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 На основу члана 6. став 5. до 7. и члана 7а. став 
2. Закона о порезима на имовину („Службени гласник 
РС“ број 26/2001, „Службени лисг СРЈ“ број 42/2002 - 
одлука СУС, и „Службени гласник РС“ број 80/2002, 
80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС, 
47/2013 и 68/2014 - др. Закон, 95/2018 и 99/2018 – 
одлука УС) и члана 145. став 2. Статута општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 3/2019), 
Општинско веће општине Беочин, на седници одржаној 
дана 30.11.2020. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ 

МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 
УТВРЋИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. 
ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
� Овим Решењем утврђују се просечне цене 
квадратног метра одговарајућих непокретности за 
утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на 
територији општине Беочин.

Члан 2.
� На територији општине Беочин одређене су 
четири зоне за утврђивање пореза на имовину, према 
комуналној опремљености и опремљености јавним 
објектима, саобраћајној повезаности са централним 
деловима општине Беочин, односно са радним зомама 
и другим садржајнима у насељу, и то: I зона, II зона, III 
зона и IV зона, при чему је I зона утврђена за 
најопремљенију зону.

Члан 3.
� Просечне цене квадратног метра за утврђи-
вање пореза на имовину за 2021. годину на територији 
општине Беочин износе:

КАТЕГОРИЈА НЕПОКРЕТНОСТИ 
ЦЕНЕ ПО ЗОНАМА (дин/м2) 

I II III IV 

Грађевинско земљиште 1.778,25 1.185,50 593,00 593,00 

Пољопривредно земљиште / 118,50 60,00 40,00 

Шумско земљиште / 30,00 30,00 30,00 

Грађевинско земљиште –  
намена пољопривредно 

/ 118,50 60,00 40,00 

Грађевинско земљиште –  
намена шумско 

/ 30,00 30,00 30,00 

Друго земљиште (које није 
грађевинско, пољопривредно или 
шумско земљиште) (просечна цена 
пољопр. земљ., умањена  за 40%,) 

/ 71,10 36,00 24,00 

Стан 53.347,50 27.771,00 17.782,50 17.782,50 

Кућа за становање 35.565,00 29.637,50 23.710,00 23.710,00 

Пословне зграде и други (надземни 
и подземни) грађевински објекти 
који службе за обављање 
делатности 

43.863,50 43.863,50 43.863,50 43.863,50 

Гараже и гаражна места 16.597,00 16.597,00 16.597,00 16.597,00 

 
Члан 4.

� За сврху утврђивања основице пореза на 
имовину, неизграђено грађевинско земљиште које се 
користи искључиво за гајење биљака, садног матери-
јала, односно шума, разврстава се у пољопривредно, 
односно шумско земљиште.

� Гајењем биљака, односно садног материјала, 
односно шума, у смислу става 1 овог члана, сматра се 
гајење (једногодишњих, двогодишњих, односно више-
годишњих) биљака, односно гајење садног материјала, 
односно гајење шума, које је класификовано у области 
пољопривреда, шумарство и рибарство, у складу са 
прописом којим се уређује класификација делатности.
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� За просечне цене квадратног метра за 
земљиште наведено у ставу 1 овог члана, узимају се 
цене за категорију „пољопривредно земљиште“, 
односно „шумско земљиште“, а све у складу са зонама 
одређеним у члану 3 овог Решења.

Члан 5.
� Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Беочин“ и на званичној интернет презентацији 
општине Беочин.

Члан 6.
� Ово Решење ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу општине Беочин“, a приме-
њиваће се код утврђивања пореза на имовину за 2021. 
годину.

ОПШТИНА БЕОЧИН 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 01-43-1/20� � Председавајући ОВ
Датум: 30.11.2020. године� Боро Предраговић, с.р.
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 На основу члана 12. став 12. Закона о 
инспекцијском надзору („Службени гласник РС“ бр. 
36/15, 44/18 – др. закон и 95/18) 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 на седници одржаној дана 
30.11.2020. године донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 

КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД 
ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ 

ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
� Дужности чланстава у Комисији за координа-
цију инспекцијског надзора над пословима из изворне 
надлежности општине Беочин, због престанка вршења 
функција у органима Општине, разрешавају се:
1. Лука Апић дужности председника,
2. Маја Гудурић, дужности члана и
3. Миланко Бјелобрк, дужности члана. 

