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 На основу члана 29. став 1. тачка 4) и члана 31. 
став 4 Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
управљању ванредним ситуацијама („Службени глас-
ник РС“, бр. 87/2018), члана 3. Одлуке о организацији и 
функционисању цивилне заштите на територији 
општине Беочин, члана 67 став 1. тачка 22 Статута 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“, бр. 
3/2019), Општинско веће општине Беочин, на седници 
одржаној дана 09.12. 2020. године, донело је

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ СУБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ 

ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОПШТИНЕ 
БЕОЧИН

Члан 1.
� Овом Одлуком одређују се субјекти од посебног 
значаја за заштиту и спасавање општине Беочин.

Члан 2.
� Субјекти од посебног значаја за заштиту и 
спасавање, у складу са чланом 31. Закона о смањењу 
ризика од катастрофа и управљању у ванредним 
ситуацијама („Службени гласник РС“ бр. 87/2018, у 
даљем тексту: Закон), су привредна друштва и друга 
правна лица која се баве делатношћу из области: 
телекомуникација, рударства и енергетике, транспор-
та, 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 који располажу ресурсима за 
смањење ризика од катастрофа. 

Члан 3.
� Субјекти од посебног значаја за заштиту и 
спасавање, у смислу члана 2. ове Одлуке, за општину 
Беочин су:

Редни 

број 
НАЗИВ  СУБЈЕКТА Адреса пословног седишта ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ 

1. ЈКП „БЕОЧИН“ БЕОЧИН Беочин, Д.  Максимовић бр. 52 
Производња и дистри-
буција воде, одржавање 
чистоће, пијачне услуге 

2. ЈП „ТОПЛАНА“ БЕОЧИН Беочин,  Омладинска бр. 54 
Производња, дистри-
буција и снабдевање 
топлотном енергијом 

3. ПУ „ЉУБА СТАНКОВИЋ“ БЕОЧИН  
Беочин, Доситеја Обрадовића 
бб 

Предшколско васпитање и 
образовање 

4. 
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И 
ТУРИЗАМ ОПШТИНЕ БЕОЧИН 

Беочин, Светосавска бб Остале установе културе 

5. 
СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ 
БЕОЧИН 

Беочин, Беочински трг 1 
Остале спортске 
делатности 

6. 
ДЗ „ДР ДУШАН САВИЋ ДОДА“ 
БЕОЧИН 

Беочин, Светосавска бб Здравство 

7. 
ДОО „ЕКОНОМИСТЕЛЕКТРО“ 
БЕОЧИН 

Беочин, Јована Цвијића бр. 5 
Постављање електрич-них 
инсталација 

8. 
РЕСТОРАН „КАРАШ“ ДОО 
БЕОЧИН 

Беочин, Насеље Дунав бб 
Делатност ресторана и 
покретних угоститељских 
објеката 

9. ОШ „Ј. Г . МИЛЕНКО“ БЕОЧИН Беочин, Милоша Црњанског бб Образовање 

10. ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ СУСЕК Сусек, Н. Тесле бр. 73 Образовање 

11. 
ПОДРУЧНО ВАТРОГАСНА 
СПАСИЛАЧКА ЈЕДИНИЦА 
БЕОЧИН 

Беочин, Цементашка 5 Заштита и спасавање 
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Члан 4.
� Штаб за ванредне ситуације може ставити у 
приправност или ангажовати субјекте од посебног 
значаја у ванредној ситуацији, као и за потребе вежби 
цивилне заштите када ванреднa ситуација није 
проглашена.
� Изузетно од става 1. овог члана, а услед 
хитности спровођења мера заштите и спасавања људи 
и материјалних добара, руководилац Надлежне 
службе може извршити ангажовање субјеката од 
посебног значаја за заштиту и спасавање Републике 
Србије, односно одобрити њихово ангажовање на 
захтев Општинског штаба за ванредне ситуације.
� Надлежни орган општине Беочин са субјектима 
из члана 3. ове Одлуке уређује трошкове стављања у 
приправност, односно ангажовање субјеката од 
посебног значаја, који се надокнађују по тржишним 
ценама.
� Трошкови стављања у приправност, односно 
ангажовања падају на терет буџета општине Беочин, 
односно у зависности од тога који штаб за ванредне 
ситуације је наредио приправност, односно извршио 
ангажовање.
� На одређивање и ангажовање субјеката од 
посебног значаја не примењују се одредбе закона којим 
се уређују јавне набавке.

