ситуацијама; 
− извештава Скупштину општине Беочин о стању на 
територији општине и о предузетим активностима у 
ванредним ситуацијама. 
− разматра и одлучује о другим питањима из области 
заштите и спасавања из своје надлежности, као и друге 
послове и задатке проистекле из Закона и других 
прописа.

4. Општинска управа

Члан 7.
� Општинска управа општине Беочин, у оквиру 
своје надлежности у систему заштите и спасавања, 
обавља следеће послове и задатке:
− прати стање заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама и предузима мере за заштиту и 
спасавање; 
− учествује у изради Процене ризика од катастрофа на 
територији општине Беочин;
− учествује у изради Плана заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама; 
− учествује у припремама и извођењу привременог 
померања или евакуације становништва; 
− учествује у припремама и спровођењу збрињавања 
настрадалог становништва; 
− стара се око обезбеђења неопходних средстава за 
рад Штаба за ванредне ситуације општине Беочин; 
− набавља и одржава средства за узбуњивање, у 
оквиру система јавног узбуњивања у Републици 
Србији, учествују у изради студија покривености 
система јавног узбуњивања за територију општине 
Беочин (акустичке студије); 
− стара се о обезбеђењу телекомуникационе и 
информационе подршке за потребе заштите и 
спасавања;
− организује, развија и води личну и колективну 
заштиту; 
− учествује у организацији, формирању и опремању 
јединице цивилне заштите опште намене; 
− остварује сарадњу са организационим јединицама 
Сектора за ванредне ситуације МУП; 
− за потребе рада Општинског штаба, стручна служба 
општине обавља стручне и административно-техничке 
послове, у сарадњи са начелником Општинског штаба 
и организационом јединицом Надлежне службе, у чијој 
надлежности је територија општине;
− Обавља и друге послове заштите и спасавања у 
складу са законом и другим прописима. 

5. Општински штаб за ванредне ситуације

Члан 8. 
� За праћење активности на смањењу ризика од 
катастрофа и координацију и руковођење у ванредним 
ситуацијама, од стране Скупштине општине Беочин је 
образован Општински штаб за ванредне ситуације 
општине Беочин.
� Општински штаб за ванредне ситуације (у 
даљем тексту: Општински штаб) чине командант, 
заменик команданта, начелник и чланови штаба.
� Командант Општинског штаба је председник 
општине.
� Заменик команданта Општинског штаба је 
заменик председника општине, помоћник председника 
општине или члан општинског већа.
� Начелник Општинског штаба је представник 
надлежне службе.
� Изузетно, начелник Општинског штаба може 
бити лице ван надлежне службе, по претходно 
добијеној сагласности руководиоца Надлежне службе.
� Чланови Општинског штаба су:
1) представници органа општине у чијем делокругу су 
послови из области: одбране, информисања, 
инспекције, комуналних делатности, стамбених 
послова, здравства, пољопривреде, водопривреде, 
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шумарства, рада, социјалне политике, заштите живот-
не средине, образовања, урбанизма, грађевинарства, 
саобраћаја, геологије, рударства и енергетике и други у 
складу са проценом Општинске управе Беочин и 
организационе јединице Надлежне службе;
2) руководиоци јавних предузећа, привредних 
друштава, представници Министарства унутрашњих 
послова, представник Војске Србије, Црвеног крста 
Србије, удружења грађана, других правних лица и 
установа и други у складу са предлогом општинске 
управе и организационе јединице надлежне службе за 
територију општине Беочин.
� Стручне и административно-техничке послове 
за потребе рада Општинског штаба обавља стручна 
служба општине Беочин, у сарадњи са начелником 
Општинског штаба и организационом јединицом 
Надлежне службе у чијој надлежности је територија 
општине Беочин.

Члан 9.
� Општински штаб ради у складу са Законом и 
другим прописима, реализујући своје активности кроз 
три фазе, које се међусобно смењују, и то: превентивна 
фаза,  оперативна фаза,  односно послови 
координације и руковођења као друга фаза и 
активности у фази опоравка заједнице, као трећа фаза.
� Превентивна фаза представља активности на 
организацији и спровођењу задатака и мера које штаб 
реализује у периоду пре ванредне ситуације.
� Општински штаб спроводи активности на 
разматрању стања спремности за организовани 
одговор на ризике и претње и упознаје се са 
достигнутим степеном развоја и изградње система 
смањења ризика и управљања ванредним 
ситуацијама.
� Општински штаб ове активности разматра на 
редовним седницама.
� Оперативна фаза представља представља 
активности које обухватају непосредно руковођење и 
координацију субјектима и снагама система смањења 
ризика и управљању ванредним ситуацијама на 
погођеној територији ради заштите и спасавања 
живота и здравља људи, животиња, материјалних и 
културних добара, животне средине, инфраструктуре и 
других штићених вредности.
� Општински штаб  ове активности разматра и 
реализацује на ванредним седницама које се сазивају 
по потреби.
� По укидању ванредне ситуације приступа се 
анализи ситуације на погођеној територији, у погледу 
броја и стања угроженог и настрадалог становништва, 
домаћинстава, инфраструктуре, анализи рада 
учесника, као и других потребних података по процени 
штаба за ванредне ситуације.
� Анализа ситуације доставља се Штабу за 
ванредне ситуације непосредно вишег нивоа 
образовања.
� Фаза опоравка је фаза у којој Општински штаб 
активно учествује у препознавању потребе за 
предузимањем мера опоравка, организацији и 
спровођењу мера и задатака обнове, реконструкције и 
рехабилитације, узимајући у обзир смањење ризика од 
будућих катастрофа.
� Општински штаб, поред послова из члана 43. 
Закона, обавља и следеће послове: 
- именује поверенике и заменике повереника цивилне 
заштите;

- ставља у приправност и ангажује субјекте од посебног 
значаја за заштиту и спасавање у јединицама локалне 
самоуправе; 
- предлаже субјекте од посебног значаја за јединицу 
локалне самоуправе;
- обавља друге послове у складу са законом.
� По спроведеним мерама опоравка приступа се 
изради извештаја о стању погођених штићених 
вредности, са предлогом мера за смањење ризика од 
будућих катастрофа.
� Извештај се доставља штабу за ванредне 
ситуације непосредно вишег нивоа образовања.
� Општински штаб може наредити и следеће 
мере:
- увођење дежурства правних лица;
- посебан режим обављања одређених комуналних 
делатности;
- посебне мере и поступке хигијенско-профилактичког 
карактера;
- посебан режим саобраћаја или забрану саобраћаја 
локалним путевима;
- евакуацију становништва;
- одређивање другачијег распореда радног времена;
- посебне приоритете у испоруци комуналних и других 
производа и пружања услуга (воде, грејање, гаса, 
електричне енергије, градског превоза и друмског 
превоза и сл.);
- привремену забрану приступа и кретања у појединим 
угроженим подручјима;
- привремену забрану коришћења одређених 
покретних и непокретних ствари власницима односно 
корисницима;
- обезбеђење обавезног поштовања наређених мера 
од стране становништва и правних лица у 
организовању спровођењу евакуације и других 
активности у заштити и спасавању;
- корисницима, односно власницима стамбених зграда, 
станова, пословних просторија и других зграда да 
приме на привремени смештај угрожена лица из 
угроженог подручја;
- и друге мере у складу са захтевима надлежних органа.

III� ЦИВИЛНА ЗАШТИТА

Члан 10.
� Цивилна заштита је организован систем чија је 
основна делатност заштита, спасавање и отклањање 
последица елементарних непогода, техничко-
технолоших несрећа и других, већих опасности које 
могу угрозити становништво, материјална и културна 
добра и животну средину у миру и ванредном и ратном 
стању.
� Цивилну заштиту чине лична и узајамна 
заштита, мере, повереници, заменици повереника и 
јединице.