Члан 2.

� Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:01-02-116/20� � Председавајући ОВ
Дана: 30.11.2020. године� Боро Предраговић, с.р.
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 На основу члана 12. став 12. Закона о 
инспекцијском надзору („Службени гласник РС“ бр. 
36/15, 44/18 - др. закон и 95/18) 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 на седници одржаној дана 
30.11.2020. године донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ 

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ 
ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
� Овим Решењем образује се Комисија за 
координацију инспекцијског надзора над пословима из 
изворне надлежности општине Беочин (у даљем тексту 
: Комисија), на мандатни период од четири године.

Циљ образовања Комисије је обухватнији и 
делотворнији надзор и избегавање преклапања и 
непотребног понављања надзора, као и усклађивање 
инспекцијског надзора између инспекција које врше 
инспекцијски надзор над пословима из изворне 
надлежности општине Беочин.

Члан 2.
� Утврђује се да инспекцијски надзор над 
пословима из изворне надлежности општине Беочин 
врше: 
1. Комунална инспекција и
2. Саобраћајна инспекција, 
у оквиру Одељење за инспекцијске послове, 
урбанизам и заштиту животне средине.

Члан 3.
� Послови и задаци Комисије су:
1) да разматра и даје мишљење на предлоге планова 
инспекцијског надзора, које достављају инспекције;
2) да прати достигнути ниво координације инспекција, 
иницира мере, утврђује смернице и даје упутства у 
циљу унапређења координације инспекција и 
делотворности инспекцијског надзора, и прати њихову 
реализацију, а нарочито:
(а) за усклађивање планова инспекцијског надзора и 
рада инспекција,
(б) за размену информација у вршењу инспекцијског 
надзора, 
(в) за унапређење инспекцијског надзора на основу 
информација из годишњег извештаја о    раду 
инспекција,
(г) за развој информационог система у циљу ефикасног 
вршења инспекцијског надзора; 
3) да разматра и даје мишљење на нацрте одлука и 
предлоге других прописа којима се уређују питања 
инспекцијског надзора;
4) да разматра мишљења, директиве, методолошке 
материјале и приручнике за рад инспекције, анализира 
праксу инспекцијског надзора и заузима ставове у 
циљу уједначавања поступања инспекције у истим или 
сличним ситуацијама према свим надзираним 
субјектима, и објављује те ставове;
5) да учествује у анализи потреба за финансирањем, 
техничком опремљеношћу и стручним усавршавањем 
инспектора, као и утврђивању програма стручног 
усавршавања инспектора, и подноси иницијативе 
надлежним органима који се односе на финансирање, 
техничку опремљеност и програме обука и других 
облика стручног усавршавања инспектора;
6) да даје стручно мишљење о предлозима контролних 
листа, као и њихових измена и допуна;
7) да се стара да се на службеној интернет страници 
општине Беочин објављују прописи, акти и документи 
који се односе на инспекцијски надзор;
8) да, на упит заинтересованих лица, пружа 
обавештења која се односе на делокруг инспекција у 
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надлежности општине Беочин, најкасније у року од 
седам радних дана;
9) да, у складу са потребом, подноси извештаје Опш-
тинском већу и Скупштини и даје предлоге за предузи-
мање мера из њихове надлежности;
10) да се стара да се на службеној интернет страници 
општине Беочин објављују информације о свим носио-
цима послова инспекцијског надзора, а нарочито пода-
ци о њиховим надлежностима, адресама, телефонима 
и адресама електронске поште, као и о њиховим 
руководиоцима;
11) да предузима одговарајуће активности у вези са 
обраћањем подносиоца притужбе на рад инспекције 
који је незадовољан одлуком о притужби;
12) да обавља друге послове и задатке утврђене овим 
решењем.