Члан 5.
� Доношењем ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о одређивању оспособљених правних лица од 
значаја за заштиту и спасавање у општини Беочин, бр. 
01-011-7/12 од 19.01.2012. године.

Члан 6.
� Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-011-100/20� ���������   ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ

Дана: 09.12.2020. године�       Мирјана Малешевић Милкић, с.р.
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 Општинско веће општине Беочин на основу 
члана 17, 18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима („Службени гласник РС“, број 41/09, 53/2010, 
101/2011,32/2013 одлука УС, 55/2014, 96/15, 9/16 - 
одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 23/19 и 
128/20 - др. закон), a на предлог Савета за кординацију 
безбедности саобраћаја на путевима на територији 
општине Беочин број 01-06-135/2 од 07.12.2020. 
годинe, дана 09.12.2020. године, донело је

П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН У 2020. ГОДИНИ

I
За финансирање активности унапређења 

безбедности саобраћаја на путевима на територији 
општине Беочин за 2020. годину укупно се одређује 
износ од 5.000.000,00 динарa.

II
Износ из тачке I расподељује се на следећи 

начин:

12. „LAFARGE-BFC“ DOO BEOČIN Беочин, Трг БФЦ 1 Производња цемента 

13. „ПОДУНАВЉЕ-БЕОЧИН“ А. Д. Беочин, Светосавска 7-9 
Производња хлеба, свежег 
пецива и колача 

14. „ДАК“ ДОО БЕОЧИН Беочин, Дунавска 34 
Изградња стамбених и 
нестамбених зграда 

15. „НИКС“ ДОО БЕОЧИН Беочин, Дунавска бб 
Прерада и конзервисање 
меса 

16. „FRUTEX” DOO 
Баноштор, Светозара 
Марковића бб 

Рушење објеката 

17. 
Оператор дистрибутивног система 
„ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО 
Београд 

Београд,  

Масарикова бр. 1-3 

Дистрибуција електричне 
енергије 

18. 
„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД Београд 
Предузеће за телекомуникације 

Београд, 

Таковска бр. 2 

Кабловске 
телекомуникације 

19. 
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА 
„ЛЕЂАНАЦ ВЕТ“ ДОО Сусек 

Сусек, ул. Поштанска бр. 27 Ветеринарска делатност  

 

 
позиција конто износ сврха 

80 425 2.500.000,00 Хоризонтална и вертикална  
сигнализација(обележавање путева 
улица,саобраћајни знаци,успоривачи 
саобраћаја) 

72 423 400.000,00 Рад Савета, унапређење саобраћјног 
образовања и 
васпитања,превентивно-промотивне 
активности из области безбедности 
саобраћаја, 
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III
Овaj Програм ступа на снагу даном доношења.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-197/20� ���������ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ

Дана: 09.12.2020. године     Мирјана Малешевић Милкић, с.р.
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 На основу члана 46. став 1. тачка 7. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), 
члана 49. став 2. и члана 97. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/16, 113/17 и 
95/18), члана 67. став 1. тачка 14. Статута општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19) и 
члана 3. став 1. тачка 8. Одлуке о Општинском већу 
(„Службени лист општина Срема“ бр. 25/08), а на 
основу спроведеног јавног конкурса за попуњавање 
положаја, Општинско веће општине Беочин на седници 
одржаној дана 09.12.2020. године донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ СЛУЖБЕНИКА НА ПОЛОЖАЈУ - 

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 
БЕОЧИН

Члан 1.
� СЕКУЛА ПЕТРОВИЋ, дипломирани правник из 
Беочина, ПОСТАВЉА СЕ за службеника на положају - 
начелника Општинске управе општине Беочин, на 
период од пет година и ступа на положај даном 
доношења овог решења.