Члан 11.
� Лична и уза јамна заштита је  облик 
организовања грађана за личну заштиту и самопомоћ и 
пружање помоћи другим особама којима је та помоћ 
неопходна.
� Ради остваривања личне и узајамне заштите 
општина Беочин је дужна да држи у исправном стању 
потребна средства и опрему за личну и узајамну 
заштиту и да врши обуку запослених.
� Грађани, власници зграда и власници посебних 
и самосталних делова стамбених зграда и зграда било 

 



које друге намене, дужни су да обезбеђују и држе у 
исправном стању потребна средства и опрему за личну 
и узајамну заштиту.
� Обавезна средства, опрему и обуку за личну и 
зајамну заштиту од катастрофа ближе уређује Влада.

Члан 12.
� Мере цивилне заштите, у складу са чланом 56. 
Закона, које се спроводе у циљу заштите и спасавања 
људи, материјалних и културних добара од опасности 
изазваних катастрофама су:
1) узбуњивање;
2) евакуација;
3) склањање;
4) збрињавање угрожених и настрадалих;
5) радиолошка, хемијска и биолошка заштита;
6) заштита од техничко-технолошких несрећа;
7) заштита од спасавање из рушевина;
8) заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и 
под водом;
9) заштита и спасавање на неприступачним теренима;
10) заштита и спасавање од пожара и експлозија;
11) заштита од ЕОР;
12) прва и медицинска помоћ;
13) асанација терена.
� Осим мера из става 1. овог члана, могу се 
планирати, припремати и спроводити и друге мере и 
активности у циљу смањења ризика од катастрофа и 
управљања ванредним ситуацијама.

Члан 13.
� Поверенике и заменике повереника цивилне 
заштите именује и разрешава:
1) у органу државне управе – руководилац органа 
државне управе, у чијој надлежности су послови који се 
односе на заштиту и спасавање;
2) у привредном друштву и другом правном лицу – 
директор, односно други надлежни орган одређен 
општим актом;
3) у насељу, односно делу насеља – Општински штаб.
� Повереници и заменици повереника у органима 
државне управе и јединицама локалне самоуправе, 
привредним друштвима и другим правним лицима, 
учествују у припреми и организовању запослених за 
спровођење личне и узајамне заштите и мера цивилне 
заштите према плану заштите и спасавања и 
наредбама и упутствима руководиоца органа, односно 
правног лица.
� Повереници и заменици повереника у 
насељеним местима, делу насеља и стамбеним 
зградама, обезбеђују припрему и организовано учешће 
грађана у спровођењу личне и узајамне заштите и мера 
цивилне заштите, на угроженим и настрадалим 
подручјима у координацији са надлежном службом 
јединице локалне самоуправе и Општинским штабом.
� Правилником о раду повереника и заменика 
повереника цивилне заштите и критеријумима за 
њихово именовање („Службени гласник РС“, бр. 
102/2020) се ближе прописује рад повереника и 
заменика повереника цивилне заштите и критеријуми 
за њихово именовање.

Члан 14.
� Јединице цивилне заштите опште намене се 
образују у складу са Проценом ризика од катастрофа и 
Проценом војних и невојних изазова, ризика и претњи 
по безбедност земље.

� У складу са чланом 80. и 81. Закона о смањењу 
ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама, доноси се Одлука о образовању јединица 
цивилне заштите, а на основу Уредбе о јединицама 
цивилне заштите, намени, задацима, мобилизацији и 
начину употребе („Службени гласник РС“, бр. 84/2020).
� Јединице цивилне заштите опште намене 
намењене су за учествовање у гашењу пожара на 
отвореном, за изградњу и ојачавање заштитних насипа 
и црпљење воде, за рашчишћавање из рушевина, за 
предузимање активности при евакуацију, збрињавању 
и заштити живота и здравља угрожених људи, 
животиња, материјалних и културних добара и животне 
средине, као и за предузимање превентивних мера од 
настанка опасности.
� На територији општине Беочин образују се 
јединице цивилне заштите опште намене, ранга вода, 
тако да се јединице образују у свим насељеним 
местима и месним заједницама.

IV� РАНО УПОЗОРАВАЊЕ, ОБАВЕШТАВАЊЕ И 
УЗБУЊИВАЊЕ

Члан 15.
� Рано упозоравање,  обавештавање и 
узбуњивање представља скуп активности усмерених 
на откривање, праћење и прикупљање информација, 
као и благовремено обавештавање и упозоравање 
субјеката и снага система смањења ризика од 
катастрофа и управљања ванредним ситуацијама о 
свим врстама опасности које могу угрозити људе, 
животну средину, материјална и културна добра. 
� Општина Беочин, као један од субјеката 
система смањења ризика од катастрофа и управљања 
ванредним ситуацијама, у оквиру својих Законом 
предвиђених права и дужности, извршава следеће 
послове:
- набавку, постављање и одржавање сирена, а све у 
складу са проценом ризика, акустичком студијом, 
техничким нормативима и упутствима за одржавање и 
другим прописима и општим актима;
 - у случају да за потребе активирања сирена у случају 
да не постоји или није исправан систем задаљинско 
управљање сиренама, Општина је дужна да формира 
специјализоване јединице цивилне заштите за 
узбуњивање;
- успоставља ситуациони центар за праћење стања и 
управљање у ванредним ситуацијама и повезује се са 
Службом 112, који формира надлежни орган Општине;
- прати опасности, обавештава становништво о 
опасностима и предузима друге превентивне мере за 
смањење ризика од елементарних непогода и других 
несрећа.

V� СУБЈЕКТИ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА 
ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ

Члан 16.
� Субјекти од посебног значаја за заштиту и 
спасавање су привредна друштва и друга правна лица 
која се баве делатношћу из области: телекомуникација, 
рударства и енергетике, транспорта, метеорологије, 
хидрологије, сеизмологије, заштите од јонизујућег 
зрачења и нуклеарне сигурности, заштите животне 
средине, водопривреде, шумарства и пољопривреде, 
здравства, збрињавања лица, ветерине, комуналне 
делатности, грађевинарства, угоститељства, и други 
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који располажу ресурсима за смањење ризика од 
катастрофа. 
� Субјекте од посебног значаја за заштиту и 
спасавање општине Беочин одређује Општинско веће 
општине Беочин. 
� Општински штаб може ставити у приправност 
или ангажовати субјекте од посебног значаја у 
ванредној ситуацији, као и за потребе вежби цивилне 
заштите када ванредна ситуација није проглашена. 

� Трошкови стављања у приправност, односно 

ангажовања, падају на терет буџета општине Беочин.

� На одређивање и ангажовање субјеката од 

посебног значаја не примењују се одредбе закона којим 

се уређују јавне набавке.

VI� OБУЧАВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ

Члан 17.
� Обучавање грађана и јединица цивилне 
заштите у пружању прве помоћи врше Црвени крст 
Србије и здравствене установе, у складу са јавним 
овлашћењем и по утврђеним наставним плановима, 
програмима и критеријумима.
� За потребе система смањења ризика од 
катастрофа и управљања ванредним ситуацијама 
врши се обучавање и оспособљавање припадника 
Надлежне службе, председника општина, градона-
челника и њихових заменика, чланова штабова за 
ванредне ситуације свих нивоа, повереника и заменика 
повереника цивилне заштите, припадника јединица 
цивилне заштите, представника субјеката од посебног 
значаја и представника органа државне управе.
� Пропис о начину обучавања, оспособљавања, 
наставним плановима и програмима доноси министар.

