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На основу чланова 32 став 1. тачка 6., 72. и 74. Закона о локал-
ној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 192/2007, 
83/2014-други закон, 101/2016- други закон и 47/2018), члана 41. 
став 1. тачка 7. и члана 114. Статута општине (“Службени лист 
општине Беочин, бр. 3/2019), на седници Скупштине општине Бе-
очин одржаној дана 23.04.2021. године, донета је

О Д Л У К А

О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ БЕОЧИН

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овом одлуком се уређује правни статус месне заједнице, об-
разовање, односно укидање или промена подручја месне зајед-
нице, права и дужности месне заједнице, послови које врши, 
број чланова савета, надлежност и начин одлучивања савета 
месне заједнице, поступак избора чланова савета месне зајед-
нице, престанак мандата чланова савета месне заједнице, фи-
нансирање месне заједнице, сарадња месне заједнице са  дру-
гим месним заједницама, поступак за оцену уставности и зако-
нитости аката месне заједнице, као и друга питања од значаја за 
рад и функционисање месних заједница на територији општине 
Беочин (у даљем тексту: Општина).

Сеоске и градске месне заједнице

Члан 2.

Овом одлуком образују се сеоске и градска месна заједница 
као облици месне  самоуправе и одређују се њихова подручја и 
послови.

Циљ и образовање месних заједница

Члан 3.

Месне заједнице се образују ради задовољавања потреба и 
интереса становништа у селима и градском насељу на терито-
рији општине Беочин.

Правни статус

Члан 4.

Месна заједница може се основати и за два или више села.

Месна заједница има својство  правног лица  у оквиру права 
и дужности утврђених Статутом општине и овом одлуком.

Месна заједница има рачун отворен код Управе за трезор.

Статут месне заједнице

Члан 5.

Месна заједница има свој статут, који доноси Савет месне 
заједнице уз сагласност Скупштине општине.

Статутом месне заједнице уређује се: број чланова Савета 
месне заједнице; критеријуми за избор чланова Савета месне 
заједнице; поступак за избор председника и заменика председ-
ника Савета месне заједнице; број, састав, надлежност и мандат 
сталних и повремених радних тела Савета месне заједнице; дан 
месне заједнице, слава месне заједнице, као и друга питања од 
значаја за њен рад.

Савет месне заједнице, доноси Статут већином гласова од 
укупног броја чланова Савета.

Статут месне заједнице мора бити у сагласности са Статутом 
општине Беочин и овом одлуком.

Представљање и заступање месне заједнице

Члан 6.

Председник Савета месне заједнице представља и заступа 
месну заједницу и наредбодавац је за извршење финансијског 
плана.

Печат, симбол и празник месне заједнице

Члан 7.

Месна заједница има печат.
Облик и садржај печата утврђује се Статутом месне заједни-

це.
Месна заједница може имати симбол чији се облик и садржај 

утврђује Статутом месне заједнице.
Месна заједница може имати свој празник, који се утврђује 

Статутом месне заједнице.

Имовина месних заједница

Члан 8.

Месна заједница има своју имовину коју могу чинити: 
покретне ствари, новчана средства као и права и обавезе.

У складу са одлуком Општине, месна заједница има право 
коришћења на непокретностима које су у јавној својини Општи-
не.

Савет месне заједнице дужан је, да имовином из става 1. и 2. 
овог члана, управља, да је користи и располаже у складу са зако-
ном, одлукама општине  и Статутом месне заједнице.

Образовање месних заједница
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Члан 9.

На територији општине Беочин образују се следеће месне 
заједнице:

Mесна заједнице  Подручје месне заједнице
1. Беочин град Део К.О. Беочин
2. Беочин Део К.О. Беочин
3. Раковац К.О. Раковац
4. Бразилија Део К.О. Беочин и део К.О. Черевић
5. Черевић Део К.О. Черевић
6. Баноштор К.О. Баноштор
7. Сусек К.О. Сусек
8. Свилош К.О. Свилош
9. Грабово К.О. Грабово 

10. Луг К.О. Луг

Предлог за образовање, односно укидање или проме-
ну подручја месне заједнице

Члан 10.

Поступак за образовање, односно укидање или промену 
подручја месне заједнице покреће се на образложени предлог 
најмање 10% бирача са пребивалиштем на подручју на које се 
предлог односи, најмање једне трећине одборника и Општин-
ског већа.

Нова месна заједница се образује спајањем две или више 
постојећих месних заједница или издвајањем дела подручја из 
једне или више постојећих месних заједница у нову месну 
заједницу.

Месна заједница се може укинути и њено подручје при-
појити једној или више постојећих месних заједница.

Променом подручја месне заједнице сматра се и измена 
граница подручја уколико се  извршеном изменом део под-
ручја једне месне заједнице припаја подручју друге месне 
заједнице.

Предлог из става 1. овог члана подноси се Општинском 
већу.

Саветодавни референдум

Члан 11.

Општинско веће доставља Скупштини општине предлог из 
члана 10. став 1. ове одлуке, а ако Општинско веће није предла-
гач уз предлог се обавезно доставља и став Општинског већа о 
предложеној промени.

Ако сматра да је предлог оправдан, Скупштина општине 
расписује саветодавни референдум за део територије општи-
не на који се предлог из члана 10.  став 1. ове одлуке односи, у 
року од 30 дана од дана подношења предлога.

На саветодавном референдуму грађани који имају бирачко 
право и пребивалиште  на подручју за које је расписан савето-
давни  референдум, изјашњавају се да ли су “за” или “против” 
предлога који се предлаже.

У одлуци о расписивању саветодавног референдума, 
Скупштина општине ће одредити и органе за спровођење и 
утврђивање резултата референдума.

Сматра се да су грађани подржали предлог за образовање, 
односно укидање или промену подручја месне заједнице, ако 
се за предлог изјаснила већина од оних који су гласали.

Приликом утврђивања предлога одлуке којом се образује, 
односно укида или мења подручје месне заједнице, Општин-
ско веће ће  водити рачуна о резултатима спроведеног  савето-
давног референдума.

Мишљење Савета месне заједнице о промени  
подручја и укидању месне заједнице

Члан 12.

Општинско веће је дужно да пре утврђивања предлога од-
луке о промени подручја и укидању месне заједнице прибави 
и мишљење Савета месне заједнице на који се предлог односи.

Савет месне заједнице ће се изјаснити у року од 10 дана од 
дана достављања нацрта одлуке о промени подручја и уки-
дању месне заједнице.

Ако се Савет месне заједнице не изјасни у року из става 2. 
овог члана, сматра се да је мишљење позитивно.

II ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 13.

У месној заједници грађани непосредно или преко органа 
месне заједнице:
1. иницирају и разматрају решавање комуналних питања и 

уређења насеља (путеви, улице, паркови, гробља, снабде-
вање струјом, водом и др.) и у том циљу остварују сарадњу 
са јавним предузећима;

2. разматрају задовољавање одређених потреба грађана у 
области образовања, културе, спорта и другим  областима 
од непосредног интереса за грађане;

3. иницирају предузимање мера за очување и заштиту кул-
турних добара, заштиту и унапређење животне средине и 
заштиту здравља;

4. иницирају предузимање мера код надлежних институција 
у циљу пружања помоћи лицима у стању социјалне потре-
бе;

5. иницирају предузимање мера заштите добара од општег 
интереса, очувању јавног реда и мира, елементарних и 
других непогода;

6. врше и друге послове утврђене Статутом Месне заједнице. 

Члан 14.

Грађани у месној заједници одлучују:
1. путем изабраних представника у органима месне заједни-

це;
2. на збору грађана;
3. референдумом;
4. грађанском иницијативом.

Облик и начин одлучивања о појединим питањима од инте-
реса за грађане у месној заједници, уређује се Статутом месне 
заједнице.

III ЈАВНОСТ РАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Јавност рада

Члан 15.

Рад органа месне заједнице је јаван.
Јавност рада по правилу обезбеђује се:

 - издавањем билтена, информатора, преко средстава јавног 
информисања, презентовањем одлука и других аката јав-
ности и постављањем интернет презентација;

 - организовањем јавних расправа у складу са законом, Ста-
тутом општине, одлукама органа општине и овом Одлуком;

 - и на други начин утврђен Статутом месне заједнице и акти-
ма Савета месне заједнице.
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Обавештавање путем интернет презентација и 
друштвених мрежа

Члан 16.

У циљу остваривања права грађана на истинито, потпуно и 
благовремено обавештавање грађана по питањима од значаја 
за грађане месне заједнице, месна заједница може да отвори 
званичну интернет презентацију на којој ће објављивати ин-
формације, одлуке, извештаје и друге акте месне заједнице, 
као и вести од  значаја за грађане са подручја месне заједнице.

Обавештења и вести из става 1. овог члана, могу се реали-
зовати и путем друштвених мрежа.

IV САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Савет месне заједнице

Члан 17

Савет месне заједнице је основни представнички орган 
грађана на подручју месне заједнице.

Избори за савет месне заједнице спроводе се по правили-
ма непосредног и тајног гласања на основу општег и једнаког 
изборног права, у складу са статутом месне заједнице и овом 
одлуком.

Сваки пословно способан грађанин са пребивалиштем на 
подручју месне заједнице који је навршио 18 година живота, 
има право да бира и да буде биран у Савет месне заједнице.

За члана Савета месне заједнице, може бити изабран пуно-
летан, пословно способан грађанин који има пребивалиште на 
територији месне заједнице у којој је предложен за члана Са-
вета месне заједнице.

Председника и заменика председника Савета месне зајед-
нице бира Савет из реда својих чланова, тајним гласањем, 
већином гласова од укупног броја чланова савета месне зајед-
нице.

1. Чланови Савета месне заједнице

Број чланова Савета месне заједнице

Члан 18.

Савет месне заједнице може имати  најмање 3, а највише 7 
чланова.

Број чланова Савета месне заједнице мора бити непаран.
Савети месних заједница Раковац, Черевић, Беочин, Брази-

лија, Баноштор, Сусек и Луг имају пет чланова, Савети месних 
заједница Свилош и Грабово имају три члана, а Савет месне 
заједнице Беочин град има седам чланова.

Мандат чланова Савета месне заједнице траје 4 године.

Територијални принцип

Члан 19.

Чланови Савета месне заједнице бирају се по територијал-
ном принципу, по правилу да се за сваку месну заједницу 
утврђује јединствена листа кандидата. 

 
2. Расписивање избора

Члан 20.

Изборе за Савет месне заједнице расписује председник 
Скупштине општине.

Избор члана Савета месне заједнице обавља се у месној 
заједници као изборној јединици.

Рокови за расписивање

Члан 21.

Избори за чланове Савета месне заједнице морају се спро-
вести најкасније 30 дана пре краја мандата чланова Савета 
месне заједнице којима истиче мандат.

Од дана расписивања избора до дана одржавања избора 
не може протећи више од 45 дана.

Одлуком о расписивању избора одређује се дан одржа-
вања избора, као и дан од када почињу да теку рокови за вр-
шење изборних радњи.

Ако избори за чланове Савета месне заједнице одржавају у 
исто време када и избори за народне посланике, односно из-
бори за председника Републике Србије, председник Скупшти-
не општине мора прибавити сагласност Републичке изборне 
комисије о ангажовању бирачких одбора и за изборе за Савет 
месне заједнице, пре доношења одлуке о расписивању избора 
из става 2. ове одлуке.

Право предлагања кандидата за члана Савета месне 
заједнице 

Члан 22.

Кандидата за члана Савета месних заједница Раковац, Че-
ревић, Беочин, Бразилија, Баноштор, Сусек и Луг предлаже нај-
мање 10 грађана – бирача са бирачким правом на подручју 
месне заједнице, за члана Савета месних заједница Свилош и 
Грабово предлаже најмање 7 грађана – бирача са бирачким 
правом на подручју месне заједнице, а за Савет месне заједни-
це Беочин град  предлаже најмање 15 грађана – бирача са би-
рачким правом на подручју месне заједнице. 

Бирач може потписати предлог само за једног кандидата за 
члана Савета месне заједнице, који мора бити оверен од стра-
не органа надлежног за послове овере потписа.

Ако је бирач потписао предлог за више предложених кан-
дидата као важећи сматраће се потпис на прихваћеном пред-
логу који је раније поднет.

Предложени кандидати дају писану изјаву о прихватању 
кандидатуре.

Изабрани кандидати

Члан 23.

Изабрани су они кандидати који су добили највећи број 
гласова до броја чланова који се бирају.

Ако два или више кандидата добију једнак број гласова, 
гласање за те кандидате се понавља.

V СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Члан 24.

Изборе за чланове савета месне заједнице спроводе: Из-
борна комисија за спровођење избора за чланове Савета мес-
них заједница, Бирачки одбори и Другостепена изборна коми-
сија.

Органи за спровођење избора су самостални и независни у 
раду и раде на основу закона и прописа донетих на основу за-
кона, Статута општине, одредаба ове одлуке и Статута месне 
заједнице.

За свој рад органи за спровођење избора одговарају орга-
ну који их је именовао.
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Сви органи и организације општине дужни су да пружају 
помоћ органима за спровођење избора и да достављају подат-
ке који су им потребни за рад.

Изборна комисија за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница

Члан 25.

Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета 
месних заједница (у даљем тексту: Изборна комисија) обавља 
послове који су одређени овом одлуком.

Изборна комисија у свом раду користи печат Скупштине 
општине.

Састав изборне комисије

Члан 26.

Изборну комисију чине председник и два члана које име-
нује Скупштина општине.  

Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина 
општине и који учествује у раду Изборне комисије без права 
одлучивања.

Председник, чланови и секретар изборне комисије имају 
заменике.

Чланови Изборне комисије именују се на период од 4 годи-
не.

За председника, заменика председника, секретара и заме-
ника секретара Изборне комисије именују се лица која морају 
да имају стечено високо образовање из научне области прав-
не науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер  академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на ос-
новним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, са најмање три го-
дине радног искуства у струци.

Чланови изборне комисије и њихови заменици могу бити 
грађани који имају изборно право, као и пребивалиште на те-
риторији Општине.

Надлежност Изборне комисије

Члан 27.

Изборна комисија приликом спровођења избора за члано-
ве савета месне заједнице врши следеће послове:
1. стара се о законитости спровођења избора;
2. одређује бирачка места;
3. одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;
4. доноси Упутство за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница (у даљем тексту: Упутство);
5. доноси Раковник за вршење изборних радњи у поступку 

спровођења избора за чланове савета месних заједница;
6. прописује обрасце и организује техничке припреме за 

спровођење избора;
7. утврђује да ли су пријаве кандидата сачињене и поднете у 

складу са Упутством;
8. проглашава листу кандидата;
9. одлучује о приговорима бирача и кандидата, поднетим у 

поступку избора за чланове савета месне заједнице;
10. утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких 

листића за бирачка места и записнички их предаје бирач-
ким одборима;

11. утврђује и објављује резултате избора за чланове савета 
месних заједница;

12. издаје уверења изабраним члановима;  
13. подноси извештај Скупштини општине о спроведеним из-

борима за чланове савета месних заједница.
14. обавља и друге послове у вези спровођења избора за чла-

нове Савета месних заједница.

Бирачки одбор

Члан 28.

Бирачки одбор чине председник и два члана.
Председник и чланови бирачког одбора имају заменике.
Бирачки одбор именује Изборна  комисија најкасније десет 

дана пре дана одређеног за одржавање избора.
Чланови бирачког одбора и њихови заменици могу бити 

само пословно способни грађани који имају изборно право, 
као и пребивалиште на територији Општине.

Члановима Бирачких одбора и њиховим заменицима прес-
таје чланство у Бирачком одбору кад прихвате кандидатуру за 
члана Савета месне заједнице, као и именовањем за члана Из-
борне и Другостепене изборне комисије.

Надлежност бирачког одбора

Члан 29.

Бирачки одбор непосредно спроводи гласање, обезбеђује 
правилност и тајност гласања, утврђује резултате гласања на 
бирачком месту и сачињава Записник о раду, по утврђивању 
резултата гласања, доставља Записник о раду са изборним ма-
теријалом Изборној комисији и обавља друге послове у складу 
са Упутством и овом Одлуком.

Бирачки одбор се стара о одржавању реда на бирачком 
месту за време гласања.

Ближа правила о раду бирачког одбора одређује Изборна 
комисија доношењем Упутства, у року 5 дана од дана расписи-
вања избора за чланове Савета Месне заједнице.

Ограничења у именовању члановa бирачког одбора

Члан 30.

Исто лице не може истовремено да буде члан два бирачка 
одбора.

Чланови бирачког одбора и њихови заменици имају ман-
дат само за расписане изборе за чланове Савета месне зајед-
нице.

Чланови и заменици чланова Изборне комисије, бирачког 
одбора и Другостепене изборне комисије не могу бити лица 
која су међусобно сродници по правој линији без обзира на 
степен сродства, у побочној закључно са трећим степеном 
сродства, а у тазбинском сродству закључно са другим степе-
ном сродства, као ни брачни другови и лица која су у међусоб-
ном односу усвојиоца и усвојеника, односно стараоца и штиће-
ника.  

Ако је бирачки одбор састављен супротно одредби става 3. 
овог члана, бирачки одбор се распушта, а избори, односно гла-
сање се понављају.

Заменици чланова бирачког одбора имају иста права и од-
говорности као и чланови које замењују.

Право гласа у бирачком одбору има само члан, а у његовом 
одсуству, заменик.



Број 4 - Страна 523. 04. 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Замена члана бирачког одбора

Члан 31.

Замену члана бирачког одбора врши Изборна комисија најкас-
није пет дана пре дана одржавања избора.

Приликом именовања и замене чланова бирачког одбора, Из-
борна комисија ће по службеној дужности водити рачуна о огра-
ничењима из члана 30. ове одлуке.

Другостепена изборна комисија

Члан 32.

Другостепена изборна комисија у другом степену одлучује о 
приговорима на одлуке Изборне комисије.

Другостепена изборна комисија у свом раду користи печат 
Скупштине општине.

Другостепену изборну комисију образује Скупштина општине.
Другостепена изборна комисија се образује истовремено када 

и Изборна комисија.

Рад Другостепене изборне комисије

Члан 33.

Другостепену изборну комисију чине председник и четири 
члана.

Другостепена изборна комисија има секретара кога именује 
Скупштина општине и који учествује у раду Изборне комисије без 
права одлучивања.

Другостепена изборна комисија одлучује већином од укупног 
броја чланова.

Председник, најмање један члан и секретар Другостепене из-
борне комисије морају да имају стечено високо образовање из на-
учне области правне науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно на ос-
новним студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, са најмање пет година рад-
ног искуства у струци.

Председник, чланови Другостепене изборне комисије и секре-
тар, именују се на период од 4 године и могу да буду поново име-
новани.

Стручна административна и техничка помоћ

Члан 34.

Општинска управа је дужна да пружи неопходну стручну, ад-
министративну и техничку помоћ при обављању послова за пот-
ребе Изборне комисије, Другостепене изборне комисије и бирач-
ких одбора.

VI ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ КАНДИДАТА

Рок за подношење пријаве кандидата

Члан 35.

Кандидат подноси пријаву изборној комисији, најкасније 15 
дана пре дана одржавања избора у месној заједници.

Садржина пријаве кандидата

Члан 36.

Пријава се подноси на обрасцу који прописује Изборна коми-
сија у писменој форми.

Образац пријаве предлога кандидата

Члан 37.

Обрасце пријаве за подношење предлога пријаве кандидата 
прописује Изборна комисија упутством, које је дужна да објави у 
року од пет дана од дана доношења одлуке о расписивању избора.

Образац пријаве кандидата садржи следеће податке: име и 
презиме кандидата, ЈМБГ, занимање, пребивалиште, адреса стано-
вања и потпис, као прилоге који се достављају уз исту.

Сва остала питања везана за  подношење предлога пријаве 
кандидата утврђује Изборна комисија својим Упутством.

Недостаци у пријави предлога кандидата

Члан 38.

Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата 
није поднета благовремено, донеће одлуку о одбацивању пријаве.

Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата 
садржи недостатке који онемогућују његово проглашење, донеће, 
у року од 24 часа од пријема пријаве предлога кандидата, закљу-
чак којим се подносиоцу пријаве налаже да, најкасније у року од 48 
часова од часа достављања закључка, отклони те недостатке. У 
закључку се подносиоцу пријаве указује на начин отклањања не-
достатака.

Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата 
садржи недостатке, односно ако утврди да недостаци нису от-
клоњени, или нису отклоњени у прописаном року, донеће у наред-
них 48 часова одлуку о одбијању проглашења предлога кандидата.

Проглашење предлога кандидата

Члан 39.

Изборна комисија проглашава предлог кандидата одмах по 
пријему предлога, а најкасније у року од  24 часа од пријема пред-
лога.

Одлуку о проглашењу предлога кандидата из става 1. овог чла-
на Изборна комисија доставља кандидату без одлагања.

Кандидат може повући пријаву најкасније до дана утврђивања 
листе кандидата за члана Савета месне заједнице.

Обустављање поступка избора

Члан 40.

У случају да се за изборе за чланове Савета месне заједнице 
пријави мање кандидата од броја чланова Савета месне заједнице 
који се бира, Изборна комисија доноси одлуку о обустављању пос-
тупка избора чланова за Савет месне заједнице.

Када протекне рок за изјављивање приговора на одлуку о 
обустављању поступка из става 1. овог члана, Изборна комисија о 
томе обавештава председника Скупштине општине.

VII ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА

Садржина изборне листе кандидата

Члан 41.

Изборна листа кандидата за избор чланова Савета месне зајед-
нице, садржи све предлоге кандидата, са личним именима свих 
кандидата и подацима о години рођења, занимању и  пребива-
лишту.
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Распоред кандидата на изборној листи кандидата утврђује се 
према редоследу њиховог проглашења. 

Изборна комисија неће утврдити изборну листу кандидата за 
чланове Савета месне  заједнице у случају ако је број кандидата 
мањи од броја чланова Савета месне заједнице који се бира.

Изборна комисија утврђује изборну листу кандидата за члано-
ве Савета месне заједнице и објављује  у “Службеном листу општи-
не Беочин”, најкасније 10 дана пре дана одржавања избора.

Изборна комисија је дужна да изборну листу кандидата за чла-
нове Савета месне заједнице  објави и на огласној табли месне 
заједнице и на званичној интернет презентацији Општине.

VIII БИРАЧКА МЕСТА

Надлежност за одређивање бирачких места

Члан 42.

Изборна комисија одређује и оглашава у “Службеном листу 
општине Беочин” и на огласној табли месне заједнице бирачка 
места на којима ће се гласати на изборима, најкасније 20 дана пре 
дана одржавања избора.

Изборна комисија одређује бирачка места у сарадњи са 
Општинском управом.

Ако избори за чланове Савета месне заједнице одржавају у 
исто време када и избори за народне посланике, односно избори 
за председника Републике Србије, избори за чланове Савета месне 
заједнице одржавају се на бирачким местима које је одредила Ре-
публичка изборна комисија, у складу са сагласношћу из члана 20. 
став 4. ове одлуке.

Начин одређивања бирачких места

Члан 43.

Бирачка места и њихов број за месне заједнице утврђује Из-
борна комисија својом одлуком, с тим да бирачка места морају 
бити индентична бирачким местима за локалне изборе.

На сваком бирачком месту бира се онолико кандидата ко-
лико Савет има чланова.

За свако бирачко место одређује се: број бирачког места, 
назив бирачког места, адреса бирачког места и подручје са 
којег гласају бирачи на том бирачком месту.

За бирачка места се, по правилу, одређују просторије у јав-
ној својини општине Беочин, а само изузетно и просторије у 
приватној својини.

Бирачко место не може да буде у објекту у власништву кан-
дидата за члана Савета месне заједнице или члана његове по-
родице.

Приликом одређивања бирачког места, водиће се рачуна 
да бирачко место буде приступачно особама са инвалидите-
том.

IX БИРАЧКИ СПИСКОВИ

Упис и промене у бирачком списку

Члан 44.

Општинска управа која је надлежна за ажурирање дела би-
рачког списка, врши упис бирача који нису уписани у бирачки 
списак, као и промену података у бирачком списку, све до ње-
говог закључења, односно најкасније 5 дана пре дана одржа-
вања избора.

Утврђивање и објављивање коначног броја бирача 

Члан 45.

Изборна комисија утврђује и објављује у “Служебном листу 
општине Беочин” коначан број бирача за сваку месну заједни-
цу, као и број бирача по бирачким местима у месној заједници.

X ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАНУ И ВРЕМЕНУ ОДРЖАВАЊА 
ИЗБОРА

Члан 46.

Обавештење бирачима о дану и времену одржавања избо-
ра, са бројем и адресом бирачког места на коме бирач гласа, 
врши Oпштинска управа.  

Обавештење из става 1. овог члана врши  се најкасније пет 
дана пре дана одржавања избора у месној заједници.  

XI ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ

Обезбеђивање изборног материјала

Члан 47.

Изборни материјал за спровођење избора обезбеђују Из-
борна комисија и Општинска управа за сваки Бирачки одбор, у 
складу са Упутством.

Употреба језика и писама

Члан 48.

Текст образаца за подношење предлога кандидата, текст 
Изборне листе кандидата, текст гласачког листића, текст обра-
сца записника о раду бирачког одбора и текст уверења о избо-
ру за члана Савета месне заједнице штампају се на српском је-
зику, ћирилицом, сем за подручје Месне заједнице Луг где су 
припадници словачке националне мањине, те се штампа и на 
језику и писму словачке националне мањине.

XII УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА 

Утврђивање резултата избора по месним заједницама

Члан 49.

По пријему изборног материјала са бирачких места, Избор-
на комисија у року од 48 часова од затварања бирачких места 
доноси одлуку о резултатима избора за сваку месну заједницу.

Резултати избора се одмах објављују у “Службеном листу 
општине Беочин”, на званичној интернет презентацији општи-
не и на огласној табли месне заједнице.

XIII НАДГЛЕДАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА 
ИЗБОРА

Домаћи и страни посматрачи

Члан 50.