Члан 4.
� Комисију чине председник и 2 члана
� Председник Комисије руководи њеним радом, 
усклађује рад чланова и сазива и води седнице 
Комисије.

Члан 5.
� У Комисију се именују:
1) Миладин Томић, помоћник Председника општине, 
за председника;
2) Десанка Јовичић, чланица Општинског већа 
задужена за привреду, пољопривреду и рурални 
развој, комуналне делатности и инфраструктуру, за 
члана; 
3) Боро Предраговић, заменик Председника општине, 
за члана.

Члан 6.
Инспекције су дужне да се придржавају 

смерница и упутстава из члана 3. тачка 2. овог Решења.
Члан Комисије који није сагласан са овим 

смерницама и упутствима може да поднесе предлог 
Општинском већу, односно Скупштини да заузму став 
поводом овог питања, односно предузму мере и радње 
из свог делокруга.

Члан 7.
 Стручно-техничке и административне послове 
за Комисију обавља Одељење за инспекцијске 
послове, урбанизам и заштиту животне средине. 
 Члановима Комисије припада накнада за рад у 
складу са Одлуком 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 8.
� Комисија је овлашћена да захтева податке, 
обавештења, исправе и извештаје који су јој потребни 
за обављање њених послова и задатака од надлежних 
органа и ималаца јавних овлашћења.

Члан 9.
� Комисија доноси Пословник о свом раду.

Члан 10.
� Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:01-02-117/20� � Председавајући ОВ
Дана: 30.11.2020. године� Боро Предраговић, с.р.
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 На основу 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), а везано 
за Закључак општинског већа општине Беочин бр. 01-
06-50/19/18 од 29.03.2018. године о прихватању учеш-
ћа општине Беочин у пројекту „Управљање отпадом у 
контексту климатских промена“, Општинско веће је на 
седници одржаној дана 30.11.2020. године донело

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ПРОЈЕКТНОГ ТИМА 

ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
АКТИВНОСТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ГИЗ ПРОЈЕКТА 

„УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У КОНТЕКСТУ 
КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА“ 

Члан 1.
� Дужности чланства у саставу Пројектног тима 
општине Беочин за спровођење активности у 
реализацији ГИЗ Пројекта „Управљање отпадом у 
контексту климатских промена“ разрешавају се:
1. РОСА СТИКОВИЋ,
2. ЛУКА АПИЋ,
3. МАЈА ГУДУРИЋ,
4. ЉУБИЦА ЦЕСАРЕЦ,
5. СРЂАН СТЕПАНОВ и
6. МИРОСЛАВ ТОДИЋ

Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-02-118/20� � Председавајући ОВ
Дана: 30.11.2020. године� Боро Предраговић, с.р.
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 На основу члана 13. Одлуке о Општинском већу 
општине Беочин („Сл. лист општина Срема“ бр. 25/08) и 
члана 48. Пословника о раду Општинског већа („Служ-
бени лист општина Срема“ бр. 27/08), а везано за 
Закључак општинског већа општине Беочин бр. 01-06-
50/19/18 од 29.03.2018. године о прихватању учешћа 
општине Беочин у пројекту „Управљање отпадом у 
контексту климатских промена“, Општинско веће је на 
седници одржаној дана 30.11.2020. године донело  

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОЈЕКТНОГ ТИМА 

ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
АКТИВНОСТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ГИЗ ПРОЈЕКТА 

„УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У КОНТЕКСТУ 
КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА“ 

Члан 1.
� У састав Пројектног тима општине Беочин за 
спровођење активности у реализацији ГИЗ Пројекта 
„Управљање отпадом у контексту климатских промена“ 
именују се:

 



1. БОРО ПРЕДРАГОВИЋ, представник општине 
Беочин,
2. МИРЈАНА ТОШКОВ,  представник општине Беочин,
3. ЉУБИЦА ЦЕСАРЕЦ, представник општине Беочин
4. ГОРДАНА РАКИЋ, представник ЈКП „Беочин“ 
Беочин,
5. МИРОСАЛВ ТОДИЋ, представник ЈКП „Беочин“ 
Беочин.