VII� ФИНАНСИРАЊЕ

Члан 18.
� Општина Беочин у оквиру својих надлежности, 
у области смањења ризика од катастрофа и управ-
љања ванредним ситуацијама планира и обезбеђује 
буџетска средства намењена за смањење ризика од 
катастрофа и управљање ванредним ситуацијама за:
- израђивање студије покривености система за јавно 
узбуњивање за своју територију (акустичку студију) и 
стара се о одржавању, набавци и постављању 
акустичких извора (сирена) и остале опреме у оквиру 
јединственог система за јавно узбуњивање у 
Републици Србији;
- организовање, опремање и обучавање Општинског 
штаба;
- организовање, опремање и обучавање јединице 
цивилне заштите опште намене;
- трошкове ангажовања субјеката од посебног значаја 
за заштиту и спасавање;
- набавку, одржавање, смештај, чување и осигурање 
посебне опреме за јединице цивилне заштите опште 
намене општине Беочин;
- изградњу, адаптацију, одржавање, опремање и 
чување објеката за потребе цивилне заштите;
- организацију и спровођење мера и задатака цивилне  
заштите из делокруга општине Беочин;
- санирање штета насталих ванредном ситуацијом, у 
складу са материјалним могућностима;
- друге послове цивилне заштите у складу са Законом и 
другим прописима.

� Наведене активности се, поред средстава из 
буџета, могу реализовати и путем донација, поклона и 
других видова помоћи, у складу са Законом. 

VIII� ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ

Члан 19.
� За нарочите успехе у организовању и спрово-
ђењу задатака цивилне заштите и других послова у 
области заштите и спасавања, у привредним друш-
твима и другим правним лицима, органима Општине 
Беочин, у раду Општинског штаба и стручно-
оперативним тимовима Штаба, јединицама цивилне 
заштите опште намене, повереницима цивилне 
заштите и заменицима повереника, као и другим 
припадницима и заслушним појединцима на 
територији Општине, додељују се признања и награде.
� Признања и награде се уручују поводом 
Светског дана ЦЗ – 1. марта, или на други дан, који 
одреди председник Општине (командант Општинског 
штаба).
� Предлоге за признање и награде Општински 
штаб доставља Општинском већу , а признања и 
награде уручује председник Општине, као командант 
Општинског штаба.
� Општинско веће ће посебним актом ближе 
уредити врсту награда и признања, као и критеријуме 
за њихову доделу.

IX� ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.
� Општинско веће општине Беочин ће донети акт 
о одређивању субјекта од посебног значаја за заштиту 
и спасавање општине Беочин у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове Одлуке.
� Општинско веће ће образовати јединице 
цивилне заштите опште намене у року од 30 дана од 
дана ступа на снагу ове Одлуке.
� Општински штаб поставља поверенике и 
заменике повереника цивилне заштите и прописује 
критеријуме за њихово именовање у року од 60 дана од 
дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 21.
� Доношењем ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о организацији и функционисању цивилне 
заштите на територији општине Беочин („Службени 
лист општине Беочин“, бр. 10/2011).

Члан 22.
� Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
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 На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 129/07, 
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), 
члана 41. став 1. тачка 7. Статута општине Беочин („Сл. 
лист општине Беочин“ број: 3/2019), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној 27.11.2020. 
године, донела је
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ОДЛУКУ 

О СТИПЕНДИРАЊУ УЧЕНИКА 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.

Овом Одлуком уређује се поступак,  

критеријуми и начин доделе стипендије, права и 

обавезе даваоца и корисника стипендије као и друга 

питања од значаја за стипендирање ученика са 

територије општине Беочин.

Члан 2.

Право на стипендију могу остварити редовни 

ученици средњих школа чији је оснивач Република 

Србија и Аутономна Покрајина Војводина (у даљем 

тексту: ученик), под следећим условима: 

1. да су уписали једну од година средње школе, од 

првог до четвртог разреда, 

2. да током школовања нису обнављали ни једну 

годину, осим у случају болести 

3. да имају пребивалиште на територији општине 

Беочин најмање једну годину и

4. да имају oдличaн успeх у учeњу и влaдaњу.

Члан 3.

На конкурс за доделу ученичких стипендија 

могу се пријавити ученици I разреда средње школе који 

су у свим разредима од V до VIII разреда основне 

школе постигли одличан општи успех (од 4,70 до 5,00), 

односно ученици од II до IV разреда средње школе који 

су у свим претходно завршеним разредима  средње 

школе постигли одличан општи успех (од 4,70 до 5,00).

Члан 4.

Стипендија се додељује свим ученицима који у 

претходним разредима имају просечну оцену 5,00. 

Ученицима првог разреда средње школе 

стипендија се додељује ако у свим разредима од V до 

VIII разреда основне школе имају просечну оцену 5,00.

Ученицима од II до IV разреда средње школе 

стипендија се додељује ако у свим претходно 

завршеним разредима  средње школе имају просечну 

оцену 5,00.

Члан 5.

Пристигле пријаве ученика који у претходним 

разредима имају просечну оцену од 4,70 до 4,99 се 

бодују и рангирају на основу успeха oствaрeног у 

прeтхoднoм шкoлoвaњу.

Успeх oствaрeн у прeтхoднoм шкoлoвaњу 

искaзуje сe брojeм бoдoвa, и тo:

1) Успeх зa предходне гoдинe шкoлoвaњa искaзуje се на 

основу остварене просечне оцене у току школовања у 

висини oпштeг успeхa (oд 4,70 дo 4,99 бoдoвa). За 

ученике I разреда средње школе просечна оцена у току 

школовања утврђује се као просек општег успеха 

оствареног од V до VIII разреда основне школе. За 

ученике од II до IV разреда средње школе просечна 

оцена у току школовања утврђује се као просек општег 

успеха оствареног у свим претходно завршеним 

разредима средње школе;

2) Учествовање на такмичењима из наставних 

предмета (једно од освојена прва три места)
Освојене награде се бодују на следећи начин: на 
међународним такмичењима – 5. бодова, на 
републичком такмичењу – 4. бода, на окружном или 
регионалном - 3 бoдa и на oпштинском тaкмичeњу 2 
бода. Бoдуje сe сaмo jeдaн, нajбoљи рeзултaт.

Члан 6.
� На основу извршеног бодовања из члана 5. ове 
Одлуке, Комисија утврђује коначну ранг листу.
� Стипендије се додељују ученицима који 
остваре највећи број бодова у складу са наведеним 
мерилима.

Члан 7.
� Средства за доделу стипендија обезбеђују се у 
буџету општине Беочин, без обавезе враћања, изузев у 
случајевима из ове Одлуке.
� Одлуку о висини стипендија и броју ученика 
који ће бити стипендирани доноси председник 
Општине Беочин (у даљем тексту председник 
Општине), у складу са Одлуком о буџету општине 
Беочин.

II ПОСТУПАК, КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН ДОДЕЛЕ 
СТИПЕНДИЈЕ

Члан 8
� Поступак за доделу стипендија спроводи 
Комисија за доделу стипендија (у даљем тексту: 
Комисија). 
� Комисија има три члана и три заменика од којих 
је најмање један члан и заменик из реда запослених у 
Општинској управи.
� Комисију именује и разрешава Председник 
општине у складу са Статутом општине, на период од 
четири године.

Члан 9.
� Конкурс за доделу стипендија расписује 
Комисија најкасније до 30. септембра текуће 
календарске године. 
� Текст конкурса објављује се на огласној табли 
општине Беочин, огласним таблама месних заједница, 
средствима јавног информисања и на сајту општине 
Беочин.

Члан 10.
Текст конкурса садржи: 
- назив органа коме се пријава подноси,
- услове које треба да испуњавају ученици,
- рок за подношење пријава,
- документацију коју треба приложити.

Члан 11.
� Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса.
� Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.
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Члан 12.
� Ученик уз пријаву подноси следећа документа: 
1. уверење о уписаном разреду,
2. доказ о успеху 

- за први разред средње школе оверена фотокопија 

сведочанства од V до VIII разреда основне школе,  

- за остале разреде оверене фотокопије сведочанства 

за све претходно завршене разреде средње школе ,

3. доказ да током школовања није обнављао разред, 

4. доказ о освојеном једном од прва три места на такми-

чењима из наставних предмета (међународном, репуб-

личком, окружном или регионалном и oпштинском)

5. доказ о пребивалишту (уверење ПС Беочин).
6. изјава подносиоца пријаве оверена код нотара, да 
није корисник стипендије по Закону о ученичком и 
студентском стандарду, односно да уколико постане 
корисник исте, да ће се одрећи стипендије на коју 
оствари право по овој одлуци.