Члан 2.
� Ово Решење је коначно.

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

Образложење
� Чланом 4. став 5. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе прописано је да за службенике на положају 
у јединицама локалне самоуправе права и дужности у 
име послодавца врши орган јединице локалне 
самоуправе надлежан за постављање службеника на 
положају, а чланом 49. став 2. истог Закона да 
Општинско веће поставља и разрешава начелника 
управе. Иста одредба прописана је и чланом 67. став 1. 
тачка 14. Статута општине Беочин. 
� Чланом 56. Закона о локалној самоуправи 
прописано је да начелника општинске управе, односно 
управе за поједине области поставља Oпштинско веће, 
на основу јавног конкурса, на пет година.
� Чланом 97. Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

прописано је да Веће доноси одлуку о избору кандид-
ата у року од 15 дана од дана пријема листе кандидата.
� Решењем Општинског већа општине Беочин 
бр. 01-02-95/20 од 30.11.2020. године Секула Петровић, 
дипломирани правник, постављен је за вршиоца 
дужности начелника Општинске управе општине 
Беочин, на период најдуже три месеца од дана 
постављења.
� Општинско веће општине Беочин је на седници 
одржаној дана 12.11.2020. године донело Решење о 
образовању Конкурсне комисије за постављење 
начелника Општинске управе општине Беочин бр. 01-
02-100/20 од 12.11.2010. године и огласило Јавни 
конкурс за попуњавање положаја – постављење 
начелника Општинске управе општине Беочин бр. 01-
111-5/20 од 12.11.2020. године. Јавни конкурс је 
оглашен на званичној интернет презентацији општине 
Беочин www.beocin.rs и на огласној табли Општине 
управе општине Беочин, а Обавештење о Јавном 
конкурсу је објављено у дневном листу „Дневник“ дана 
16.11.2020. године. 
� Конкурсна комисија је Општинском већу 
општине Беочин благовремено доставила записнике о 
раду са Листом за избор кандидата за начелника 
Општинске управе општине Беочин, из којих 
произилази да је Конкурсна комисија у току изборног 
поступка предузела следеће радње: прегледала 
приспелу пријаву и поднете доказе поводом Јавног 
конкурса, сачинила Списак кандидата међу којима се 
спроводи изборни поступак, обавестила кандидата о 
спровођењу изборног поступка, обавила усмени 
разговор са кандидатом и оценила његове стручне 
оспособљености, знања  и вештину комуникације и 
вештину руковођења који су потребни за избор и 
сачинила Листу за избор кандидата за начелника 
Општинске управе општине Беочин. 
� Из записника о раду Конкурсне комисије и 
Листе за избор начелника Општинске управе општине 
Беочин произилази да је Секула Петровић, дипломи-
рани правник из Беочина једини кандидат који је пово-
дом Јавног конкурса благовремено поднео пријаву са 
комплетном документацијом, који испуњава све 
формално-правне услове и која према просечној вред-
ности оцене у потпуности испуњава стручне оспособ-
љености, знања и вештину комуникације и руковођења 
који су потребни за избор на радно место начелника 
Општинске управе општине Беочин, односно служ-
беника на положају. 
� Општинско веће општине Беочин је, након 
разматрања запсиника о раду Конкурсне комисије и 
Листе за избор кандидата за начелника Општинске 
управе општине Беочин, одлучило да са наведене 
Листе изабере Секулу Петровића, дипломираног 
правника из Беочина, те да га постави за начелника 
Општинске управе. 
� На основу свега напред изнетог донето Решење 
као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Решење је 
коначно и против њега жалба није допуштена али се 

73 426 300.000,00 Техничко опремање јединица 
саобраћајне полиције у ПС Беочин 

74 512 1.800.000,00 Техничко опремање  органа 
надлежних за безбедност саобраћаја-
Набавка путничког аутомобила  

У К У П Н О: 5.000.000,00  
 



може поренути управни спор пред Управним судом у 
Београду, у року од 30 дана од дана пријема Решења. 