Заинтересована регистрована удружења чији се циљеви 
остварују у области заштите људских и мањинских права, као и 
заинтересоване међународне и стране организације и удру-
жења која желе да прате рад органа за спровођење избора, 
подносе пријаву Изборној комисији најкасније пет дана пре 
дана одржавања избора, на обрасцу који прописује Изборна 
комисија.
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За праћење рада Изборне комисије субјекти из става 1. овог чла-
на могу да пријаве једног посматрача.

За праћење рада појединих бирачких одбора субјекти из става 1. 
овог члана могу да пријаве  једног посматрача.

Овлашћење и акредитације посматрача

Члан 51.

На основу констатације о испуњености услова за праћење рада 
Изборне комисије, односно бирачких одбора, Изборна комисија под-
носиоцу пријаве издаје одговарајуће овлашћење за праћење рада 
органа за спровођење избора.

Трошкове праћења рада органа за спровођење избора сносе 
подносиоци пријаве чији посматрачи прате изборе.

XIV СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Члан 52.

Средства за спровођење избора финансирају се из буџета Општи-
не и из средстава месне заједнице и могу се користити за:
 - набавку, штампање и превођење изборног материјала,
 - накнаде за рад чланова Изборне комисије,
 - накнаде за рад чланова Другостепене изборне комисије,
 - накнадe за рад чланова Бирачких одбора
 - накнадe за рад запосленима у општинској управи који су ангажо-

вани на обављању послова спровођења избора за чланове Саве-
та месне заједнице,

 - набавку канцеларијског и осталог поторшног материјала,
 - превозничке, ПТТ и друге услуге.

Налогодавац за располагање средствима су председник и секре-
тар Изборне комисије, председник и секретар Другостепене  избор-
не комисије и начелник Општинске управе.

XV ПОНАВЉАЊЕ ГЛАСАЊА И ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ 
ПРАВА

Случајеви и рокови понављања гласања за члана  
Савета месне заједнице

Члан 53.

Уколико два или више кандидата добију исти број гласова, а пре-
ма броју добијених гласова треба да буду изабрани као последњи 
члан Савета месне заједнице, понавља се гласање само о тим канди-
датима.

Кад се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи 
од броја бирача који су гласали, или у гласачкој кутији није нађен 
контролни листић, бирачки одбор се распушта и именује нови, а гла-
сање на том бирачком месту понавља се.

Ако се гласање поништи на једном бирачком месту, гласање се 
понавља само на том бирачком месту.

У случају из става 1. и 2. овог члана, гласање се понавља у року од 
седам дана од дана одржавања  избора, на начин и по поступку 
утврђеним за спровођење избора.

У случају понављања гласања, коначни резултати избора 
утврђују се по завршетку поновљеног гласања.

Право на заштиту изборног права

Члан 54.

Сваки бирач и кандидат за члана Савета месне заједнице има 
право на заштиту изборног права, по поступку утврђеном овом од-
луком.

Приговор Изборној комисији

Члан 55.

Бирач и кандидат за члана Савета месне заједнице, има право да 
поднесе приговор Изборној комисији због  неправилности у пос-
тупку кандидовања, спровођења избора, утврђивања и објављи-
вања резултата избора.

Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када је донета од-
лука, односно извршена радња или учињен пропуст.

Рок за одлучивање по приговору

Члан 56.

Изборна комисија донеће одлуку у року од 48 часова од пријема 
приговора и доставити је подносиоцу приговора.

Ако Изборна комисија усвоји поднети приговор, поништиће од-
луку или радњу.

Приговор против одлуке Изборне комисије

Члан 57.

Против одлуке Изборне комисије, може се изјавити приговор 
Другостепеној изборној комисији у року од 24 часа од достављања 
решења.

Изборна комисија дужна је да Другостепеној изборној комисији 
достави одмах, а најкасније у року од 12 часова све потребне податке 
и списе за одлучивање.

Другостепена изборна комисија је дужна да донесе одлуку по 
приговору најкасније у року од 48 часова од дана пријема приговора 
са списима.

Одлуке Другостепене изборне комисије

Члан 58.

Ако Другостепена изборна комисија усвоји приговор, поништиће 
одлуку или радњу у поступку предлагања кандидата, односно у пос-
тупку избора за члана Савета месне  заједнице или ће поништити из-
бор члана Савета месне заједнице.

Када нађе да оспорену одлуку треба поништити, ако природа 
ствари то дозвољава и ако утврђено чињенично стање  пружа по-
уздан основ за то, Другостепена изборна комисија може својом одлу-
ком мериторно решити изборни спор. Одлуке Другостепене изборне 
комисије у свему замењују поништени акт.

Ако је по приговору поништена радња у поступку избора или из-
бора члана Савета  месне заједнице, Изборна комисија је дужна да 
одговарајућу изборну радњу, односно изборе понови у року од се-
дам дана од утврђивања неправилности у изборном поступку, на на-
чин и по поступку утврђеним овом одлуком за спровођење избора.

Поновне изборе расписује Изборна комисија.
Поновни избори спроводе се по листи кандидата која је утврђена 

за изборе који су поништени, осим кад су избори поништени због не-
правилности у утврђивању изборне листе.

У случају понављања избора коначни резултати избора утврђују 
се по завршетку поновљеног гласања.

Рок се рачуна од дана доношења одлуке о поништавању избора.

XVI КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Конституисање Савета месне заједнице 

Члан 59.

Савет месне заједнице конституише се након утврђивања конач-
них резултата избора.
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Сазивање конститутивне седнице Савета месне зајед-
нице

Члан 60.

Прву конститутивну седницу Савета месне заједнице сазива 
председник Савета месне заједнице у преходном сазиву и то у 
року од 10 дана од дана утврђивања коначних резултата избора, 
а ако он то не учини, седницу сазива најстарији новоизабрани 
члан Савета.

Конститутивном седницом председава најстарији члан Са-
вета месне заједнице.

Конститутивна седница се може одржати ако присуствује 
већина од укупног броја чланова Савета месне заједнице.

Председник и заменик председника Савета месне зајед-
нице

Члан 61.

Савет месне зајденице има председника и заменика пред-
седника које бирају чланови Савета.

Примопредаја дужности

Члан 62.

Председник Савета месне заједнице из претходног сазива 
дужан је да у писменој форми изврши примопредају пописа 
имовине са свим правима и обавезама месне заједнице на дан 
примопредаје.

XVII НАДЛЕЖНОСТ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 63.

Савет месне заједнице:
1. доноси статут месне заједнице;
2. доноси финансијски план месне заједнице и програме раз-

воја месне заједнице;
3. усваја годишњи и четворогодишњи извештај о раду месне 

заједнице;
4. бира и разрешава председника и заменика председника са-

вета месне заједнице;
5. предлаже мере за развој и унапређење комуналних и дру-

гих делатности на подручју месне заједнице, а нарочито:
 - у области урбанистичког планирања и уређења месне 

заједнице,
 - у изградњи и одржавању комуналних објеката, путева и 

улица на територији месне заједнице,
 - у прикупљању и достављању надлежним републичким и 

општинским органима, јавним предузећима и установа-
ма представке и притужбе на њихов рад, као и иниција-
тиве и предлоге грађана за решавање питања од њихо-
вог заједничког интереса,

 - сарађује са органима општине на стварању услова за рад 
предшколских установа и основних школа, социјално 
збрињавање старих лица и деце,

 - заштите и унапређење животне средине,
 - уређење и одржавање насеља и зелених површина,
 - стање објеката комуналне инфраструктуре и квалитет 

комуналних услуга,
 - снабдевање и заштиту потрошача,
 - радно време трговинских и занатских радњи, угости-

тељских и других објеката на подручју месне заједнице,
 - развој пољопривреде на подручју месне заједнице,

6. покреће иницијативу за доношење нових или измену 
постојећих прописа општине;

7. сарађује са удружењима грађана и невладиним организа-
цијама у питањима која су од интереса за грађане месне 
заједнице,

8. именује свог представника на свим зборовима грађана, из-
вршава одлуке и спроводи закључке зборова грађана,

9. образује комисије, мировна већа, одборе и друга радна тела 
ради задовољавања заједничких потреба грађана у складу 
са законом и статутом месне заједнице;

10. учестувује у организовању противпожарне заштите, зашти-
те од елементарних непогода и другим ванредним ситу-
ацијама у циљу отклањања и ублажавања последица;

11. сарађује са здравственим и ветеринарским установама и ор-
ганизацијама на стварању услова за здравствену и ветери-
нарску заштиту,

12. организује разне облике хуманитарне помоћи на свом под-
ручју,

13. констатује престанак мандата члану Савета месне заједнице 
којем је престао мандат у случајевима из члана 70. став 1. та-
чка 2. до 6. ове одлуке и покреће иницијативу за избор новог 
члана Савета месне заједнице;

14. доноси Пословник о свом раду;
15. врши друге послове из надлежности месне заједнице 

утврђене статутом општине, актом о оснивању месне зајед-
нице или другим општинским прописима.

Поверавање појединачних изворних послова месним 
заједницама

Члан 64.

Одлуком Скупштине општине, у складу са законом, може се 
појединим или свим месним заједницама поверити вршење 
одређених послова из надлежности Општине уз обезбеђи-
вање за то потребних средстава.

При поверавању послова полази се од чињенице да ли су 
ти послови непосредног и свакодневног значаја за живот ста-
новника месне заједнице.

Ангажовање чланова Савета месне заједнице

Члан 65.

Ангажовање председника, заменика председника и члано-
ва савета, као и чланова других органа месне заједнице на по-
словима из члана 63. ове одлуке не подразумева стварање до-
датних финансијских обавеза месној заједници.

Запослени у месној заједници

Члан 66.

Месна заједница, као облик месне самоуправе, нема за-
послених лица за обављање послова из своје надлежности, 
односно нема право запошљавања. 

Распуштање Савета месне заједнице

Члан 67.

Савет месне заједнице може се распустити ако:
1. не заседа дуже од три месеца;
2. не изабере председника савета у року од месец дана од 

дана утврђивања коначних резултата избора за чланове 
савета месне заједнице или од дана његовог разрешења, 
односно подношења оставке;

3. не донесе финансијски план у року одређеном одлуком 
Скупштине општине.



Број 4 - Страна 923. 04. 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Одлуку о распуштању савета месне заједнице доноси 
Скупштина општине на предлог Општинског већа које врши 
надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице.

Председник Скупштине општине, расписује изборе за са-
вет месне заједнице, у року од 15 дана од ступања на снагу 
одлуке о распуштању савета месне заједнице, с тим да од да-
тума расписивања избора до датума одржавања избора не 
може протећи више од 45 дана.

Повереник општине

Члан 68.

До конституисања савета месне заједнице, текуће и неод-
ложне послове месне заједнице обавља повереник Општине 
кога именује Скупштина општине, истовремено са доноше-
њем одлуке о распуштању савета месне заједнице из члана 
67. став 2. ове одлуке.

Обављање административно-техничких и финансиј-
ско-материјалних послова

Члан 69.

Општинска управа организује у месној заједници  оба-
вљање административно-техничких и финансијско-мате-
ријалних послова.

Административно-техничке, финансијске и друге послове 
обавља секретар који је     запослен као службеник у Општин-
ској управи.

Секретар месне заједнице је и секретар Савета месне 
заједнице.

За обављање одређених пословa из надлежности 
Општинске управе, посебно у вези са остваривањем права 
грађана, може се  организовати рад управе у месним заједни-
цама.

Послове из става 4. овог члана, начин и место њиховог вр-
шења, одређује председник Општине, на предлог начелникa 
Општинске управе.

XVIII ПРЕСТАНАК МАНДАТА ЧЛАНОВА САВЕТА 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Престанак мандата члану Савета месне заједнице

Члан 70.

Члану Савета месне заједнице престаје мандат пре истека 
времена на које је изабран:
1. доношењем одлуке о распуштању Савета месне заједни-

це;
2. ако је правоснажном судском одлуком осуђен на безу-

словну казну затвора у трајању од најмање шест месеци;
3. ако је правоснажном одлуком лишен пословне способно-

сти;
4. ако му престане пребивалиште на територији месне зајед-

нице;
5. ако наступи смрт члана Савета месне заједнице;
6. подношењем оставке.

Оставка члана Савета месне заједнице

Члан 71.

Члан савета месне заједнице може поднети оставку усме-
но на седници Савета, а између две седнице подноси је у фор-
ми оверене писане изјаве.

После подношења оставке, Савет месне заједнице без од-
лагања, на самој седници (усмена оставка) или на првој на-
редној седници (писана оставка) констатује да је члану Саве-
та престао мандат и о томе одмах обавештава председника 
Скупштине општине.

Ако најмање 1/3 чланова Савета месне заједнице преста-
не мандат наступањем случаја из члана 70. став 1. тачка 2) до 
6) ове одлуке, председник Скупштине општине расписује из-
боре за недостајући број чланова Савета у року од 15 дана од 
пријема обавештења из става 2. овог члана.

XIX СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА

Члан 72.

Савет месне заједнице може да образује стална или 
повремена радна тела, а у циљу припреме, разматрања и ре-
шавања питања из надлежности месне заједнице.

Статутом месне заједнице утврђује се број и структура 
чланова, надлежност, мандат, као и друга питања од значаја 
за њихов рад.

XX СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Финансирање месне заједнице

Члан 73.

Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из:
 - средстaва утврђених одлуком о буџету општине, посебно 

за сваку месну заједницу;
 - средстaва која грађани обезбеђују самодоприносом;
 - донација, поклона и других законом прописаних начина;
 - прихода које месна заједница оствари својом активно-

шћу;
 - других средстава за рад месне заједнице прописаних за-

коном.
Савет месне заједнице доноси финансијски план.
Финансијски план месне заједнице мора бити у складу са 

Одлуком о буџету Општине.

Финансијски план и завршни рачун

Члан 74.

Месна заједница доноси финансијски план у складу са 
буџетом Општине.

У финансијском плану месне заједнице исказује се прихо-
ди и расходи месне заједнице.

Финансијски план се доноси за једну календарску годину 
у року од 30 дана од дана усвајања Одлуке о буџету Општине.

На финансијски план месне заједнице сагласност даје 
Општинско веће, у складу са одлуком о буџету.

Савет месне заједнице усваја завршни рачун по истеку ка-
лендарске године.

Финансијски план и завршни рачун месне заједнице обја-
вљује се на званичној интернет страници општине и месне 
заједнице.

Наредбодавац за исплату средстава месне заједнице је 
председник Савета месне заједнице.

Извештај о раду месне заједнице

Члан 75.

Савет месне заједнице је дужан да најкасније до 31. марта 
текуће године, достави Општинском већу и Скупштини 
општине Извештај о свом раду и реализацији програма за 
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прошлу годину, као и извештај о коришћењу средстава које 
им је Општина  пренела.

Контролу материјално-финансијског пословања месне 
заједнице врше Општинска управа, као и буџетска инспек-
ција Општине.

Захтев за обезбеђење финансијских средстава

Члан 76.

На захтев Општинског већа или другог надлежног органа 
општине, Савет месне заједнице је дужан да у поступку при-
преме буџета достави захтев за обезбеђење финансијских 
средстава за наредну годину у роковима које одреди Општин-
ска управа, у поступку припреме Одлуке о буџету за наредну 
годину.

XXI САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ  
ЗАЈЕДНИЦАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Сарадња са другим месним заједницама

Члан 77.

Месна заједница може да остварује сарадњу у области од 
заједничког интереса са другим месним заједницама на тери-
торији исте или друге општине или града.

Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана доноси савет 
месне заједнице и доставља је Општинском већу.

Сарадња са Општином и њеним институцијама

Члан 78.

Месне заједнице остварују непосредну сарадњу са Општи-
ном и њеним органима, јавним и другим предузећима и орга-
низацијама, установама и удружењима са територије општи-
не.

Сарадња са удружењима

Члан 79.

Савет месне заједнице може сарађивати са удружењима, 
хуманитарним и другим организацијама у интересу месне 
заједнице и њених грађана.

XXII НАДЗОР НАД РАДОМ И АКТИМА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Поступак за оцену уставности и законитости општег 
акта месне заједнице

Члан 80.

Општинско веће покренуће поступак за оцену уставности 
и законитости општег акта месне заједнице пред Уставним 
судом, ако сматра да тај акт није у сагласности са Уставом или 
законом.

Председник општине дужан је да обустави од извршења 
општи акт месне заједнице за који сматра да није сагласан Ус-
таву или закону, решењем које ступа на снагу објављивањем 
у “Службеном листу општине Беочин”.

Решење о обустави од извршења престаје да важи ако 
Општинско веће у року од пет дана од  објављивања решења 
не покрене поступак за оцену уставности и законитости 
општег акта.

Указивање Савету месне заједнице на предузимање 
одговарајућих мера

Члан 81.

Када Општинско веће сматра да општи акт месне заједни-
це није у сагласности са статутом, актом о оснивању месне 
заједнице или другим општинским прописом, указаће на то 
савету месне заједнице ради предузимања одговарајућих 
мера.

Ако Савет месне заједнице не поступи по предлозима ор-
гана из става 1. овог члана, председник општине поништиће 
општи акт месне заједнице решењем које ступа на снагу обја-
вљивањем у “Службеном листу општине Беочин”.

Општинско веће, предлаже председнику општине обуста-
вљање финансирања активности месне заједнице у којима се 
финансијска средства не користе у складу са финансијским 
планом месне заједнице, Одлуком о буџету или законом.

XXIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Правни континуитет месних заједница

Члан 82.

Месне заједнице основане у складу са Одлуком о осни-
вању месних заједница број  01-011-30 од 11.02.2009.  године 
настављају са радом и дужне су да у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке ускладе своје Статуте са Стату-
том општине и овом одлуком.

Спровођење нових избора за Савете месних заједни-
ца

Члан 83.

Избори за  Савете месних заједница, у складу са овом Од-
луком и усклађеним Статутом месних заједница, спровешће 
се од расписивања првих наредних редовних избора за чла-
нове Савета месних заједница.

Број чланова Савета месне заједнице утврђен чланом 18. 
ове Одлуке, примењиваће се од расписивања првих наред-
них редовних избора за чланове Савете месних заједница.

До спровођења избора из става 1. овог члана, Савет месне 
заједнице наставља са радом до истека мандата.

Престанак важења Одлуке о месним заједницама

Члан 84.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Од-
лука о месним заједницама („Службени лист општина Срема“ 
бр. 4/09).

Ступање на снагу

Члан 85.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном листу општине Беочин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН             ПРЕДСЕДНИК
Број: 01-011-19/21            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дана: 23.04.2021. године                           Немања Вилић
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. и члана 98. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/2014 - дру-
ги закон, 101/2016- други закон и 47/2018), члана 41. став 1. тачка 
7., члана 137. став 8. и члана 143. став 1. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ број 3/19), Скупштина општи-
не Беочин, на седници одржаној дана 23.04.2021. године донела 
је

О   Д   Л   У   К   У

О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ 
ОДНОСЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Опште одредбе 

Члан 1.

Овом одлуком, у општини Беочин, као национално мешови-
тој општини, оснива се Савет за међунационалне односе (у 
даљем тексту: Савет) као самостално радно тело и уређује се ње-
гов састав, избор и мандат чланова, делокруг и начин рада и дру-
га питања од значаја за рад Савета.

Састав Савета 

Члан 2.

Чланове у Савету имају представници српског народа и свих 
националних мањина са више од 1% учешћа у укупном станов-
ништву општине Беочин, према последњем попису станов-
ништва у Републици Србији. 

Члан 3.

У Савету су равномерно заступљени припадници српског на-
рода, словачке, хрватске, мађарске и ромске националне мањи-
не, који имају пребивалиште на територији Општине.

Српски народ, словачка, хрватска, мађарска и ромска нацио-
нална мањина одређују по једног представника у Савету.

Избор и мандат чланова Савета 

Члан 4.

Чланове Савета именује Скупштина општине на предлог на-
ционалних савета националних мањина. 

Члан Савета који је припадник српског народа или национал-
них мањина које немају националне савете, предлаже Комисија 
за кадровска и административна питања и радне односе 
Скупштине општине Беочин.

Листа кандидата садржи најмање двоструко више кандидата 
од броја који се бира.

Комисија за кадровска и административна питања и радне 
односе утврђује коначан предлог кандидата са утврђене Листе 
кандидата.  

Члан Савета не може бити одборник Скупштине општине Бе-
очин. 

Члан 5.

Мандат чланова Савета траје три године и тече од тренутка 
избора у Скупштини општине. 

Чланови Савета могу поднети оставку или бити разрешени 
ове дужности и пре истека мандата. 

Предлог за разрешење чланова Савета може поднети нацио-
нални савет националне

мањине, Комисија за кадровска и административна питања и 
радне односе Скупштине општине Беочин и 1/3 одборника. 

Предлог за разрешење мора бити образложен. 
Када предлог за разрешење члана Савета подноси национал-

ни савет националне мањине  заступљене у Савету, односно Ко-
мисија за кадровска и административна питања и радне односе 
Скупштине општине Беочин, дужни су да уз предлог за разре-
шење поднесу и предлог за именовање новог члана.

Скупштина истовремено одлучује о разрешењу и избору.

Делокруг рада Савета 

Члан 6.

Савет је овлашћен да обавља следеће послове: 
1. разматра питања остваривања, заштите и унапређења на-

ционалне равноправности у Општини, а посебно у области 
културе, образовања, информисања и службене употребе је-
зика и писма;

2. анализира предлоге аката које доноси извршни орган и 
Скупштина, а односе се на права националних заједница и 
даје мишљење о истима; 

3. учествује у утврђивању општинских  планова и програма који 
су од значаја за остваривање националне равноправности и 
предлаже мере за постизање националне равноправности;

4. предлаже изворе, обим и намену буџетских средстава за 
остваривање националне равноправности; 

5. обавља и друге послове у вези са заштитом националних и 
етничких заједница на територији општине. 
Савет има право да пред Уставним судом покрене поступак 

за оцену уставности и законитости одлуке, или другог општег 
акта Скупштине општине ако сматра да су њиме непосредно по-
вређена права припадника српског народа и националних мањи-
на представљених у Савету и право да под истим условима пред  
Управним судом  покрене поступак за оцену сагласности одлуке 
или другог општег акта Скупштине општине са Статутом општи-
не. 

Међусобни односи са другим органима 

Члан 7.

Приликом разматрања питања из своје надлежности Савет 
остварује сарадњу са органима Општине који су дужни да на за-
хтев Савета доставе истом тражене податке и информације.

Скупштина и извршни органи Општине дужни су да предлоге 
свих одлука и других општих аката који се тичу националне рав-
ноправности претходно доставе на мишљење Савету који ће се 
изјаснити о њима у остављеном року.

Уколико се Савет не изјасни на предлоге одлука који су јој 
достављени, односно не да своје мишљење у остављеном року, 
Скупштина и извршни органи могу да доносе одлуке без 
мишљења Савета. 

Савет о својим ставовима и предлозима обавештава скупшти-
ну општине која је дужна да се о њима изјасни на првој наредној 
седници, а најкасније у року од 30 дана. 

Ради унапређења остваривања мањинских права Савет 
предлаже скупштини, и другим надлежним органима доношење 
одговарајућих одлука и предузимање одговарајућих мера у об-
ластима из делокруга рада Савета. 

Када уочи недостатке, пропусте или друге проблеме у обла-
сти његовог делокруга рада, Савет се обраћа надлежним општин-
ским и државним органима, и захтева да они реагују у складу са 
својим надлежностима. 
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Члан 8.

У свом раду Савет сарађује са свим организацијама и инсти-
туцијама заинтересованим за заштиту и унапређење национал-
не равноправности на подручју општине, укључујући национал-
не савете националних мањина, невладине организације и ме-
дије. 

Савет има активну улогу у прекограничној комуникацији и са-
радњи општине са јединицама локалне самоуправе у другим др-
жавама.

Унутрашње уређење и рад Савета 

Члан 9.

Савет има председника и заменика председника. 
Председник и заменик председника Савета се бирају на кон-

ститутивној седници из реда својих чланова.  
Конститутивну седницу заказује и до избора председника 

води најстарији члан Савета. 
Председник Савета представља Савет, сазива и руководи се-

дницама Савета, потписује акта Савета и врши друге послове, у 
складу са законом, Статутом општине и овом Одлуком. 

Члан 10.

Савет ради у седницама. 
Седница Савета може се одржати и на њој се може одлучива-

ти ако је присутно више од половине од укупног броја чланова 
Савета. 

Одлучивање

Члан 11.

Одлуке Савета доносе се консензусом  чланова Савета. 
У свом раду Савет доноси закључке, мишљења, предлоге и 

препоруке.
Уколико се око неког питања не може постићи консензус, Са-

вет је у обавези да по овом питању консултује друге релевантне 
организације и институције. 

За питања које разматра, Савет може да затражи од Општин-
ске управе или од другог органа податке и информације од зна-
чаја за рад Савета, односно изјашњење по одређеном питању о 
коме Савет расправља.

Општинска управа је дужна да обезбеди да ставови и 
мишљења Савета буду доступни јавности  најкасније 30 дана од 
дана заузимања става или давања мишљења од стране Савета. 

Јавност рада 

Члан 12.

Седнице Савета су отворене за јавност, сем у изузетним слу-
чајевима када чланови Савета одлуче другачије. 

Јавност рада се обезбеђује присуством представника медија 
седницама Савета, заинтересованих грађана, давањем сао-
пштења, одржавањем конференција за штампу и на друге одго-
варајуће начине. 

Извештај о раду 

Члан 13.

Савет подноси Скупштини општини шестомесечни извештај 
о свом раду.

Савет подноси Скупштини општини годишњи извештај о 
стању у области националне равноправности, међунационалних 
односа и остваривању мањинских права на територији Општине. 

Саставни део извештаја су и предлози мера и одлука за оства-
ривање и унапређење националне равноправности.

Савет може да поднесе и посебни извештај Скупштини 
општине ако оцени да то захтевају нарочито важни разлози или 
ако Скупштина општине тражи такав извештај.

Средства за рад Савета 

Члан 14.

Средства за рад Савета и остваривање права националних 
заједница на територији општине Беочин обезбеђују се у буџету 
општине, а могу се обезбеђивати и из других извора, у складу са 
законом. 

Завршне одредбе 

Члан 15.