Члан 13.
Одлуку о додели стипендија доноси Комисија у 

складу са одредбама ове Одлуке. 

Члан 14.
Ученик који није задовољан одлуком о додели 

стипендија може у року од 8 дана од дана пријема исте, 
поднети приговор Општинском већу општине Беочин, 
чија је одлука коначна.

III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА И КОРИСНИКА 
СТИПЕНДИЈЕ

Члан 15.
Између даваоца и корисника стипендије 

закључује се уговор о стипендирању којим се регулишу 
међусобна права и обавезе.

У име даваоца стипендије уговор о стипенди-
рању потписује Председник општине Беочин, на 
период од једне године.

Члан 16.
Стипендија се исплаћује у трајању од 10 (десет) 

месеци, а исплата се врши месечно.
Корисник стипендије има право да исту прима 

почев од 01. октобра у години у којој је остварио право, 
до 30. септембра, наредне године.

Стипендија се не исплаћује за месец јули и 
август.

Члан 17.
Корисник стипендије губи право на стипендију у 

случају: 

- нетачно приказаних података, 

- промене пребивалишта, 

- напусти редовно школовање, 

- и другим случајевима утврђеним законом.  

Ученик је дужан да пријави сваку промену која је од 

утицаја на остваривање права одмах, а најкасније у 

року од 8 дана од настанка исте. 

 Уколико наступи неки од услова из става 1. овог 

члана, Комисија може донети одлуку да уместо 

корисника који изгуби право на стипендију исту додели 

првом следећем кандидату на ранг листи, а који није 

остварио право на кредит или стипендију по другом 

основу.

Члан 18.
Корисник стипендије је дужан да врати све 

износе примљене стипендије по основу закљученог 
уговора о стипендирању, увећане за износ есконтне 
стопе Народне банке, уколико дође до раскида уговора.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.
Корисницима стипендије који имају закључене 

уговоре исплата стипендије врши се у складу са 
уговором до престанка његовог важења.

Члан 20.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје 

да важи Одлука о стипендирању ученика ( „Службени 
лист општине Беочин“ број 5/10 и 13/13).

Члан 21.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                   
Број:01-011-90/20� � ПРЕДСЕДНИК СО
Дана:27.11.2020. године� Немања Вилић, с.р.
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 На основу члана 41. став 1. тачка 66. и члана 
143. став 1. Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 3/19), а у вези са чланом 76. став 
3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ 
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/12, 62/13, 63/13 испр. 
108/13, 142/14, 68/15 - др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 
95/18, 31/19 и 72/19) Скупштина општине Беочин је на 
седници одржаној дана 27.11.2020. године донела 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА ПЕРИОД ОД 
01.01.2020. ГОДИНЕ ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ

Члан 1.
� Прихвата се Извештај Одељења за буџет и 
финансије број 01-400-169 од 15.10.2020. године  о 
извршењу буџета општине Беочин за период од 
01.01.2020. године до 30.09.2020. године који је 
усвојило Општинско веће на седници одржаној дана 
30.10.2020. године.

Члан 2.
� Извештај Одељења за буџет и финансије број 
01-400-169 од 15.10.2020. године о извршењу буџета 
општине Беочин за период од 01.01.2020. године до 
30.09.2020. године 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: 01-400-174/20� � Председник СО
Дана: 27.11.2020. године� Немања Вилић, с.р. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 и 47/18), члана 41. став 
1. тачка 65. и члана 143. став 1. Статута општине 
Беочин („Службени лист општинe Беочин“ бр. 3/19)  и 
члана 26. Одлуке о усклађивању оснивачког акта 
Јавног комуналног предузећа „Беочин“ Беочин са 
Законом о јавним предузећима („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 11/16), Скупштина општине 
Беочин, на седници одржаној дана 27.11.2020. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОЧИН“ 

БЕОЧИН
ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
� Даје се сагласност на Измене и допуне 
Годишњег програма пословања Јавног комуналног 
предузећа „Бeочин“ Беочин за 2020. годину, које је 
усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног  предузећа 
"Беочин" Беочин Oдлуком бр. 709/1 на седници 
одржаној дана 09.11.2020. године. 

Члан 2.
� Измене и допуне Годишњег програма посло-
вања Јавног комуналног предузећа „Бeочин“ Беочин за 
2020. годину бр. 706/2 од 06.11.2020. године саставни 
су део овог решења.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-182/20� � Председник СО
Дана: 27.11.2020. године� Немања Вилић, с.р.
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 На основу члана 61. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16), члана 
32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07, 129/07, 83/14 – др. 
закон, 101/16 и 47/18 ),  члана 41. став 1. тачка 65. и 
члана 143. став 1. Статута општине Беочин ("Службени 
лист општинe Беочин" бр. 3/19)  и члана 26. став 3. 
Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 
комуналног предузећа „Беочин“ Беочин са Законом о 
јавним предузећима („Службени лист општине Беочин“ 
бр. 11/16), Скупштина општине Беочин, на седници 
одржаној дана 27.11.2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА 
СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 

2020. ГОДИНУ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОЧИН“ 

БЕОЧИН 

Члан 1.
� Даје се сагласност на Измене и допуне 
Посебног програма коришћења субвенција из буџета 

општине Беочин за 2019. годину Јавног комуналног 
предузећа "Беочин" Беочин, којe је усвојио Надзорни 
одбор Јавног комуналног  предузећа "Беочин" Беочин 
Oдлуком бр. 709/2  на седници одржаној дана 
09.11.2020. године. 

Члан 2.
� Измене и допуне Посебног програма кориш-
ћења субвенција из буџета општине Беочин за 2020. 
годину Јавног комуналног предузећа "Беочин" Беочин 
бр. 706/3 од 06.11.2020. године саставни су део овог 
решења.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-183/20� � Председник СО
Дана: 27.11.2020. године� Немања Вилић, с.р.
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 На основу члана 52. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 и 
88/19), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 – 
др. закон, 101/16 – др. закон и  47/18) члана 41. став 1. 
тачка 14. и члана 143. став 1. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 27.11.2020. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„БЕОЧИН“ БЕОЧИН 

Члан 1.
� ГОРДАНА РАКИЋ из Новог Сада, дипломирани 
инжењер технологије, разрешава се дужности 
вршиоца дужности директора Јавног комуналног 
предузећа „Беочин“ Беочин, због именовања 
директора Јавног комуналног предузећа „Беочин“ 
Беочин по спроведеном јавном конкурсу.  
  

Члан 2.
� Ово Решење је коначно.

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 52. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19) 
прописано је да се вршилац дужности директора може 
именовати до именовања директора јавног предузећа 
по спроводеном јавном конкурсу. Чланом 32. став 1. 
тачка 9. Закона о локалној самоуправи прописано је да 
Скупштина општине, између осталог, именује и 
разрешава директоре јавних предузећа. Иста одредба 
прописана је и чланом  41. став 1. тачка 14. Статута 
општине Беочин. 
� Решењем Скупштине општине Беочин бр. 01-
02-62/20 од 15.09.2020. године Гордана Ракић 
именована је за вршиоца дужности директора Јавног 
комуналног предузећа „Беочин“ Беочин, до именовања 
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директора на основу спроведеног јавног конкурса, а 
најдуже до једне године, сходно члану 52. став 2. 
Закона о јавним предузећима.  
� Скупштина општине Беочин је на седници 
одржаној дана 15.09.2020. године  донела  Одлуку о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног 
комуналног предузећа „Беочин“ Беочин бр. 01-011-46 
од 15.09.2020. године, образовала Комисију за 
спровођење конкурса за избор директора јавних 
предузећа чији је оснивач општина Беочин решењем 
бр. 01-02-63/20 од 15.09.2002. године и у складу са 
Законом огласила Јавни конкурс. 
� Комисија за спровођење конкурса за избор 
директора јавних предузећа чији је оснивач општина 
Беочин је спровела изборни поступак и Општинском 
већу општине Беочин  доставила Ранг листу кандидата 
и записник о изборном поступку. Општинско веће 
општине Беочин је утврдило предлог акта о именовању 
директора Јавног комуналног предузећа „Беочин“ 
Беочин  и доставило га Скупштини општине на 
усвајање, на основу чега су се стекли услови за 
разрешење вршиоца дужности директора Јавног 
комунланог редузећа „Беочин“ Беочин Гордане Ракић. 
� На основу свега напред наведеног одлучено је 
као у диспозитиву решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 
решења може се поднети тужба Вишем суду у Новом 
Саду у року од 60 дана од дана пријема овог решења.

СКУПШИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-108/20� � Председник СО
Дана: 27.11.2020. године� Немања Вилић, с.р.
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 На основу члана 24. став 3. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Републике Србије“, 
број 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, број 129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16 – др. за-
кон и  47/18) и члана 41. став 1. тачка 14. и члана 143. 
став 1. Статута општине Беочин ("Службени лист опш-
тине Беочин" бр. 3/19), Скупштина општине Беочин, на 
седници, одржаној дана 27.11.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОЧИН“ БЕОЧИН

Члан 1.
� ГОРДАНА РАКИЋ из Новог Сада, дипломирани 
инжењер технологије, именује се за директора Јавног 
комуналног предузећа „Беочин“ Беочин, на период од 
четири године.

Члан 2.
Именовани директор је дужан да ступи на рад у року од 
осам дана од дана објављивања овог решења у 
„Службеном гласнику Републике Србије“.

Члан 3.
� Ово Решење је коначно.

Члан 4.
� Решење са образложењем објавити у „Служ-
беном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу 
општине Беочин“, као и на интернет страници општине 

Беочин ( ).www.beocin.rs

О б р а з л о ж е њ е
� Чланом 24. став 3. Закона о јавним 
предузећима прописано је да директоре јавних 
предузећа чији је оснивач јединица локалне 
самоуправе именује орган одређен статутом јединице 
локалне самоуправе, на период од четири године, на 
основу спроведеног јавног конкурса.
� Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да Скупштина општине, 
између осталог, именује и разрешава директоре јавних 
предузећа. 
� Статутом општине Беочин, чланом 41. став 1. 
тачка 14. прописано је да Скупштина општине, у складу 
са законом, именује и разрешава  директоре јавних 
предузећа чији је оснивач.
� Скупштина општине Беочин је на седници 
одржаној дана 15.09.2020. године  донела  Одлуку о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног 
комуналног предузећа „Беочин“ Беочин бр. 01-011-46, 
образовала Комисију за спровођење конкурса за избор 
директора јавних предузећа чији је оснивач општина 
Беочин и у складу са Законом огласила Јавни конкурс 
за избор кандидата за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа „Беочин“ Беочин бр. 01-111-4/20 
од 15.09.2020. године.
� Јавни конкурс објављен је у „Службеном листу 
општине Беочин“, број 24 од 15.09.2020. године, 
„Службеном гласнику Републике Србије“, број 120 од 
02.10.2020. године, дневном листу „Дневник“ дана 
09.10.2020. године, као и на интернет страници 

општине Беочин ( ).www.beocin.rs
� Јавни конкурс је био отворен 30 дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Републике 
Србије“. Рок за доставу пријава био је до 02.11.2020. 
године. 
� Јавни конкурс спровела је Комисија за 
спровођење конкурса за избор директора јавних 
педузећа чији је оснивач општина Беочин образована 
Решењем Скупштине општине Беочин бр. 01-02-63/20 
од 15.09.2002. године (у даљем тексту: Комисија). 
� Комисија је по истеку рока за подношење 
пријава, констатовала да је на јавни конкурс за 
именовање директора Јавног комуналног предузећа 
„Беочин“ Беочин, благовремено поднета једна пријава, 
пријава Гордане Ракић, те да је пријава разумљива и 
потпуна, са приложеним свим потребним доказима.  На 
основу увида у доказе о испуњености прописаних 
услова за именовање директора приложених уз 
пријаву кандидата, Комисија је на седници одржаној 
дана 06.11.2020. године, а у складу са одредбом члана 
40. Закона о јавним предузећима, саставила Списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни поступак и   
писаним путем обавестила кандидата за директора 
Јавног комуналног предузећа „Беочин“ Беочин Гордану 
Ракић о томе када почиње изборни поступак.
� Комисија је, примењујући мерила утврђена 
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног 
предузећа („Службени гласник Републике Србије“, број 
65/16), спровела изборни поступак у коме је увидом у 
податке из пријаве, прибављену и поднету 
документацију и усменом провером и разговором са 
кандидатом, извршила оцену стручне оспособље-
ности, знања и вештине кандидата.
� На основу спроведеног изборног поступка, у 
складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним 
предузећима, Комисија је на седници одржаној 
16.11.2020. године, утврдила резултат за кандидата 
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Гордану Ракић и сачинила Записник о изборном пос-
тупку бр. 01-06-121/3/20 од 16.11.2020. године и на ос-
нову члана 41. став 1. Закона о јавним предузећима са-
ставила Ранг листу кандидата бр. 01-06-121/4/20 од 
16.11.2020. године на коју је уврстила кандидата који је 
резултатом испунио мерила за избор директора Јавног 
комуналног предузећа „Беочин“ Беочин, и то: Гордана 
Ракић из Новог Сада, Железничка 13, просечна оцена 
2,8.
� На основу достављене Ранг листе кандидата 
који су испунили мерила за избор директора Јавног 
комуналног предузећа „Беочин“ Беочин са бројчано 
исказаним резултатом и Записника о спроведеном 
изборном поступку Општинска управа општине Беочин 
је припремила Нацрт акта о именовању првог 
кандидата са Ранг листе за директора Јавног 
комуналног предузећа „Беочин“ Беочин.
� Имајући у виду напред наведено, Општинско 
веће општине Беочин је размотрило Нацрт акта о 
именовању директора Јавног комуналног предузећа 
„Беочин“ Беочин и утврдило Предлог решења о 
именовању директора Јавног комуналног предузећа 
„Беочин“ Беочин и доставило га Скупштини општине 
Беочин на разматрање и усвајање. 
� На основу свега напред наведеног, донето је 
Решење као у диспозитиву. 
� Решење о именовању директора Јавног 
комуналног предузећа „Беочин “ Беочин је коначно 
сходно одредби члана 41. став 4. Закона о јавним 
предузећима.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 
решења може се поднети тужба Вишем суду у Новом 
Саду у року од 60 дана од дана пријема овог решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-109/20� � Председник СО 
Дана: 27.11.2020. године� Немања Вилић, с.р.
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 На основу члана 42. Закона о смањењу ризика 
од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС“, бро. 87/18), члана 7. Уредбе о 
саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације 
(„Службени гласник РС“, број 27/20) и члана 143. 
Статута општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“, број 3/19), Скупштина општине Беочин, на 
седници одржаној дана 27.11.2020. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ПОСТАВЉЕЊУ ЧЛАНОВА

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Члан 1.
Дужности чланства у Општинском штабу за 

ванредне ситуације, разрешавају се:
1. ГОРАН КОВАЧЕВИЋ – због престанка дужности 
директора Центра за културу, спорт и туризам општине 
Беочин;
2. ПЕРИЦА КУЗМАНОВИЋ – др ветеринарске 
медицине, на лични захтев;
3. ГОРДАНА РАКИЋ – због престанка дужности 
вршиоца дужности директора Јавног комуналног 
предузећа „Беочин“ Беочин.