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-02-126/20� ���������ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ

Дана: 09.12.2020. године     Мирјана Малешевић Милкић, с.р.
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 На основу члана 46. став 1. тачка 7. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), 
члана 49. став 2. и члана 53. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/16, 113/17 и 
95/18), члана 67. став 1. тачка 14. Статута општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19) и 
члана 3. став 1. тачка 8. Одлуке о Општинском већу 
(„Службени лист општина Срема“ бр.25/08), 
Општинско веће општине Беочин на седници одржаној 
дана 09.12.2020. године донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА РАДА СЛУЖБЕНИКА 

НА ПОЛОЖАЈУ - ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 

БЕОЧИН

Члан 1.
� Утврђује се престанак рада службенику на 
положају - вршиоца дужности начелника Општинске 
управе општине Беочин СЕКУЛИ ПЕТРОВИЋУ, 
дипломираном правнику, због постављења на положај 
начелника Општинске управе општине Беочин, на 
основу спроведеног јавног конкурса.

Члан 2.
� Престанак рада на положају утврђује се са 
даном 08.12.2020. године.

Члан 3.
� Ово Решење је коначно. 

Члан 4.
� 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
� Решењем Општинског већа општине Беочин 
бр. 01-02-95/20 од 30.10.2020. године Секула Петровић, 
дипломирани правник, постављен је за вршиоца 
дужности начелника Општинске управе општине 
Беочин, на период најдуже три месеца од дана 
постављења, а до постављења начелника на основу 
јавног конкурса, сходно члану 56. Закона о локалној 
самоуправи. 
� Општинско веће општине Беочин је на седници 
одржаној дана 12.11.2020. године донело Решење о 
образовању Конкурсне комисије за постављење 
начелника Општинске управе општине Беочин бр. 01-
02-100/20 од 12.11.2020. године и огласило Јавни 
конкурс за попуњавање положаја - постављење 
начелника Општинске управе општине Беочин бр. 01-
111-5/20 од 12.11.2020. године. 
� Конкурсна комисија је спровела изборни 
поступак и Општинском већу општине Беочин благо-
времено доставила записник о раду са Листом за избор 
начелника Општинске управе општине Беочин, из којих 

произилази да је Секула Петровић, дипломирани прав-
ник из Беочина једини кандидат који је поводом јавног 
конкурса благовремено поднео пријаву са комплетном 
документацијом, који испуњава све формално-правне 
услове и који према просечној вредности оцене коју је 
оставарио у провери стручне оспособљености, знања 
и вештина испуњава  услове за наведени положај.
� С обзиром да је Општинско веће општине 
Беочин одлучило да са Листе за избор кандидата за на-
челника Општинске управе општине Беочин изабере 
Секулу Петровића и о томе донело Решење о постав-
љењу службеника на положају - начелника Општинске 
управе општине Беочин бр. 01-02-126/20 од 09.12.2020. 
године, закључено је да је испуњен услов за престанак 
рада на положају вршиоца дужности начелника 
Општинске управе општине Беочин , сходно члану 51. 
став 1. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе.
� Имајући у виду напред наведено, а у складу са 
чланом 53. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, 
одлучено јe као у диспозитиву решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Решење је 
коначно и против њега жалба није допуштена али се 
може поренути управни спор пред Управним судом у 
Београду, у року од 30 дана од дана пријема Решења. 