Савет доноси Пословник о раду.
Пословником се ближе уређују питања у вези са сазивањем 

седница, припремом материјала, доношењем аката из надлеж-
ности Савета, израдом и садржином записника, употребом печа-
та, начином обезбеђивања јавности рада и другим питањима од 
значаја за рад Савета.

Стручне, административно-техничке и друге послове за пот-
ребе Савета обавља Општинска управа. 

Члан 16.

Даном ступања на снагу ове одлуке  престаје да важи Одлука 
о Савету за међунационалне односе („Службени лист општинa 
Срема” бр. 39/08).

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу општине Беочин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН              ПРЕДСЕДНИК
Број: 01-011-18/21              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дана: 23.04.2021. године                               Немања Вилић

054

На основу члана 41. став 1. тачка 7. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19), а у складу са чла-
ном 60. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гла-
сник РС“ бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 
– др. закон)  Скупштина општине Беочин на седници одржаној 
дана 23.04.2021. године донела је 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ 
НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ДАВАЊА У ЗАКУП  ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ    

Члан 1. 

У Одлуци о одређивању надлежног органа за спровођење 
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у држав-
ној својини („Службени лист општина Срема“ бр. 20/06), у члану 
2. речи: „Скупштина општине“ замењују се речима „Општинско 
веће“.
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Члан 2.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН              ПРЕДСЕДНИК
Број: 01-011-17/21              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дана: 23.04.2021. године                               Немања Вилић

055

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоу-
прави (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 
- др. закон и 47/2018),  члана 2. и  4. Закона о комуналним делат-
ностима („Службени гласник РС”, бр. 88/2011, 104/2016 и 
95/2018), и члана 41. став 1. тачка 7. и тачка 19. Статута општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“, бр. 3/2019),  Скупшти-
на општине Беочин, на седници одржаној 23.04.2021. године, 
донела је

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА

Члан 1.

У Одлуци о комуналним делатностима („Сл. лист општине 
Беочин“, бр. 6/2019), мења се члан 194. тако што се после става  
4. додаје нови став 5. који гласи :

“Послове редовног одржавања општинских путева и улица 
који се односе на  местимичну површинску обраду коловозног 
застора, обавља ЈКП “Беочин” Беочин. “ 

Досадашњи став 5. постаје став 6. 

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном листу  општине Беочин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН              ПРЕДСЕДНИК
Број: 01-011-29/21              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дана: 23.04.2021. године                               Немања Вилић

056

На основу члана 13. став 1. Закона о управљању отпадом 
(„Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 
– др.закон), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуп-
рави („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 
101/2016 – др.закон и 47/2018) и члана 41. став 1. тачка 5. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ број 3/2019) 
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 
23.04.2021. године, донела је 

ОДЛУКУ

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА 
УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ОПШТИНИ БЕОЧИН

Члан 1.

Приступа се изради Локалног плана управљања отпадом у 
општини Беочин.

Члан 2.

Локални план управљања отпадом садржи:
1. очекиване врсте, количине и порекло укупног отпада на те-

риторији;
2. очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће бити 

искоришћен или одложен у оквиру територије обухваћене 
планом;

3. очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се при-
хватити из других јединица локалне самоуправе; 

4. очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се от-
премити у друге јединице локалне самоуправе;

5. циљеве које треба остварити у погледу поновне употребе и 
рециклаже отпада у области која је обухваћена планом;

6. програм сакупљања отпада из домаћинстава;
7. програм сакупљања опасног отпада из домаћинстава;
8. програм сакупљања комерцијалног отпада;
9. програм управљања индустријскаим отпадом;
10. предлоге за поновну употребу и рециклажу компонената 

комуналног отпада;
11. програм смањења количина биоразградивог и амбалажног 

отпада у комуналном отпаду;
12. програм развијања јавне свести о управљању отпадом;
13. локацију постројења за сакупљање отпада, третман и одла-

гање отпада, укључујући податке о урбанистичко-
техничким условима;

14. мере за спречавање кретања отпада који није обухваћен 
планом и мере за поступање са отпадом који настаје у ван-
редним ситуацијама;

15. мере санације неуређених депонија;
16. надзор и праћење планираних активности и мера;
17. процену трошкова и изворе финансирања за планиране ак-

тивности;
18. могућности сарадње између две или више јединица локал-

не самоуправе; 
19. рокове за извршење планираних мера и активности;
20. друге податке, циљеве и мере од значаја за ефикасно упра-

вљање отпадом.

Члан 3.

Локални план управљања отпадом доноси се за период од 
10 година.

Члан 4.

Носилац израде Локалног плана управљања отпадом је 
Одељење за инспекцијске послове, урбанизам и заштиту жи-
вотне средине Општинске управе општине Беочин и Пројектни 
тим општине Беочин за спровођење активности у реализацији 
ГИЗ пројекта „Управљање отпадом у контексту климатских 
промена“, а обрађивач истог је Факултет техничких наука Нови 
Сад.

Члан 5.

Носилац израде активности на изради Локалног плана уп-
рављања отпадом, у току израде плана сарађиваће са Немач-
ком развојном сарадњом –GIZ IMPACT у оквиру Пројекта “Упра-
вљање отпадом у контексту климатских промена (DKTI)” .

Средства за израду Локалног плана управљања отпадом 
обезбедиће Немачка развојна сарадња –GIZ IMPACT у оквиру 
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Пројекта “Управљање отпадом у контексту климатских проме-
на (DKTI)”.

Члан 6.

Рок за израду Локалног плана управљања отпадом је 90 
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 7.

Саставни део ове одлуке је одлука да се не врши стратешка 
процена утицаја Локалног плана управљања отпадом на жи-
вотну средину, донета  од стране Начелника Општинске управе 
Беочин, под бројем  03-501-16/2021 од 19. марта 2021. године.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном листу  општине Беочин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН             ПРЕДСЕДНИК
Број: 01-011-30/21             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дана: 23. 04. 2021. године           Немања Вилић

057

На основу члана 79. став 1. тачка 2.  и члана 92. став 4.  Закона 
о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр.108/13 и 142/14, 
68/2015 - др.закон и 103/2015, 99/16, 113/2017, 95/2018, 31/19, 72/19 
и 149/20), члана 41. став 1. тачка 7. и члана 143. став 1. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19) 
Скупштина општине Беочин на седници одржаној дана 23.04.2021. 
године, донела је 

О   Д   Л   У   К   У

О ВРШЕЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.

Извршиће се екстерна ревизија Завршног рачуна буџета 
општине Беочин за 2020. годину.

Члан 2.

За обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета 
општине Беочин за 2020. годину ангажоваће се лице које испуња-
ва услове за обављање ревизије финансијских извештаја пропи-
сане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија, у скла-
ду са чланом 92. став 4. Закона о буџетском систему и у складу са 
Законом о јавним набавкама.

Члан 3.

За ангажовање лица из члана 2. oве одлуке добијена је саглас-
ност Државне ревизорске институције бр. 037-669/2021-04 од 
16.03.2021. године. 

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН              ПРЕДСЕДНИК
Број: 01-011-31/21              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дана: 23. 04. 2021. године                               Немања Вилић

058

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуп-
рави („Службени гласник РС“ бр. 129/0, 83/14. др. закон, 101/16-др. 
Закон и 47/18), члана 41. став 1. тачка 7. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19), а у вези члана 97. За-
кона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/11, 
99/11, 83/14 др. закон, 5/15,44/18, 95/18 и 91/19) и  тачке 5. Закључ-
ка Владе Републике Србије бр. 023-6214/2020-1 од 08.10.2020. го-
дине Скупштина општине Беочин,  на седници одржаној дана 
23.04.2021. године донела је  

О Д Л У К У

О ПРИХВАТАЊУ УДЕЛА БЕЗ НАКНАДЕ ОПШТИНЕ 
БЕОЧИН У КАПИТАЛУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА  

FULL PROTECT Д.О.О. БЕОГРАД  

1.

Овом одлуком прихвата се да општина Бeoчин стекне удео 
без накнаде у капиталу привредног друштва FULL PROTECT д.о.о. 
Београд, у укупном износу од 10.326,56 динара, као начин нами-
рења потраживања по основу уступљених јавних прихода.  

2.

Удео капитала из члана 1. ове Одлуке прихвата се на основу 
Закључка Владе Републике Србије бр. 023-6214/2020-1 од 
08.10.2020. године, Записника Пореске управе, филијале Савски 
венац бр. Службено/17-1 од 08.09.2017. године и Спецификације 
уступљених прихода јединицама локалне самоуправе. 

3.

Овлашћује се Председник општине Беочин да спроведе све 
правне радње у циљу реализације ове Одлуке.

4.

Ову одлуку доставити  Министартсву привреде, ради даље 
реализације исте.

5.

Овом одлуком ставља се ван снаге Закључак Општинског 
већа о конверзији потраживања општине Беочин у удео општине 
Беочин у капиталу друштава  FULL PROTECT  д.о.о. Београд бр. 01-
401-171/2/20 од 30.10.2020. године.

6. 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Беочин“.

РС-АПВ
ОПШТИНА БЕОЧИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      
Број: 01-011-35/21                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дана: 23. 04. 2021. године             Немања Вилић
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На основу члана 27. став 10 и 29. Закона о јавној својини („Служ-
бени гласник РС“ број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др.закон, 
108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 1. став 1. Уредбе о ус-
ловима прибављања и отуђења непокретности непосредном пого-
дбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно приба-
вљања и уступања искоришћавања других имовинских права, као 
и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 
(„Службени гласник РС“ бр.16/18), члана 4. став 2. Одлуке о приба-
вљању, располагању и управљању стварима и другим имовинским 
правима у јавној својини општине Беочин („Службени лист општи-
не Беочин“ бр. 6/19) и члана 41. став 1. тачке 23. и 36. Статута општи-
не Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19), на предлог 
Општинског већа општине Беочин, Скупштина општине Беочин на 
седници одржаној дана 23.04.2021. године донела je

П  Р  О  Г  Р  А  М

РАСПОЛАГАЊА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2021. ГОДИНУ 

Члан 1. 

Програмом  располагања непокретностима  у јавној својини 
општине Беочин за 2021. годину (у даљем тексту: Програм) 
утврђују се станови у јавној својини општине Беочин који се ко-
ристе по основу права закупа, а  који ће се отуђити у току 2021. 
години. 

Члан 2.

Станови у јавној својини општине Беочин, који се користе по 
основу права закупа, ће се отуђити из јавне својине у складу са 
одредбама Закона о јавној својини и Одлуке о прибављању, рас-
полагању и управљању стварима и другим имовинским прави-
ма у јавној својини општине Беочин.

Отуђење станова који су предмет овог Програма, спро-
вешће Комисија , по тржишним условима и ценом коју утврди 
надлежна пореска управа. 

Члан 3.

Станови који су предмет отуђења из јавне својине:  

Локација бр. 1 - К.О. Беочин
 - број парцеле: 1678/1
 - лист непокретности:2063
 - површина у м2:65 m2
 - улица/потес: Трг Цара Лазара 1В, стан број 1
 - начин коришћења стана:закуп 
 - право својине: јавна својина општине Беочин, цело право 

1/1
Локација бр. 2 – К.О. Беочин

 - број парцеле: 1681/4
 - лист непокретности:1954
 - површина у м2:53 m2
 - улица/потес:Трг Цара Лазара 2,стан број 18
 - начин коришћења стана:закуп
 - право својине: јавна својина општине Беочин, цело право 

1/1

Локација бр. 3 – К.О. Беочин
 - број парцеле: 50/4
 - лист непокретности:2048
 - површина у м2:52 m2
 - улица/потес: Димитрија Туцовића 3, стан број 18

 - начин коришћења стана:закуп
 - право својине: јавна својина општине Беочин, цело право 

1/1

Локација бр. 4 – К.О. Беочин
 - број парцеле: 1681/4
 - лист непокретности:1954
 - површина у м2:35 m2
 - улица/потес: Трг Цара Лазара 2, стан број 19
 - начин коришћења стана:закуп
 - право својине: јавна својина општине Беочин, цело право 

1/1

Локација бр. 5 – К.О. Беочин
 - број парцеле: 607
 - лист непокретности:2043
 - површина у м2:81 m2
 - улица/потес: Стојана Вукосављевића 79
 - начин коришћења стана: коришћење 
 - право својине: јавна својина општине Беочин, цело право 

1/1

Локација бр. 6 – К.О. Баноштор
 - - број парцеле: 507
 - - лист непокретности:2646
 - - површина у м2:61 m2
 - - улица/потес:Светозара Марковића 60, стан број 1
 - - начин коришћења стана:закуп
 - - право својине: јавна својина општине Беочин, цело право 

1/1
 -

Локација бр. 7 – К.О. Баноштор
 - број парцеле: 507
 - лист непокретности:2646
 - површина у м2:61 m2
 - улица/потес:Светозара Марковића 60, стан број 2
 - начин коришћења стана:закуп
 - право својине: јавна својина општине Беочин, цело право 

1/1

Локација бр. 8 – К.О. Баноштор
 - број парцеле: 507
 - лист непокретности:2646
 - површина у м2:61 m2
 - улица/потес:Светозара Марковића 60, стан број 4
 - начин коришћења стана:закуп
 - право својине: јавна својина општине Беочин, цело право 

1/1

Локација бр. 9 – К.О. Сусек
 - број парцеле: 215
 - лист непокретности:1554
 - површина у м2:65 m2
 - улица/потес:Николе Тесле 75, стан број 1
 - начин коришћења стана:закуп
 - право својине: јавна својина општине Беочин, цело право 

1/1

Члан 4.