Члан 2.
У Општински штаб за ванредне ситуације 

постављају се:

1. ИВАНА БРАНКОВ – вршилац дужности директора 
Центра за културу, спорт и туризам општине Беочин, за 
члана;
2. ЂУРА ЈОВИЧИЋ - др ветеринарске медицине - за 
члана и
3. ГОРДАНА РАКИЋ – директор Јавног комуналног 
предузећа „Беочин“ Беочин, за члана.  

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

објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-110/20� � Председник СО
Дана: 27.11.2020. године� Немања Вилић, с.р.
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 На основу члана 116. став 5. и став 6. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени лист РС“ бр. 88/17, 27/18-др. закон, 27/18 – 
др закон, 10/19 и 6/20) и члана 41. став 1. тачка 13. и 
члана 143. Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 3/19) Скупштина општине Беочин, 
на седници одржаној дана 27.11.2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН 
ГРЧИЋ МИЛЕНКО“ БЕОЧИН ИСПРЕД ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

Члан 1.
Дужности чланства у Школском одбору 

Основне школе „Јован Грчић Миленко“ Беочин испред 
локалне самоуправе разрешаваје се:
1. БРАНИСЛАВА МИЛОЈЕВИЋ из Беочина,
2. ДАВОР МУМОВИЋ из Беочина;
3. КАРЧИКА КАТОНА из Беочина; 

Члан 2.
У састав Школског одбора Основне школе 

„Јован Грчић Миленко“ Беочин, испред локалне 
самоуправе именују се:
1. MAJA ЛУКИЋ из Раковца, за члана;
2. ЈЕЛЕНА КАМЕНАРОВИЋ из Сусека, за члана
3. КРИСТИНА ИВАНОВИЋ  из Беочина , за члана.

Члан 3.
Мандат именованих траје до истека мандата 

Школског одбора Основне школе „Јован Грчић 
Миленко“ Беочин именованог решењем Скупштине 
општине Беочин бр. 01-02-38/18 од 14.06.2018. године. 

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-111/20� � Председник СО
Дана: 27.11.2020. године� Немања Вилић, с.р.

Општинско веће општине Беочин
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 На основу члана 5. став 3. Закона о 
избеглицама („Службени лист РС“ бр. 18/92, 
„Службени лист СРЈ“ бр. 42/02 и „Службени гласник 
РС“ бр. 30/10), члана 12. Закона о управљању 
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миграцијама („Службени гласник РС“ бр. 107/12), члана 
13. Одлуке о Општинском већу општине Беочин („Сл 
лист општина Срема“ бр. 25/08) и члана 48. Пословника 
о раду Општинског већа („Службени лист општина 
Срема“ бр. 27/08), Општинско веће је на седници 
одржаној дана 12.11.2020. године донело  

Р Е Ш Е Њ Е
O УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ 

ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И 
УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА

Члан 1.
� Утврђује се престанак дужности чланова 
Савета за избеглице и управљање миграцијама, због 
истека мандатног периода на који су именовани и то:
1. МИЛАНКУ БЈЕЛОБРКУ – дужност председника;
2. ИСМЕТУ АДЕМОВСКОМ – дужност секретара;
3. СТЕВАНУ ПОПОВИЋУ– дужност члана;
4. МАРИ ЛУКИЋ, дужност члана;
5. МИЛИЦИ ЂУРИЧКОВИЋ – дужност члана;
6. СОЊИ БАЈРИЋ - дужност члана;
7. МОМЕНИ СЕДЕХИ Др МАСОУДУ – дужност члана;
8. ДУШИЦА РИСТИЋ- дужност члана;
9. ДРАГАНУ БРАНКОВИЋУ- дужност члана.

Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-02-101/20� ���������Председник општине
Дана: 12.11.2020. године������Мирјана Малешевић Милкић
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 На основу члана 5. став 3. Закона о 
избеглицама („Службени лист РС“ бр. 18/92, 
„Службени лист СРЈ“ бр. 42/02 и „Службени гласник 
РС“ бр. 30/10), члана 12. Закона о управљању 
миграцијама („Службени гласник РС“ бр. 107/12), члана 
13. Одлуке о Општинском већу општине Беочин („Сл 
лист општина Срема“ бр. 25/08) и члана 48. Пословника 
о раду Општинског већа („Службени лист општина 
Срема“ бр. 27/08), Општинско веће је на седници 
одржаној дана 12.11.2020. године донело

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И 

УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА

Члан 1.
� Образује се Савет за избеглице и управљање 
миграцијама општине Беочин, у следећем саставу:
1. БОРО ПРЕДРАГОВИЋ, Заменик председника 
општине – за председника;
2. ТАЊА ДРЉАЧА, Члан Општинског већа - за члана;
3. ИСМЕТ АДЕМОВСКИ, повереник Комесаријата за 
избеглице и миграције – за секретара;
3. СТЕВАН ПОПОВИЋ, мајор полиције, представник 
Полицијске станице Беочини – за члана;
4. НАДА ЛАЗИЋ, саветник за запошљавање, представ-
ник Националне службе за запошљавање, филијала 
Нови Сад, организационе јединице Беочин – за члана;
5. НАТАША ТИМОТИЈЕВИЋ, руководилац Центра за 
социјални рад града Новог Сада, одељења у Беочину – 
за члана;

6. БРАТИСЛАВ КАЛАБИЋ, комунални инспектор, 
представник Општинске управе, за члана;
7. Др РАЈКА СВИРЧЕВИЋ, специјалиста педијатрије, 
представник Дома здравља „Др Душан Савић Дода“ 
Беочин, за члана;
8. ЉИЉАНА МИХАЈЛОВИЋ, педагог, представник  
Основне школе „Јован Грчић Миленко“ Беочин, за 
члана;
9. ДРАГАН БРАНКОВИЋ, секретар Црвеног крста 
Беочин, за члана;
10. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ, представник Центра за 
културу, спорт и туризам општине Беочин, за члана;
11. ЈЕЛЕНА ДРОБЊАК, представник ЈКП „Беочин“ 
Беочин, за члана;
12. САВА ЛЕЂАНАЦ, ветеринар, представник ветери-
нарске станице „Леђанац-Вет“ д.о.о. Сусек, за члана.

Члан 2.
� Задатак Савета за избеглице и управљање 
миграцијама општине Беочин је обављање организа-
ционих и других послова везаних за збрињавање, 
повратак и интеграцију избеглица на територији 
општине Беочин, обављање послова који се односе на 
праћење и извештавање Комесаријата о миграцијама 
на територији општине Беочин, као и предлагање про-
грама, мера и планова активности које треба предузети 
ради ефикасног управљања миграцијама на терито-
рији општине Беочин. Задатак Савета је и осмишља-
вање, израда и реализација стратешког и акционог 
плана локалне самоуправе у циљу збрињавања и 
побољшања егзистенцијалних и социјално матери-
јалних услова за интеграцију избеглих, прогнаних, 
интерно расељених лица и повратника по основу 
Споразума о реадмисији. Ови задаци ће се спроводити 
у општини Беочин кроз доношење одговарајућих 
локалних програма. С обзиром да се, као последица 
ратних дешавања у државама Блиског и Средњег 
истока, појављују нове категорије миграната - 
тражиоци азила и лица у транзиту, потребно је да се 
допуне локална стратешка документа и сачине 
програми за наведена лица, с обзиром да им је 
потребна различита врста заштите, имајући у виду 
културолошке разлике и језичку баријеру.

Члан 3.
 Стручне и административне послове за 
потребе Савета, обављаће Општинска управа 
општине Беочин.

Члан 4.
 За учешће у раду чланови Савета имају право 
на накнаду, за рад изван радног времена, а у складу са 
важећим прописима који се примењују на чланове 
радних тела Скупштине општине Беочин.

Члан 5.
 Савет се образује на мандатни период од 
четири године.