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-02-127/20� ���������ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ

Дана: 09.12.2020. године     Мирјана Малешевић Милкић, с.р.
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 На основу члана 20. став 1. тачка 10. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 
129/07 и 83/14 - др. закон), члана 15. став 1. тачка 10. 
Статута општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 3/19), члана 17. Пословника о раду 
Општинског већа („Службени лист општина Срема“ бр. 
27/08) и на основу Решења о формирању Мобилног 
тима за социјалну инклузију Рома (бр. 01-02-39/18 од 
12.06.2018. године), Општинско веће општине Беочин 
на седници одржаној дана 09.12.2020. године донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ 
МОБИЛНОГ ТИМА ЗА СОЦИЈАЛНУ ИНКЛУЗИЈУ 

РОМА

Члан 1.
� Дужности чланства у Мобилном тиму за 
социјалну инклузију Рома разрешавају се: 
1. Николета Селена, дужности члана (претходна 
чланица Општинског већа);
2. Соња Бајрић, дужности члана (претходна чланица 
Општинског већа) и
3. Ирена Милосављевић, дужности члана 
(представница Центра за социјални рад).

Члан 2.
Следећи чланови задржавају дужности члан-

ства у Мобилном тиму за социјалну инклузију Рома;

1. Исмет Адемовски, Координатор за ромска 
питања, запослен у Општинској управи општине 
Беочин;
2. Феруз Дрмаку, Педагошки асистент, ангажован по 
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основу уговора на одређено време у Основној школи 
„Јован Грчић Миленко“ у Беочину;

3. Емина Диљај, Педагошка асистенткиња, 
ангажована по основу уговора на одређено време у 
Предшколској установи „Љуба Станковић“ у Беочину;
4. Нада Лазић, Саветница за запошљавање НСЗ 
Филијала Нови Сад, испостава Беочин;

5. Миња Чоловић, Главна сестра Дома здравља „Др 
Душан Савић Дода“, Беочин;
6. Наталија Јовановић, здравствена медијаторка, 
ангажована од стране Министарства здравља; 

7. Стеван Поповић, Командир ПС, самостални 
полицијски инспектор ПУ;

Члан 3.
� У састав Мобилног тима за социјалну инклузију 
Рома именују се и следећи чланови:
1. Јасна Јандрић, чланица Општинског већа 
задужена за националне мањине, верске заједнице  и 
сарадњу са месним заједницама, за члана; 
2. Сања Јакоповић, чланица Општинског већа 
задужена за здравствену заштиту, популациону 
политику, родну равноправност и социјална питања, 
за члана; 
3. Секула Петровић, в.д. начелника Општинске 
управе, за члана;
4. Љубица Цесарец, руководилац Одељења за 
инспекцијске послове, урбанизам и заштиту животне 
средине, за члана; 
5. Рамиз Селими, председник Удружења Рома 
Беочин, за члана;
6. Наташа Тимотијевић, представник Центра за 
социјални рад града Новог Сада, Одељење Беочин.

Члан 4.
У члану 3. став 5. додаје се: „израда годишњих 

Оперативних планова Мобилног тима у периоду 
мандата рада Мобилног тима.“

Члан 5.
У осталом делу Решење (бр. 01-02-39/18 од 

12.06.2018. године) остаје непромењено.

Члан 6.
� Мандат именованих из члана 2. и 3. овог 
Решења траје до истека мандата Мобилног тима 
образованог решењем Општинског већа бр. 01-02-
39/18 од 12.06.2018. године односно до истека периода 
имплементације националне Стратегије за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња 2016-2025. године.

Члан 7.
� Чланови Мобилног тима за свој рад 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“ бр. 17/16, 6/17 и 11/18).

Члан 8.
� Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-02-128/20� ���������ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ

Дана: 09.12.2020. године     Мирјана Малешевић Милкић, с.р.
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 На основу члана 14. Правилникао критерију-
мима, начину и поступку доделе средстава из буџета 
општине Беочин црквама и верским заједницама са 
територије општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 13/19), члана 13. Одлуке о Општинском 
већу („Службени лист општина Срема“ број 25/08) и 
члана 48. Пословника о раду Општинског већа 
(„Службени лист општина Срема“ број 27/08) 
Општинско веће општине Беочин на седници одржаној 
дана 16.12.2020. године донело је