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН    Председник  
Број: 01-463-24/21   Скупштине општине               
Дана: 23. 04. 2021. године            Немања Вилић



Број 4 - Страна 16 23. 04. 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

060

На основу члана  99. став 5. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - од-
лука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/2020), 
члана 1. став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења не-
покретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у 
јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћа-
вања других имовинских права, као и поступцима јавног над-
метања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник 
РС“ бр.16/18), члана 2. став 2. Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 6/19), члана 4. став 2. Од-
луке о прибављању,располагању и управљању стварима и дру-
гим имовинским правима у јавној својини општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 6/19), члана 41. став 1. та-
чке 20. и 36. Статута општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 3/19 и одредби Програма отуђења и давања у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини општине Беочин и 
прибављања земљишта за 2021. годину („Службени лист општи-
не Беочин“ број: 34/2020), на предлог Општинског већа општи-
не Беочин, Скупштина општине Беочин на седници одржаној 
дана 23.04.2021. године донела је

ПРОГРАМ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ОТУЂЕЊА 
И ДАВАЊА У ЗАКУП  ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН И 
ПРИБАВЉАЊА ЗЕМЉИШТА ЗА 2021. ГОДИНУ 

Члан 1. 

У Програму отуђења и давања у закуп грађевинског 
земљишта у јавној својини општине Беочин и прибављања 
земљишта за 2021. годину („Службени лист општине Беочин“ 
број: 34/2020) у члану 4. став 1. додају се алинеје 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. и 22. које гласе:

Локација број 9 - К.О. Раковац
 - број парцеле: 3715/1
 - лист непокретности: 85
 - површина у м2: 1370 m2
 - улица/потес: Думбово
 - начин коришћења земљишта: становање
 - врста земљишта: градско грађевинско земљиште, њива 5. 

класе

Локација број 10 - К.О. Раковац
 - број парцеле: 1155
 - лист непокретности: 2600
 - површина у м2: 1797 m2
 - улица/потес: Думбово
 - начин коришћења земљишта: становање
 - врста земљишта: градско грађевинско земљиште, шума 5. 

класе

Локација број 11 - К.О. Раковац
 - број парцеле: 3338/2
 - лист непокретности: 2600
 - површина у м2: 3155 
 - улица/потес: Думбово
 - начин коришћења земљишта: становање
 - врста земљишта: градско грађевинско земљиште, виноград 

4. класе

Локација број 12 – К.О. Раковац
 - број парцеле: 590/2
 - лист непокретности: 2477
 - површина у м2: 26
 - врста земљишта: земљиште у грађевинском подручју
 - право својине: јавна својина општине Беочин 18/52 удела, а 

остали удели у приватној својини Милосава Дробњака 
(16/52), Сашке Дробњак (6/52) и Срђана Дробњака (6/52)

Локација број 13 – К.О. Раковац
 - број парцеле: 2493
 - лист непокретности: 2338
 - површина у м2: 596
 - врста земљишта: остало земљиште
 - култура: остало вештачки створено неплодно земљиште

Локација број 14 – К.О. Раковац
 - број парцеле: 4012/2
 - лист непокретности: 2338
 - површина у м2: 1205
 - врста земљишта: остало земљиште
 - култура: остало вештачки створено неплодно земљиште

Локација број 15 – К.О. Раковац
 - број парцеле: 4013/2
 - лист непокретности: 2338
 - површина у м2: 571
 - врста земљишта: остало земљиште
 - култура: остало вештачки створено неплодно земљиште

Локација број 16 – К.О. Раковац
 - број парцеле: 4045/2
 - лист непокретности: 2338
 - површина у м2: 569
 - врста земљишта: остало земљиште
 - култура: остало вештачки створено неплодно земљиште

Локација број 17 – К.О. Беочин 
 - број парцеле: 3974
 - лист непокретности: 2403
 - површина у м2: 30
 - врста земљишта: градско грађевинско земљиште
 - култура: земљиште уз зграду и други објекат

Локација број 18 – К.О. Беочин 
 - број парцеле: 3975
 - лист непокретности: 2403
 - површина у м2: 26
 - врста земљишта: градско грађевинско земљиште
 - култура: земљиште уз зграду и други објекат

Локација број 19 – К.О. Беочин 
 - број парцеле: 3976
 - лист непокретности: 2403
 - површина у м2: 28
 - врста земљишта: градско грађевинско земљиште
 - култура: земљиште уз зграду и други објекат

Локација број 20 – К.О. Беочин 
 - број парцеле: 3977
 - лист непокретности: 2403
 - површина у м2: 26
 - врста земљишта: градско грађевинско земљиште
 - култура: земљиште уз зграду и други објекат 

 
Локација број 21 - К.О. Беочин



Број 4 - Страна 1723. 04. 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

 - број парцеле: 1633/8
 - лист непокретности:2403
 - површина у м2: 273 
 - улица/потес: Насеље Дунав
 - начин коришћења земљишта:становање
 - врста земљишта:градско грађевинско земљиште, 1.класе

Локација број 22 - К.О. Беочин
 - број парцеле: 1633/10
 - лист непокретности:2403
 - површина у м2: 299 
 - улица/потес: Насеље Дунав
 - начин коришћења земљишта: становање
 - врста земљишта:градско грађевинско земљиште, 1.класе

Члан 2.

У Програму отуђења и давања у закуп грађевинског 
земљишта у јавној својини општине Беочин и прибављања 
земљишта за 2021. годину („Службени лист општине Беочин“ 
број: 34/2020) у члану 5. став 1. додају се алинеје 7. и 8. које гла-
се:

Локација бр. 7 – К.О. Черевић
 - број парцеле: 1409/9
 - лист непокретности:1804
 - површина у м2: 219 
 - улица/потес: Баре
 - врста земљишта: земљиште у грађевинском подручју, оста-

ло вештачки створено неплодно земљиште
 - право својине: приватна својина

Локација бр. 8 – К.О. Черевић
 - број парцеле: 161/3
 - лист непокретности:1247
 - површина у м2: 1362 
 - улица/потес: међа
 - врста земљишта:земљиште у грађевинском подручју,  вино-

град 4. класе
 - право својине: приватна својина

Члан 3.

Остале одредбе Програма остају на снази.

Члан 4.

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН    Председник  
Број: 01-463-65/21   Скупштине општине               
Дана: 23. 04. 2021. године            Немања Вилић

061

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 65. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16), члана 
41. став 1. тачка 66. и члана 143. став 1. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општинe Беочин” бр. 3/19) Скупштина општи-
не Беочин на седници одржаној дана 23.04.2021. године, донела 
је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ПРИХВАТАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О 
ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ 

БЕОЧИН ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан 1.

Прихвата се  Годишњи извештај о пословању Јавног преду-
зећа „Топлана” Беочин за 2019. годину који је усвојио Надзорни 
одбор Јавног предузећа „Топлана“ Беочин на седници одржаној 
дана  04.06.2020. године Одлуком бр. 255.

Члан 2.

Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа “Топлана” 
Беочин за 2019. годину је саставни део овог решења.

Члан 3.

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службеном листу општине Беочин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН                Председник
Број: 01-400-69/21                 Скупштине општине
Дана: 23. 04. 2021. године                           Немања Вилић

062

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС“ бр. 129/07,83/14 – др. закон, 
101/16 и 47/18), члана 41. став 1. тачка 66. и члана 143. став 1. Ста-
тута општине Беочин („Службени лист општинe Беочин“ бр. 
3/19) Скупштина општине Беочин,  на седници одржаној дана 
23.04.2021. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И ТУРИЗАМ  

ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан 1.

Прихвата се  Извештај о пословању Центра за културу, спорт 
и туризам општине Беочин за 2019. годину, који је усвојио Уп-
равни одбор установе на седници одржаној дана 08.06.2020. го-
дине Одлуком бр. 298.

Члан 2.

Извештај о пословању Центра за културу, спорт и туризам 
општине Беочин за 2019. годину је саставни део овог решења.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН                Председник
Број: 01-400-70/21                           Скупштине општине
Дана: 23. 04. 2021. године                           Немања Вилић
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На основу члана члана 59. став 7. Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), 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 Бео-
чин („Службени лист општинe Беочин” бр. 3/19)  и члана 26. 
Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног 
предузећа „Беочин“ Беочин са Законом о јавним предузећи-
ма („Службени лист општине Беочин“ бр. 11/16 и 34/20), 
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 
23.04.2021. године, донела је 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  

ПРЕДУЗЕЋА “БЕОЧИН” БЕОЧИН ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Јавног 
комуналног предузећа „Беочин” Беочин за 2021. годину, који 
је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног  предузећа 
“Беочин” Беочин одлуком бр. 99/2 на седници одржаној дана 
22.02.2021. године. 

Члан 2.

Годишњи програм пословања Јавног комуналног преду-
зећа “Бeочин” Беочин за  2021. годину 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                 Председ-
ник
Број: 01-400-39/21                          Скупштине општи-
не
Дана: 23. 04. 2021. године                           Немања Ви-
лић
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На основу члана 61. Закона о јавним предузећима („Служ-
бени гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), 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 предузећи-
ма („Службени лист општине Беочин“ бр. 11/16), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 23.04.2021. годи-
не, донела је 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ 
КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
БЕОЧИН ЗА 2021. ГОДИНУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „БЕОЧИН“ БЕОЧИН  

Члан 1.

Даје се сагласност на Посебан програм коришћења суб-
венција из буџета општине Беочин за 2021. годину Јавног ко-
муналног предузећа „Беочин” Беочин, који је усвојио Над-
зорни одбор Јавног комуналног  предузећа “Беочин” Беочин 
одлуком бр. 43/3 на седници одржаној дана 27.01.2021. годи-
не. 

Члан 2.

Посебан програм коришћења субвенција из буџета 
општине Беочин за 2021. годину Јавног комуналног преду-
зећа “Беочин” Беочин, 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                Председник
Број: 01-400-41/21                        Скупштине општине
Дана: 23. 04. 2021. године                          Немања Вилић
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На основу члана члана 59. став 7. Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), 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 
27. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа 
„Топлана“ Беочин са Законом о јавним предузећима („Служ-
бени лист општине Беочин“ бр. 11/16 и 34/20), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 23.04.2021. годи-
не, донела је 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ 

БЕОЧИН ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног преду-
зећа «Топлана» Беочин за 2021. годину, који је усвојио Над-
зорни одбор Јавног предузећа„Топлана” Беочин одлуком бр. 
71 на седници одржаној дана 19.02.2021. године.

Члан 2.

 Програм пословања Јавног предузећа „Топлана” Беочин 
за  2021. годину саставни је део овог решења.
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Члан 3.

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном листу општине Беочин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН                Председник
Број: 01-400-42/21                         Скупштине општине
Дана: 23. 04. 2021. године                          Немања Вилић
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На основу члана 61. Закона о јавним предузећима („Служ-
бени гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), 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), а везано за члан 
27. став 3. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног пре-
дузећа „Топлана“ Беочин са Законом о јавним предузећима 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 11/16), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 23.04.2021. годи-
не, донела је 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБAН ПРОГРАМ 
КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

БЕОЧИН ЗА 2021. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ТОПЛАНА“ БЕОЧИН  

Члан 1.

Даје се сагласност на Посебан програм коришћења суб-
венција из буџета општине Беочин за 2021. годину Јавног 
предузећа „Топлана” Беочин, који је усвојио Надзорни одбор 
Јавног предузећа “Топлана” Беочин одлуком бр. 72 на седни-
ци одржаној дана 19.02.2021. године. 

Члан 2.

Посебан програм коришћења субвенција из буџета 
општине Беочин за 2021. годину Јавног предузећа „Топлана“ 
Беочин, 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              Председник
Број: 01-400-43/21                        Скупштине општине
Дана: 23. 04. 2021. године                          Немања Вилић
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На основу члана 74. Закона о култури („Службени гласник 
РС“ бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 6/20), члана 32. став 1. та-
чка 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 Бео-

чин („Службени лист општинe Беочин” бр. 3/19), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 23.04.2021. годи-
не, донела је 

 Р   Е   Ш   Е   Њ   Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ 
ПОСЛОВАЊА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И 

ТУРИЗАМ ОПШТИНЕ  БЕОЧИН ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на План и програм пословања  Центра 
за културу, спорт и туризам општине Беочин за 2021. годину, 
који је усвојио Управни одбор Центра за културу, спорт и ту-
ризам општине Беочин одлуком бр. 37 на седници одржаној 
дана 27.01.2021. године.

Члан 2.