Члан 6.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-02-102/20� ���������Председник општине
Дана: 12.11.2020. године������Мирјана Малешевић Милкић
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 На основу члана 48. став 2. и став 3., а везано за 
члан 49. став 1. тачка 3. , члан 50. став 1. тачка 2. и члан 
4 . Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 67. став 1. тачка 11. 
Статута општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 3/19) Општинско веће општине Беочин на 
седници одржаној дана 12.11.2020. године донело је 

З А К Љ У Ч А К

1.
� Општинско веће општине Беочин је разма-
трало и прихватило Извештај Надзорног одбора Јавног 
предузећа „Топлана“ Беочин о извршеној супервизији 
планова, реализације, финансијских извештаја са 
анализама пословања 2015-2019 година са циљем 
даљих препорука у процесу очувања Јавног предузећа 
„Топлана“ Беочин у интересу крајњих корисника на 
подручју општине Беочин усвојен Одлуком Надзорног 
одбора Јавног предузећа „Топлана“ Беочин бр. 595 од 
10.11.2020. године. 

2.
� Општинско веће општине Беочин утврђује 
предлог за разрешење директора Јавног предузећа 
„Топлана“ Беочин Владимира Михића у складу са 
чланом 49. став 1. тачка 3., чланом 50. став 2.  те 
чланом 4. Закона о јавним предузећима, пре истека 
периода на који је именован, због тога што се Јaвно 
предузеће „ Топлана „ Бочин налази у ситуацији у којој 
није осигуран основни циљ оснивања, поред тога 
предузеће се налази у дужничкој кризи са губитком 
изнад висине капитала, не постоји гаранција испоруке 
гаса крајњим конзументима у сезони 2020-2021 година, 
управо услед  висине неизмирених обавеза ка 
повериоцу ДП „Нови Сад – Гас“ Нови Сад. 
� На основу додатних активности Надзорног 
одбора које су урађење са циљем утврђивања 
ефикасности менаџмента те одговорности за ситуацију 
у којој се Јавно предузеће „ Топлана „ Беочин налази у 
месецу октобру 2020. године утврђено је пословно  
стање са следећим караткеристикама :
1. Презадуженост - немогућност измиривања обавеза 
ка добављачу гаса, чиме је доведено у питање 
снадбевање крајњих конзумената - односно грејање у 
сезони 2020-2021 година; 
2. Неликвидност - немогућност измирења редовних 
обавеза из текућег пословања; 
3. Обезвређивање капитала оснивача односно општи-
не Беочин.
 На основу напред утврђеног Општинско веће 
општине Беочин утврђује предлог за  разрешење 
директора Јавног предузећа „Топлана“ Беочин 
Владимира Михића у складу са:
- чланом 49. став 1. тачка 3., Закона о јавном 
предузећима односно зато ште се:
1. утврдило да је због нестручног, несавесног 
обављања дужности и поступања супротног пажњи 
доброг привредника и пропуста у доношењу и 
извршавању одлука и организовању послова у јавном 
предузећу, дошло до знатног одступања од 
остваривања основног циља пословања јавног 
предузећа, односно од плана пословања јавног 
предузећа;
- чланом 50. став 1. тачка 2. Закона о јавним 
предузећима односно зато што:

1. јавно предузеће није испунило планиране актив-
ности из годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања;
- чланом 4 . Закона о јавним предузећима нису 
остварени основни циљеви оснивања Јавног 
предузећа и то:
1. обезбеђивање трајног обављања делатности од 
општег интереса и редовног задовољавања потреба 
корисника производа и услуга;
2. развој и унапређивање обављања делатности од 
општег интереса;
3. обезбеђивање техничко-технолошког и еконмског 
јединства система и усклађености његовог развоја;
4. стицање добити и
5. остваривање другог законом утврђеног интереса.  

3.
 Предлог за разрешење доставља се директору 
Јавног предузећа „Топлана“ Беочин Владимиру Михићу 
који има право да се у року од 20 дана изјасни о 
разлозима због којих се предлаже његово разрешење.
 Саставни део овог Предлога је Извештај 
Надзорног одбора Јавног предузећа „Топлана“ Беочин 
о извршеној супервизији планова, реализације, 
финансијских извештаја са анализама пословања 
2015-2019 година са циљем даљих препорука у 
процесу очувања Јавног предузећа „Топлана“ Беочин у 
интересу крајњих корисника на подручју општине 
Беочин.

4.
 Овај Закључак објавити у „Службеном листу 
општине Беочин“.

О б р а з л о ж е њ е
� Чланом 48. став 2. Закона о јавним 
предузећима прописано је да предлог за разрешење 
директора јавног предузећа чији је оснивач аутономна 
покрајина или јединица локалне самоуправе, подноси 
надлежни орган аутономне покрајине или јединице 
локалне самоуправе. Ставом 3. истог члана прописано 
је да предлог може поднети и надзорни одбор јавног 
предузећа преко министарства или надлежног органа 
јединице локалне самоуправе. 
� Чланом 67. став 1. тачка 11. Статута општине 
Беочин прописано је да Општинско веће предлаже акте 
које доноси Скупштина општине ради заштите општег 
интереса у јавном предузећу и друштву капитала чији је 
оснивач општина.
� Надзорни одбор Јавног предузећа „Топлана“ 
Беочин поднео је дана 10.11.2020. године Општинском 
већу општине Беочин Извештај о извршеној 
супервизији планова, реализације финансијских 
извештаја са анализама пословања 2015-2019 година 
са циљем даљих препорука у процесу очувања Јавног 
предзећа „Топлана“ Беочин у интересу крајњих 
корисника на подручју општине Беочин усвојен 
Одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа 
„Топлана“ Беочин бр. 595 од 10.11.2020. године. 
� Општинско веће општине Беочин је на седници 
одржаној дана 12.11.2020. године разматрало и 
прихватило наведени Извештај и утврдило предлог за 
разрешење директора Јавног предузећа „Топлана“ 
Беочин Владимира Михића. 
� Општинско веће предлаже да се директор 
Јавног предузећа „Топлана“ Беочин Владимир Михић у 
складу са чланом 49. став 1.  тачка 3. Закона о јавним 

27. новембар 2020.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИНБрој 31 - Страна 12

 



предузећима разреши пре истека периода на који је 
именован због тога што се :
1. утврдило да је због нестручног, несавесног 
обављања дужности и поступања супротног пажњи 
доброг привредника и пропуста у доношењу и 
извршавању одлука и организовању послова у јавном 
предузећу, дошло до знатног одступања од 
остваривања основног циља пословања јавног 
предузећа, односно од плана пословања јавног 
предузећа.
� У погледу овог разлога (члан 49. став 1. тачка 3. 
Закона о јавним предузећима) Општинско веће 
општине Беочин  прихвата наводе из Извештаја 
Надзорног одбора  Јавног предузећа „Топлана“ Беочин 
и то:

- Предузећу је 2017. године поверено управљање 

грађевинским земљиштем и путевима, нити у једнм 

Плану и реализацији ова категорија није посебно 

назначена и не постоје јасни подаци о овом извору 

прихода као и евентуалних расхода за ову делатност у 

надлежности Јавног предузећа “ Топлана “ Беочин;

- Неусклађено, неадекватно (свесно или несвесно), 

управљање ОБРТНИМ капиталом (категорија 

Готовина) чиме је предузеће приказало да је имало 

подизање наплате потраживања и смањење плаћања 

добављачима;

- Одсуство управљања обртним капиталом у целости 

види се и у непостојању (категоризацији потраживања, 

спорна и сумњива потраживања; отписи ненаплативих 

потраживања, готовина на рачуну), резултат негативан 

и значајно снижен нето обртни фонд;

- Повољна ситуација у 2016. години када је добављач 

отписао камате није искоришћена управљачки и 

рационално, те су у 2017. години настављени губици, 

да би већ 2018. године готово била извесна позиција 

презадужености и угроженог пословања;

- У оквиру ИЗВЕШТАВАЊА, предузеће није користило 

адекватне алате, индикатори су нетачни, непримењиви 

и извучени из контекста. Такође менаџмент није 

анализирао адекватно, стручно а тиме ни презентовао 

ФИНАНСИСЈКО СТАЊЕ (СТВАРНО) предузећа нити је 

прилагало анализе БИЛАНСА СТАЊА, из којих је јасно 

било видљиво да је ОСНИВАЧКИ КАПИТАЛ – капитал 

општине Беочин у целости обезвређен; 

- У случају покретања наплате дуга, већински власник 

капитала ЈП “ Топлана “ Беочин, није Општина већ 

Топланин добаљач ДП „Нови Сад- Гас. Принудном 

наплатом у овом тренутку није могуће отплатити дуг ка 

добављачу ( губитак изнад висине капитала још у 2019 

год.) 