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА 
ЗА КОЈЕ СЕ ОДОБРАВАЈУ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
По основу спроведеног Jавног конкурса за 

доделу средстава из буџета општине Беочин  за 2020. 
Годину која су остала неискоришћена црквама и 
верским заједницама са територије општине Беочин, 
број 01-401-190/20 од 12.11.2020. године, a сходно 
Извештају Комисије за избор пројеката цркава и 
верских заједница, број 01-401-190/9/2020 од 
10.12.2020. године, додељују се средства црквама и 
верским заједницама са територије општине Беочин за 
суфинансирање и финансирање пројеката из буџета 
општине Беочин за 2020. годину, у укупном износу од 
1.200.000,00 динара, следећим носиоцима пројеката:
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Ред. 
број 

 
 
 
Назив цркве/верске заједнице-  
носиоца пројекта  

 
 
 
Назив изабраног 
пројекта 

Износ средстава 
за суфинанси-
рање и 
финансирање из 
буџета општине 
Беочин за 2020. 
годину 

1.  СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА 
ОПШТИНА БАНОШТОР 

Обнова унутрашњости храма 1.050.000,00 

2.  
СЛОВАЧКА ЕВАНГЕЛИСТИЧКА А. В. 
ЦРКВЕНА ОПШТИНА ЛУГ 

Реконструкција помоћног објекта 150.000,00 

 



Члан 2.
� Носиоци одобрених пројеката морају исте 
реализовати најкасније до 31.12.2020. године.

Члан 3.
� Обавезе према носиоцима пројеката из тачке 1. 
овe Одлуке извршаваће се сразмерно оствареним 
примањима буџета.

Члан 4.
� Председник општине ће закључити уговоре са 
носиоцима одобрених пројеката из члана 1. ове 
Одлуке.
� Уколико се носилац одобреног програма и 
пројекта не одазове позиву за закључење уговора, 
сматраће се да је одустао од предлога пројекта.

Члан 5.
Носилац пројекта коме су додељена средства 

дужан је да Комисији достави наративни и финансијски 
извештај о реализацији пројекта након завршетка 
реализације пројекта до краја текуће године,односно 
најкасније до 15. јануара 2021. године. 
� Носиоцу пројекта коме су додељена средства, 
а који не достави извештај у прописаном року, или 
уколико ненаменски користи одобрена средства неће 
бити додељена средства у наредне три године, 
односно неће бити разматрано евентуално учешће 
истог на јавном конкурсу у наредне три године.

Члан 6.
� Ова Одлука је коначна.

Члан 7.
� Ову Одлуку објавити на званичној интернет 
страници Општине Беочин, на огласној табли 

Општинске управе општине Беочин  и у „Службеном 
листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-401-204/20� ���������ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ

Дана: 16.12.2020. године     Мирјана Малешевић Милкић, с.р.
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 На основу члана 11. став 7. Правилника о 
поступку и критеријумима за доделу средстава из 
буџета општине Беочин удружењима, за реализовање 
програма од јавног интереса за општину Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 13/19), члана 13. 
Одлуке о Општинском већу („Службени лист општина 
Срема“ број 25/08) и члана 48. Пословника о раду 
Општинског већа („Службени лист општина Срема“ 
број 27/08) Општинско веће општине Беочин на 
седници одржаној дана 16.12.2020. године донело је

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

УДРУЖЕЊА ЗА КОЈЕ СЕ ОДОБРАВАЈУ СРЕДСТВА 
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
По основу спроведеног Jавног конкурса за 

доделу средстава из буџета општине Беочин за 2020. 
годину број 01-401-59/2020 од 24.02.2020. године, a 
сходно Извештају Комисије за избор пројеката, број 01-
02-122/11 од 15.12.2020. године, додељују се средства 
удружењима  са територије општине Беочин за 
суфинансирање и финансирање пројеката из буџета 
општине Беочин за 2020. годину, у укупном износу 
883.000,00 динара, следећим носиоцима пројеката:
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РБ Учесник на јавном конкурсу Програм 
Износ 

додељених 
средстава 

Број 
бодова 

Место 
на ранг 
листи 

1 
Општинско удружење 
пензионера  
Беочин 

Хуманитарни рад на 
побољшавању услова живота  
пензионера Општине Беочин 

250.000,00 91 1. 