Члан 2.
� Задатак Пројектног тима је да спроводи све 
активности у складу са потребама и учествује у 
реализацији ГИЗ Пројекта „Управљање отпадом у 
контексту климатских промена“. 

Члан 3.
� Мандат Пројектног тима траје до окончања ГИЗ 
Пројекта „Управљање отпадом у контексту климатских 
промена“.

Члан 4.
� Чланови Пројектног тима имају право на 
накнаду у складу са одредбама Одлуке о платама и 
накнадама функционера, службеника на положају, 
одборника, чланова управних и надзорних одбора и 
радних тела органа општине („Службени лист општине 
Беочин“ број 17/16 и 6/17).

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

објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-02-119/20� � Председавајући ОВ
Дана: 30.11.2020. године� Боро Предраговић, с.р.
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 На основу члана 5. Правилника о поступку и 
начину решавања захтева грађана за накнаду штете 
услед уједа паса луталица („Службени лист општине 
Беочин“, бр. 2/2011) и члана 13. Одлуке о општинском 
већу („Службени лист општина Срема“, бр. 25/08), 
Општинско веће општине Беочин на седници одржаној 
дана 30.11.2020. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВА И ВИСИНЕ НАКНАДЕ 
ШТЕТЕ УСЛЕД УЈЕДА ПСА ЛУТАЛИЦЕ

Члан 1.
� Дужности чланства у Комисији за утврђивање 
основа и висине накнаде штете услед уједа пса 
луталице разрешавају се:
1. Митар Милинковић,  дужности председника;
2. Лука Апић, дужности заменика председника;
3. Срђан Степанов, дужности члана;
4. Петровић Др Биљана, дужности члана;
5. Ковачевић Др Перса, дужности члана и 
6. Секула Петровић, дужности члана. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-02-120/20� � Председавајући ОВ
Дана: 30.11.2020. године� Боро Предраговић, с.р.
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 На основу члана 5. Правилника о поступку и 
начину решавања захтева грађана за накнаду штете 
услед уједа паса луталица („Службени лист општине 
Беочин“, бр. 2/2011) и члана 13. Одлуке о општинском 
већу („Службени лист општина Срема“, бр. 25/08), 
Општинско веће општине Беочин на седници одржаној 
дана 30.11.2020. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
ОСНОВА И ВИСИНЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ УСЛЕД 

УЈЕДА ПСА ЛУТАЛИЦЕ

Члан 1.
� У састав Комисије за утврђивање основа и 
висине накнаде штете услед уједа пса луталице  (у 
даљем тексту: Комисија) именују се:
1. Мирјана Малешевић Милкић, председник Општине, 
за председника;
2. Миладин Томић, помоћник председника Општине, за 
заменика председника;
3. Гордана Ракић, директор ЈКП „Беочин“ Беочин, за 
члана;
4. Петровић Др Биљана, специјалиста педијатар у Дому 
здравља „Др Душан Савић Дода“, за члана;
5. Свирчевић Др Рајка, специјалиста педијатар у Дому 
здравља „Др Душан Савић Дода“, за члана;
6. Секула Петровић, в.д. начелник Општинске управе 
општине Беочин, за члана.

Члан 2.
� Мандат именованих траје четири године и то 
почев од 30.11.2020. године. 

Члан 3.
� Задатак Комисије је да разматра захтеве за 
накнаду штете настале услед уједа паса луталица и 
предлаже Правобранилаштву општине Беочин начин 
решавања захтева.

Члан 4.
� Члановима Комисије припада накнада за рад у 
складу са Одлуком о платама и накнадама  
функционера, 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 5.
� Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-02-121/20� � Председавајући ОВ
Дана: 30.11.2020. године� Боро Предраговић, с.р.
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