План и програм пословања Центра за културу, спорт и ту-
ризам општине Беочин за 2021. годину 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                Председник
Број: 01-400-44/21                       Скупштине општине
Дана: 23. 04. 2021. године                         Немања Вилић
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Скупштина општине Беочин на основу члана 32. став 1. та-
чка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
број: 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) чла-
на 41. став 1. тачка 5. и тачка 71. Статута Општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ број 3/19) и члана 29. став 
1. тачка 11. Закона о смањењу ризика од катастрофа и упра-
вљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр. 
87/18) Скупштина општине Беочин  на  седници одржаној 
дана 23.04.2021. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ 
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

БЕОЧИН ЗА 2020. ГОДИНУ 

Члан 1.

Усваја се Извештај о раду Општинског штаба за ванредне 
ситуације општине Беочин за 2020. годину, чији Предлог је 
утврдио Општински штаб за ванредне ситуације под бр. 01-
82-1 од 18.03.2021. године. 

Члан 2 

Саставни део овог решења је Извештај о раду Општин-
ског штаба за ванредне ситуације општине Беочин за 2020. 
годину бр. 01-82-1 од 18.03.2021. године.
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Члан 3.

Решење објавити у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН                Председник 
Број: 01-82-4/21                           Скупштине општине
Дана: 23. 04. 2021. године                          Немања Вилић
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Скупштина општине Беочин на основу члана 32. став 1. та-
чка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
број: 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и 
члана 41. став 1. тачка 5. и тачка 71. Статута Општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ број 3/19), и члана 29. став 
1. тачка 11. Закона о смањењу ризика од катастрофа и упра-
вљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр. 
87/18) Скупштина општине Беочин  на  седници одржаној 
дана 23.04.2021. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА 
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 

2021. ГОДИНУ 

Члан 1.

Усваја се План рада Општинског штаба за ванредне ситу-
ације општине Беочин за 2021. годину, чији Предлог је утвр-
дио Општински штаб за ванредне ситуације под бр. 01-82-2 
од 18.03.2021. године. 

Члан 2 

Саставни део овог решења је План рада Општинског шта-
ба за ванредне ситуације општине Беочин за 2021. годину бр. 
01-82-2 од 18.03.2021. године.

Члан 3.

Решење са  Планом рада из члана 2. овог решења објави-
ти у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН                Председник
Број: 01-82-5/21                           Скупштине општине
Дана: 23. 04. 2021. године                          Немања Вилић
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На основу члана 16. Одлуке о правобранилаштву општи-
не Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 8/14) и чла-
на 41. став 1. тачка 66. и члана 143. став 1. Статута општине Бе-
очин („Службени лист општинe Беочин” бр. 3/19) Скупштина 
општине Беочин,  на седници одржаној дана 23.04.2021. годи-
не, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ БЕОЧИН  

ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.

Усваја се  Извештај о раду Правобранилашта општине Бе-
очин за 2020. годину број ЈП-3/2021 од 25.03.2021. године. 

Члан 2. 

Извештај о раду Правобранилаштва општине Беочин за 
2020. годину 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                Председник
Број: 01-020-30/21                        Скупштине општине
Дана: 23. 04. 2021. године                         Немања Вилић
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На основу члана 39. став 1., а везано за члан 37. став 2. За-
кона о култури („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 13/16, 30/16-
испр. и 6/20), члана 41. став 1. тачка 13. и 143. Статута општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19), а у скла-
ду са одредбом члана 19. став 2. Статута Центра за културу, 
спорт и туризам општине Беочин (бр. 437/0 од 08.08.2019. го-
дине – пречишћен текст), Скупштина општине Беочин на се-
дници одржаној дана 23.04.2021. године донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  
ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ  

И ТУРИЗАМ ОПШТИНЕ БЕОЧИН 

Члан 1.

ИВАНА БРАНКОВ из Беочина разрешава се дужности вр-
шиоца дужности директора Центра за културу, спорт и тури-
зам општине Беочин, због именовања директора Центра за 
културу, спорт и туризам општине Беочин на основу спрове-
деног јавног конкурса.        

Члан 2.

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

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 39. став 1. Закона о култури прописано је да дуж-
ност директора установе престаје истеком мандата и разре-
шењем, а чланом 37. став 2. истог Закона је прописано да вр-
шилац дужности директора може обављати ту функцију нај-
дуже једну годину. Надаље, чланом 41. став 1. тачка 13. 
Статута општине Беочин прописано да Скупштина општине 
именује и разрешава директора установе чији је оснивач, а 
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чланом 19. став 2. Статута Центра за културу, спорт и туризам 
општине Беочин  да директора Центра за културу, спорт и ту-
ризам општине Беочин именује и разрешава Скупштина 
општине Беочин. 

Решењем Скупштине општине Беочин бр. 01-02-88/20 од 
15.10.2020. године Ивана Бранков је именована за вржиоца 
дужности директора Центра за културу, спорт и туризам 
општине Беочин, почев од 16.10.2020. године, најдуже једну 
годину. 

Центар за културу, спорт и туризам је дана 08.02.2020. го-
дине доставио Скупштини општине Беочин Одлуку о утврђи-
вању листе кандидата за именовање директора ове устано-
ве, по спроведеном јавном конкурсу, бр. 63 од 05.02.2021. го-
дине  чиме су се стекли услови за именовање директора 
Центра за културу, спорт и туризам општине Беочин и разре-
шење вршиоца дужности директора, те је одлучено као у 
диспозитиву Решења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН               Председник 
Број: 01-02-12/21                         Скупштине општине
Дана: 23. 04. 2021. године                          Немања Вилић

072

На основу члана 34. Закона о култури („Службени гласник 
РС“ бр. 72/09, 13/16, 30/16- испр. и 6/20),  члана 41. став 1. тачка 
13. и 143. Статута општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 3/19),  а у складу са одредбом члана 19. Статута 
Центра за културу, спорт и туризам општине Беочин (бр. 
437/0 од 08.08.2019. године – пречишћен текст), Скупштина 
општине Беочин на седници одржаној дана 23.04.2021. годи-
не донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, 
СПОРТ И ТУРИЗАМ ОПШТИНЕ БЕОЧИН 

Члан 1.

ИВАНА БРАНКОВ из Беочина именује се за директора  
Центра за културу, спорт и туризам општине Беочин, на пе-
риод од четири године, почев од наредног дана од дана до-
ношења овог решења.      

Члан 2. 

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

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 34. Закон о култури („Службени гласник РС“ бр. 
72/09, 13/16, 30/16- испр. и 6/20) и чланом 41. став 1. тачка 13. 
Статута општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ 
бр. 3/19) између осталог,  прописано је да Скупштина општи-
не именује и разрешава директора установе чији је оснивач 
општина. 

Чланом 35. Закона о култури између осталог, прописано 
је да се директор чији је оснивач јединица локалне самоу-
праве именује на основу претходно спроведеног јавног кон-
курса, на период од четири године и да може поново бити 
именован.  Такође, истим чланом је прописнао да јавни кон-

курс расписује и спроводи управни одбор установе и да у 
року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља 
оснивачу образложени предлог листе кандидата. Оснивач 
именује директора установе са листе кандидата.  

Чланом 36. Закона о култури прописано је да кандидат за 
директора установе мора имати високо образовање и нај-
мање пет година радног искуства у култури, као и то да се ос-
тали услови за избор кандидата за директора установе 
утврђују статутом установе. 

Чланом 27. Статута Центра за културу, спорт и туризам 
општине Беочин прописано је да кандидат за директора по-
ред услова прописаних законом треба да испуњава и сле-
деће услове: да има организаторске способности и да је по-
казао успех у руковођењу, да је на руководећем радном мес-
ту провео најмање две године и да није осуђиван или под 
истрагом.

Управни одбор Центра за културу, спорт и туризам општи-
не Беочин је дана 21.12.2020. године донео Одлуку о расписи-
вању расписивању Јавног конкурса за избор директора Цен-
тра за културу, спорт и туризам општине Беочин, који је обја-
вљен дана 12.01.2021. године. У року одређеном за 
подношење пријава на  Јавни конкурс пристигла је једна 
пријава, пријава Иване Бранков. На седници Управног одбо-
ра одржаној дана 05.02.2021. године Управни одбор је кон-
статовао да је пријава Иване Бранков благовремена и потпу-
на, односно да пријављени кандидат испуњава све услове из 
Јавног конкурса. Управни одбор је дана 08.02.2021. године 
доставио Скупштини општине Беочин Одлуку бр. 63 од 
05.02.2021. године којом је утврдио образложену листу кан-
дидата, са мишљењем о стручним и организационим спо-
собностим кандидата са листе, Иване Бранков. У Одлуци је 
наведено да је Управни одбор установе позитивно оценио 
предлог Програма рада и развоја установе који је кандидат 
приложио и презентовао, а увидом у пословну биографију је 
утврдио да Ивана Бранков евидентно поседује стручне и ор-
ганизационе способности. 

Имајући у виду напред наведено, Општинско веће општи-
не Беочин је утврдило Предлог решења о именовању дирек-
тора Центра за културу, спорт и туризам општине Беочин  и 
доставило га Скупштини општине Беочин на разматрање и 
усвајање. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН              Председник
Број: 01-02-13/21                      Скупштине општине
Дана: 23. 04. 2021. године                          Немања Вилић
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На основу члана 116. став 5.  и члана 117. став 3.  и став 4. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени лист РС” бр. 88/17, 27/18-др. закон, 10/19 и 6/20), члана 
41. став 1. тачка 13. и члана 143. став 1. Статута општине Бео-
чин („Службени лист општине Беочин” бр. 3/19) и у складу са 
Записником о ванредном, теренском инспекцијском надзору 
у ПУ „Љуба Станковић“ Беочин бр. 128-614-37/2021-01 од 
12.02.2021. године, Скупштина општине Беочин, на седници 
одржаној дана 23.04.2021. године, донела је

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “ЉУБА СТАНКОВИЋ” БЕОЧИН 
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Члан 1.

Разрешавају се дужности чланства у Управном одбору 
Предшколске установе „Љуба Станковић“ Беочин следећа 
лица:

 - испред локалне самоуправе 
21. АНА ЧЕЛОВСКИ, 
22. ГОРДАНА МИЛИНКОВИЋ,
23. ДУШИЦА ЗАРИЋ; 

 - из реда запослених 
1. ЗДРАВКА СИМИЋ,
2. АНКИЦА МИЛОШЕВИЋ,  
3. ЈЕЛНА ДЕХ;

 - представници родитеља 
1. САНДРА ЧАВДАРЕВИЋ,
2. ЈЕЛЕНА ЗАРКОВ,
3. ЗОРИЦА СТАНИШИЋ. 

Члан 2. 

Ово решење ступа на снагу даном доношења  и коначно 
је, а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин”.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

Чланом 41. став 1. тачка 13.  Статута општине Беочин 
(“Службени лист општине Беочин” бр. 3/19) утврђено је да 
Скупштина општине именује и разрешава управни одбор, 
надзорни одбор и директора установе. 

Чланом 117. став 3. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени лист РС” бр. 88/17, 27/18-др. за-
кон, 10/19 и 6/20) прописано је да ће Скупштина јединице ло-
калне самоуправе разрешити, пре истека мандата, поједине 
чланове, укључујући и председника или орган управљања 
установе, на лични захтев члана, као и у случају да: 
1. орган управљања доноси незаконите одлуке или не до-

носи одлуке које је на основу закона и статута дужан да 
доноси; 

2. члан органа управљања неоправданим одсуствовањима 
или несавесним радом онемогућава рад органа упра-
вљања; 

3. у поступку преиспитивања акта о именовању утврди не-
правилности; 

4. се покрене иницијатива за разрешење члана органа уп-
рављања на предлог овлашћеног предлагача, односно 
због престанка основа по којем је именован у орган упра-
вљања; 

5. наступи услов из члана 116. став 9. овог закона.
Ставом 4. истог члана прописано је да испуњеност услова 

из става 3. тач. 1)-3) и 5) , утврђује просветни инспектор о 
чему обавештава надлежни орган јединице локалне самоу-
праве.  

Предшколска установа „Љуба Станковић“ Беочин је дана 
03.03.2021. године доставила Скупштини општине Беочин За-
писник о ванредном, теренском  инспекцијском надзору у ПУ 
„Љуба Станковић“ Беочин бр. 128-614-37/2021-01 од 
12.02.2021. године, којим је Предшколској установи „Љуба 
Станковић“ Беочин, између осталог, наложено да предузме 
радње ради именовања  новог органа управљања установе, 
у року од 30 дана, од дана пријема записника.

Дана 25.03.2021. године Предшколска установа „Љуба 
Станковић“ Беочин је доставила Скупштини општине Беочин 
обавештење да је у складу са наложеним мерама просветног 
инспектора утврђених горе наведеним Записником потреб-
но изабрати нове чланове Управног одбора и у прилогу дос-

тавила  Одлуку Васпитно-образовног већа ПУ „Љуба Станко-
вић“ Беочин бр. 227-01/3 од 19.03.2021. године, а дана 
15.04.2021. године Одлуку Савета родитеља бр. 282-01/3 од 
09.04.2021. године којом су предложени кандидати за члано-
ве Управног одбора установе, из реда запослених и из реда 
родитеља. 