- Присуство тзв “Слободних јахача“ и наставак испоруке 

гаса конзументима који не плаћају, производи оквирно 

губитак од око 1 милион динара, што са укљученим 

ПДВ-ом у издатим рачунима износи око 1.1 милион 

(најмање). Ова ситуација такође није спречена нити 

контролисана нити једним менаџерским алатом;

- Перманентно стварање новог дуга услед неефикасног 

управљања и коришћења расположивих средстава на 

рачуну; (НАПОМЕНА: у ситуацији у којој предузеће 

наплати од конзумената у року 75 дана, а добављачу 

гаса просечно плати дуг за 405 дана , потврдђује да није 

постајала  назнака корекције из године у годину, чиме је 

појачан негативни утицај слабе ликвидности и 
,неповољног левериџа  а предузеће је постало 

презадужено;

- Реализовани негативни новчани ток – без корекције у 

ПЛАНУ за текуће године, указује на неадекватан 

менаџмент, у делу стручности , планирања, контроле и 

управљања. Предузеће је било у губицима са 

тенденцијом да се уђе у презадуженост;

- У оквиру Планова предузеће је у ПЛАН ПРИЛИВА 

стављало категорију УКУПАН ПРИХОД (а не 

реализован) иако је знало да је проценат наплате око 

80 % односно да је 20 % тешко наплативо. Обзиром да 

није било плана смањења одлива нити смањења 

трошкова садашња финансијско пословна ситуација 

била је извесна већ 2018 године. Није пронађен јасан 

траг покушаја уштеде нити решења проблема; 

- Одсуство финансијске контроле и управљања у 

целости (ФУК – по налазу Ревизора, непридржавање 

ИНТЕРНЕ ревизије у складу са чланом 81. и 82. Закона 

о Буџетском систему и Правилником о заједничким 

кртиеријумима и стандардима за успостављање 

функционисање, извештавање о систему финансијске 

контроле и управљања у јавном сектору ( Напомена: 

све неопходне политике и процедуре су донете од 

стране ЈП „Топлана“ Беочин али нису имплементиране, 

односно не постоји уверавање о адекватности 

примене, исто није започето).

У погледу разлога за разрешење везано за члан 

50. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима 

Општинско веће општине Беочин  прихвата наводе  из  

Извештаја Надзорног одбора  Јавног предузећа 

„Топлана“ Беочин и то :

- Планирање прихода – током периода 2016-2019 

година предузеће је у План уносило износ од 15 

милиона до 26 милиона динара на позицији 

СУБВЕНЦИЈЕ И ДОНАЦИЈЕ. Овим је Планиран 

ПРИХОД увећаван, што одговара повећању РАСХОДА, 

тиме је свесно или несвесно направљен ПРИВИД 

позитивног резултата у самом Плану. Не постоји 

документ нити основ по коме је унесена планирана 

субвенција / донација (на име обнове котла);

- Планирање РАСХОДА -трошкова које одговара 

буџетском кориснику – методолошки нетачно и није 

применљиво за овај тип предузећа. Не може се 

сматрати оправданим планирање без корекције 

трошкова и усклађивања са РЕАЛИЗАЦИЈОМ. Према 

анализи планова – менаџмент није показао намере да у 

оквиру усклађивања са реалним стањем (стварним 

резултатима) оствари уштеде напротив, трошкови су 

на истим а у појединим годинама и на на вишим 

нивоима);

- Планирање ГОТОВИНСКОГ ТОКА (ЛИКВИДНОСТИ) – 

Захваљу јући  горе  образл оженим  ВИШИМ 

ПЛАНИРАНИМ ПРИХОДИМА – ток новца је у свим 
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Плановима био позитиван ( 2016-2019 и 2020) иако је 

кроз праћење реализације Планова- јасно постојао 

НЕГАТИВАН ТОК НОВЦА, односно финансирање 

трошкова туђим средствима;

- Планирање НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА у 2020 години 

(реализован Анекс Правилника о запошљавању из 

2020. године).

 � У погледу разлога за разрешење везано за 

члан 4. Закона о јавним предузећима Општинско веће 

општине Беочин констатује да на основу свега напред 

наведеног произилази да нису остварени основни 

циљеви оснивања јавног предузећа, прописани 

Законом.

� У складу са чланом 48. став 4. Закона о јавним 

предузећима сваки разлог је прецизно наведен и 

образложен. 

� Овај Предлог се доставља директору Јавног 

предузећа „Топлана“ Беочин Владимиру Михићу који 

има право да се у року од 20 дана изјасни о разлозима 

због којих се предлаже његово разрешење. 

� Уз Предлог се доставља Извештај Надзорног 

одбора Јавног предузећа „Топлана“ Беочин о 

извршеној супервизији планова, реализације, 

финансијских извештаја са анализама пословања 

2015-2019 година са циљем даљих препорука у 

процесу очувања Јавног предузећа „Топлана“ Беочин у 

интересу крајњих корисника на подручју општине 

Беочин усвојен Одлуком Надзорног одбора Јавног 

предузећа „Топлана“ Беочин бр. 595 од 10.11.2020. 

године.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-02-103/20� ��������Председник општине
Дана: 12.11.2020.године������Мирјана Малешевић Милкић

Председник општине Беочин

233
 На основу члана 8. Правилника о критери-
јумима, начину и поступку доделе средстава из буџета 
општине Беочин црквама и верским заједницама са 
територије општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ број 13/19) и члана 63. став 1. тачка 9. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
3/19) Председник општине је дана 12.11.2020. године 
донео  

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 
ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА СА 

ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН 

Члан 1.
� Дужности чланстава у Комисији за избор 
пројеката цркава и верских заједница са територије 

општине Беочин разрешавају се:
1. МИТАР МИЛИНКОВИЋ  – дужности председника;
2. ЛУКА АПИЋ  – дужности члана;
3. ЈЕЛЕНА ПАШЋАН – дужности члана.

Члан 2.
� Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
ОПШТИНА БЕОЧИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:01-02-105/20� ��������Председник општине
Дана:12.11.2020. године������Мирјана Малешевић Милкић

234
 На основу члана 8. Правилника о критерију-
мима, начину и поступку доделе средстава из буџета 
општине Беочин црквама и верским заједницама са 
територије општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ број 13/19) и члана 63. став 1. тачка 9. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
3/19) Председник општине је дана 12.11.2020. године 
донео  

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА 
ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ 

ОПШТИНЕ БЕОЧИН 

Члан 1.
� У састав Комисије за избор пројеката цркава и 
верских заједница са територије општине Беочин (у 
даљем тексту: Комисија) именују се:
1. МИРЈАНА МАЛЕШЕВИЋ МИЛКИЋ – за 
председника;
2. СЕКУЛА ПЕТРОВИЋ – за члана;
3. ЈЕЛЕНА ПАШЋАН – за члана.

Члан 2.
� Задатак Комисије је да спроведе поступак 
Јавног конкурса, сачини Извештај о спроведеном 
поступку јавног конкурса и достави Општинском већу 
предлог одлуке о избору пројеката са опредељеним 
износом средстава.

Члан 3.
Комисија се именује на мандатни период од 

једне године.

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

�
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:01-02-104/20� ��������Председник општине
Дана:12.11.2020. године������Мирјана Малешевић Милкић
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