2 
Друштво за борбу против 
шећерне болести Беочин 

Организовање „Шетње до 
здравља“, предавања и 
контрола шећера 

100.000,00 69 2. 

3 
Удружење жена Горска ружа 
Раковац 

Организација манифестације 
„Ал се некад добро јело“ 

50.000,00 57 3. 
  

4 
СУБНОР Општине Беочин 
Беочин 

Неговање традиције 
антифашизма 

50.000,00 56 4. 

5 Лаг Фрушка гора  Дунав, Беочин 
Јачање институционалних 
капацитета капацитета  
ЛАГ-а 

50.000,00 56 5. 

6 
Удружење жена Фрушкогорски 
цвет Беочин 

НОВО ЗНАЊЕ 50.000,00 55 6. 

7 
Словачко удружење Вредне 
пчелице Луг 

Уређење етно собе, израда 
рукотворина и организовање 
манифестације 

40.000,00 48 7. 

8 
Удружење винара и виноградара 
Свети Трифун Баноштор 

Савремени виноградар – 
срећан винар 

40.000,00 45 8. 

9 Удружење жена Јана Баноштор Учешће на манифестацијама 40.000,00 43 9. 



Члан 2.
� Носиоци одобрених пројеката морају исте 
реализовати најкасније до 31.12.2020. године.

Члан 3.
� Обавезе према носиоцима пројеката из тачке 1. 
ове одлуке извршаваће се сразмерно оствареним 
примањима буџета.

Члан 4.
� Председник општине ће закључити уговоре са 
носиоцима одобрених пројеката из члана 1. ове одлуке.
� Уколико се носилац одобреног програма и 
пројекта не одазове позиву за закључење уговора, 
сматраће се да је одустао од предлога пројекта.

Члан 5.
Удружења из члана 1. ове Одлуке дужна су да 

Општинском већу доставе наративни и финансијски 
извештај о реализацији пројекта након завршетка 
реализације пројекта до краја текуће године, односно 
најкасније до 15. јануара 2021. године, уз достављање 
копија комплетне финансијске документације о 
утрошку средстава за реализацију програма. 
� Носилац пројекта коме су додељена средства, 
а који не достави извештај у прописаном року, или 
уколико ненаменски користи одобрена средства дужан 
је да добијена средстава врати у року од 30 дана од 
дана раскида уговора о финансирању или суфинан-
сирању реализовања програма, са законском затезном 
каматом и таквом кориснику се по новим конкурсима  
не могу додељивати средства из буџета општине 
Беочин у наредне три године, рачунајући од године у 
којој није поднет извештај у року, односно у којој је 
утврђено да је извршена злоупотреба или ненаменско 
коришћење додељених средстава.  

Члан 6.
� Ова Одлука је коначна.

Члан 7.
� Ову Одлуку објавити на званичној интернет 
страници Општине Беочин, на огласној табли 
Општинске управе општине Беочин, у „Службеном 
листу општине Беочин“ и на порталу е-Управе.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-401-205� ���������ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ

Дана: 16.12.2020. године     Мирјана Малешевић Милкић, с.р.

Председник општине Беочин

249
 На основу члана 7.став 1. Правилника о 
поступку и критеријумима за доделу средстава из 
буџета општине Беочин удружењима, за реализовање 
програма од јавног интереса за општину 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 01.12.2020. године донео

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
УДРУЖЕЊИМА, ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД 

ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ БЕОЧИН

Члан 1.
� У састав Комисије за доделу средстава из 
буџета општине Беочин удружењима, за реализовање 
програма од јавног интереса за општину Беочин (у 

10 
Удружење ловаца Баноштор 
Баноштор 

Организација манифестације 
„Хајка на шакала“ 

30.000,00 39 10. 

11 
Удружење за Мој Баноштор 
Баноштор 

Организација манифестације 
„Дани Дунава“ 

30.000,00 39 11. 

12 Удружење Фрушкогорски пастир 
Опремање канцеларије и 
едукације 

30.000,00 37 12. 

13 
Општинска  организација 
инвалида рада 

Организовање ликовне 
колоније 

30.000,00 34 13. 

14 
Удружење Бразилијански бисери  
Бразилија 

Купoвинa мaтeриjaлa зa изрaду 
рукoтвoринa 

28.000,00 28 14. 

15 
Клуб виноградара и воћара 
Беочин село 

Дани винограда - СПАСОВДАН 
и Дани грожђа 

25.000,00 25 15. 

16 Кекина етно колонија 
Организовање сликарске 
колоније 

20.000,00 22 16. 

17 
Удружење Мирошкине 
рукотворине Раковац 

„Промоција стваралаштва и 
туристичких потенцијала 
Раковца и околине“ 

20.000,00 21 17. 

18 
Ловачко удружење  
Срндаћ Беочин 

Прослава стогодишњице 
удружења 

0,00 8 18. 

19 
Удружење Ловачко друштво 
Сусек 

Организовање манифестације 
„Ловачки гулаш“ 

0,00 7 19. 

20 
Удружење жена Мајкина 
радионица Баноштор 

Едукацијом до развоја туризма 
Период реализације: април -  
септембар 

0,00 7 20. 

21 
Удружење Вук Стефановић 
Караџић Беочин 

Организовање екскурзија 0,00 5 21. 

22 
Удружење жена  
Моје селанце Черевић 

Организовање манифестације 
Черевић у мају 

0,00 4 22. 

                          Укупно                               883.000,00  
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даљем тексту: Комисија) именују се:
1. МИРЈАНА МАЛЕШЕВИЋ МИЛКИЋ - за председника;
2. МИЛАДИН ТОМИЋ - за члана;
3. ТАЊА ДРЉАЧА - за члана; 
4. ЈЕЛЕНА ПАШЋАН - за члана;
5. БРАНИСЛАВА МИЛОЈЕВИЋ - за члана.

Члан 2.
� Задатак Комисије је да спроведе поступак по 
расписаном Јавном конкурсу, сачини листу вредно-
вања и рангирања пријављених програма, одлучи по 
приговорима, достави Општинском већу општине 
Беочин Извештај о спроведеном поступку по јавном 
конкурсу и Предлог Oдлуке о избору програма који ће 
се финансирати и суфинансирати из буџета општине 
Беочин.

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“.

�
ОПШТИНА БЕОЧИН 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:01-02-122/20� ���������ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ

Дана: 01.12.2020. године     Мирјана Малешевић Милкић, с.р.

250
 На основу члана 7.став 1. Правилника о 
поступку и критеријумима за доделу средстава из 

буџета општине Беочин удружењима, за реализовање 
програма од јавног интереса за општину 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 03.12.2020. године донео

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
УДРУЖЕЊИМА, ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД 

ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ БЕОЧИН

Члан 1.
� Дужности чланстава у Комисији  за доделу 
средстава из буџета општине Беочин удружењима, за 
реализовање програма од јавног интереса за општину 
Беочин, због престанка вршења функција у органима 
Општине, са даном 01.12.2020. године разрешавају се:
1. МИТАР МИЛИНКОВИЋ - дужности председника;
2. МИЛАНКО БЈЕЛОБРК - дужности члана;
3. МИХАЈЛО БОЖИЋ - дужности члана;
4. ЈЕЛЕНА ПАШЋАН - дужности члана;
5. БРАНИСЛАВА МИЛОЈЕВИЋ - дужности члана.

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

�
ОПШТИНА БЕОЧИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:01-02-124/20� ���������ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ

Дана: 03.12.2020. године    Мирјана Малешевић Милкић, с.р.
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