С обзиром да је покрајинска просветна инспекција нало-
жила образовање новог органа управљања установе, а  
Предшколска установа „Љуба Станковић“ Беочин је предузе-
ла потребне радње и доставила одлуке овлашћених предла-
гача, стекли су се услови за разрешење чланова управног од-
бора, те је одлучено као у диспозитиву Решења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН               Председник
Број: 01-02-42/21                     Скупштине општине
Дана: 23. 04. 2021. године                        Немања Вилић
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На основу члана 116. и члана 117. став 1. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени лист РС” бр. 
88/17, 27/18-др. закон, 10/19 и 6/20), члана 41. став 1. тачка 13. 
и члана 143. став 1. Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин” бр. 3/19), у складу са  Записником о ванред-
ном, теренском инспекцијском надзору у ПУ „Љуба Станко-
вић“ Беочин бр. 128-614-37/2021-01 од 12.02.2021. године, а на 
основу претходно прибављеног Мишљења Националног са-
вета словачке националне мањине бр. 01-79/2021-04 од 
20.04.2021. године,  Скупштина општине Беочин, на седници 
одржаној дана 23.04.2021. године, донела је

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “ЉУБА СТАНКОВИЋ”  

БЕОЧИН

Члан 1.

У састав Управног одбора Предшколске установе „Љуба 
Станковић“ Беочин, именују се:

 - испред локалне самоуправе 
6. АНА ЗДРАВКОВИЋ,  
7. БИЉАНА МАЛЕШЕВИЋ, 
8. ЉУБИЦА ИВАНОВИЋ; 

 - из реда запослених 
1. ИВАНА МИЉЕВИЋ,
2. ЉУБИЦА ДИМШИЋ,  
3. ТЕРЕЗА ПАВЛОВИЋ;

 - представници родитеља 
1. АМЕЛА ДЕМИРИ,
2. АНЂЕЛКА ИВАНОВИЋ,
3. АЛЕКСАНДРА БОЈАНИЋ.  

Члан 2. 

Чланови Управног одбора из члана 1. овог Решења име-
нују се на период од четири године. 

Председника Управног одбора бирају чланови већином 
гласова од укупног броја чланова органа управљања. 
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Члан 3. 

Ово решење ступа на снагу даном доношења  и коначно 
је, а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин”.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

Чланом 116. став 1. Закона о основама система образо-
вања и васпитања прописано је да орган управљања устано-
ве има девет чланова, укључујући и председника, а ставом 2. 
истог члана да га чине по три представника запослених, ро-
дитеља и јединице локалне самоуправе, док је ставом 3. ис-
тог члана прописано да чланове органа управљања из реда 
запослених предлаже васпитно-образовно, односно нас-
тавничко веће, а из реда родитеља - савет родитеља, тајним 
изјашњавањем. 

Предшколска установа је на основу наложене мере из За-
писника покрајиснког просветног испектора о ванредном, 
теренском инспекцијском надзору у ПУ „Љуба Станковић“ 
Беочин бр. 128-614-37/2021-01 од 12.02.2021. године, дана 
25.03.2021. године доставила Скупштини општине предлоге 
кандидата за чланове Управног одбора установе из реда за-
послених на основу Одлуке Васпитно-образовног већа бр. 
227-01/3 од 19.03.2021. године којом су као кандидати за чла-
нове Управног одбора, из реда запослених предложени Ива-
на Миљевић, Љубица Димшић и Тереза Павловић, а дана 
15.04.2021. године Одлуку Савета родитеља бр. 282-01/3 од 
09.04.2021. године којом су као кандидати за чланове Уп-
равног одбора, као представници родитеља, предложени 
Амела Демири из Беочина, Анђелка Ивановић из Беочина и 
Александра Бојанић из Беочина, као овлашћених предлага-
ча. 

Општинско веће општине Беочин је утврдило предлог 
кандидата испред локалне самоуправе и то: Ану Здравковић 
из Беочина, Биљану Малешевић из Новог Сада и Љубицу 
Ивановић из Беочина, као и предлог Решења о именовању 
чланова управног одбора Предшколске установе на нови 
мандатни период и доставило Скупштини општине на разма-
трање и доношење.  

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву 
решења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН               Председник
Број: 01-02-43/21                       Скупштине општине
Дана: 23. 04. 2021. године                          Немања Вилић
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На основу чланова 11., 13. и 14. Закона о локалним избо-
рима („Службени гласник РС” бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 
54/11) и члана 48. и 143. став 1. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин” бр. 3/19) Скупштина 
општине Беочин на седници одржаној дана 23.04.2021. годи-
не, донела је

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е

О  РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНA ОПШТИНСКЕ  ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН У СТАЛНОМ 

САСТАВУ

Члан 1.

ДРАГАНА МОЈИЋ, Социјалистичкa партије Србије, разре-
шава се дужности члана у Општинској изборној комисији 
општине Беочин у сталном саставу, на лични захтев. 

Члан 2.

Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће 
се у „Службеном листу општине Беочин”.

Против овог решења може се изјавити жалба Управном 
суду у року од 24 часа од доношења решења.

O  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Драгана Мојић је дана  09.04.2021. године доставила 
Скупштини општине Беочин оставку на дужност члана 
Општинске изборне комисије општине Беочин у сталном 
саставу, из личних разлога. О истом је обавештена Одбор-
ничка група у Скупштини општине Беочин „Социјалисти Бео-
чина“, која се сагласила са наведеним захтевом и дана 
12.04.2021. године доставила Скупштини општине свој пред-
лог.  

Имајући у виду да су Општинско веће општине Беочин и 
Комисија за кадровска и административна питања и радне 
односе прихватили предлог одборничке групе као овлашће-
ног предлагача и проследили га Скупштини општине на раз-
матрање и одлучивање, одлучено је као у диспозитиву ре-
шења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН              Председник
Број:01-02-33/21                       Скупштине општине
Дана: 23. 04. 2021. године                                 Немања Вилић
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 На основу чланова  45. и 143. став 1. Статута општине Бе-
очин („Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19),  члана 7. и 
члана 18. Одлуке o радним телима Скупштине општине Бео-
чин („Службени лист општине Беочин” бр. 5/10, 7/10 – исправ-
ка, 10/11 и 10/12), Скупштина општине Беочин на седници 
одржаној дана 23.04.2021. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  
САВЕТА ЗА ЈАВНИ РЕД И МИР 

Члан 1.

Дужности чланства у Савету за јавни ред и мир разреша-
вају се:
1. ДЕЈАН БЛАГОЈЕВИЋ, дужности члана, испред локалне са-

моуправе, а на предлог Одборничке групе „Коалиција 
Александар Вучић – за нашу децу.“ и

2. мр РАДМИЛА ВУКОВИЋ, дужности члана, представник По-
лицијске станице Беочин, због престанка вршења дуж-
ности начелника Полицијске станице Беочин. 
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Члан 2.

У састав Савета за јавни ред и мир именују се:
1. СТОЈАН ИВАНОВИЋ, за члана, испред локлане самоупра-

ве, а на предлог Одборничке групе „Коалиција Алексан-
дар Вучић – за нашу децу.“ и 

2. ЗОРАН КУЗМАНОВ, за члана, начелник Полицијске стани-
це Беочин као представник Полицијске станице Беочин.

Члан 3.

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

Члан 4.

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном листу општине Беочин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН              Председник
Број: 01-02-34/21                       Скупштине општине
Дана: 23. 04. 2021. године                                          Немања Вилић
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На основу чланова 45. и 143. став 1. Статута општине Бео-
чин („Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19), члана 7. и 
члана 12. Одлуке о радним телима Скупштине општине Бео-
чин („Службени лист општине Беочин“ бр. 5/10, 7/10-исправ-
ка, 10/11 и 10/12), Скупштина општине Беочин на седници 
одржаној дана 23.04.2021. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНA КОМИСИЈЕ 
ЗА КАДРОВСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА 

И РАДНЕ ОДНОСЕ 

Члан. 1.

Дужности чланства у Комисији за кадровска и админи-
стративна питања и радне односе разрешава се ЗДРАВКО 
ПРЕДРАГОВИЋ, на лични захтев.  

Члан 2.

За члана Комисије за кадровска и административна пи-
тања и радне односе именује се ДРАГИЦА КРСТИЋ. 

Члан 3.

Мандат именоване траје до истека мандата Скупштине 
општине Беочин конституисане дана 21.08.2020. године.

Члан 4.

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном листу општине Беочин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН               Председник
Број: 01-02-32/21                       Скупштине општине
Дана: 23. 04. 2021. године                         Немања Вилић
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На основу члана 45. Закона о култури („Службени гласник 
РС бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 6/2020)  41. став 1. тачка 13. 
и члана 143. Статута општине Беочин ( „Службени лист 
општине Беочин“ бр. 3/19) а везано за члан 38. став 3. Статута 
Културног центра општине Беочин (бр. 437/0 од 08.08.2019. 
године – пречишћен текст), Скупштина општине Беочин, на 
седници одржаној дана 23.04.2021. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ 

И ТУРИЗАМ ОПШТИНЕ БЕОЧИН 

Члан 1.

Дужности председника у Надзорном одбору Центра за 
културу, спорт и туризам општине Беочин, испред локалне 
самоуправе, разрешава се СВЕТЛАНА ЗАРИЋ, због поднете 
оставке. 

Члан 2. 

У састав Надзорног одбора Центра за културу, спорт и ту-
ризам општине Беочин, испред локалне самоуправе, име-
нује се ДРАГАНА МОЈИЋ, на дужност председника. 

Члан 3. 

Мандат именоване траје до истека мандата Надзорног 
одбора Центра за културу, спорт и туризам именованог ре-
шењем Скупштине општине бр. 01-02-57/20 од 15.09.2020. го-
дине. 

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 

Чланом 45. Закона о култури („Службени гласник РС бр. 
72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 6/2020), прописано је да чланове 
надзорног одбора именује и разрешава оснивач,  као и да 
председника надзорног одбора именује оснивач из реда 
чланова надзорног одбора, 

Чланом 41. став 1. тачка 13. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19) утврђено је да 
Скупштина општине именује и разрешава управни одбор, 
надзорни одбор и директора установе. 

Чланом 38. став 3. Статута Центра за кулутуру, спорт и ту-
ризам општине Беочин прописано је да председника Над-
зорног одбора именује Скупштина из реда чланова.  

Центар за културу, спорт и туризам је дописом бр. 30 од 
22.01.2021. године обавестио Скупштину општине Беочин да 
је председник Надзорног одбора установе Светалана Зарић 
дана 22.01.2021. године поднела неопозиву оставку на место 
председника Надзорног одбора и исту приложио.

Како је горе наведеним одредбама утврђено да председ-
ника и чланове Надзорног одбора именује оснивач, односно 
Скупштина општине Беочин, Општинско веће општине Бео-
чин је предложило разрешење Светлане Зарић дужности 
председника Надзорног одобра и именовање Драгане Мојић 
за председника Надзорног одобора Центра за културу, спорт 
и туризам општине Беочин.  
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На основу свега напред наведеног, одлучено је као у дис-
позитиву решења.   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН               Председник
Број: 01-02-35/21                        Скупштине општине
Дана: 23. 04. 2021. године                          Немања Вилић
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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), а на предлог Општинског штаба за ванредне ситу-
ације бр. 01-82-1/5 од 18.03.2021. године Скупштина општине Бе-
очин, на седници одржаној дана 23.04.2021. године, донела је 

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ И ПОСТАВЉЕЊУ ЧЛАНА 
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Члан 1.

Дужности чланства у Општинском штабу за ванредне ситу-
ације, разрешава се РАДМИЛА ВУКОВИЋ  – због престанка дуж-
ности начелника Полицијске станице у Беочину.

Члан 2.

У Општински штаб за ванредне ситуације поставља се ЗО-
РАН КУЗМАНОВ – начелник Полицијске станице у Беочину 

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН               Председник
Број: 01-02-30/21                        Скупштине општине
Дана: 23. 04. 2021. године                          Немања Вилић

Општинско веће општине Беочин
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На основу члана 209. Закона о социјалној заштити („Службе-
ни гласник РС“ бр. 24/11),  члана 67. став 1. тачка 7. Статута општи-
не Беочин („Службени лист општинe Беочин” бр. 3/19), Општин-
ско веће општине Беочин, на седници одржаној дана 14.04.2021. 
године, донело је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА 
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА НОВОГ САДА, 

ОДЕЉЕЊЕ БЕОЧИН ЗА 2021. ГОДИНУ 

Члан 1.

Даје се сагласност на Програм рада Центра за социјални 
рад Града Новог Сада, Одељење Беочин за 2021. годину који 
је усвојио Управно одбор Центра за социјални рад града Но-
вог Сада одлуком бр. 20-55100-388/21 од 22.03.2021. године.

Члан 2.

Програм рада Центра за социјални рад Града Новог Сада, 
Одељење Беочин за 2021. годину је саставни део овог Ре-
шења.

Члан 3.

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном листу општинe Беочин”.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       Преседавајући Општинског већа 
Број: 01-400-83/21              Председник општине
Дана: 14. 04. 2021. године                Мирјана Малешевић Милкић
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 На основу члана 15. став 2. тачка 3. Закона о јавном здра-
вљу („Службени гласник РС“ бр. 15/16), 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 14.04.2021. године донело 

                                                                      
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ 
ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ БЕОЧИН  

(СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ) ЗА ПЕРИОД  
2018 - 2025. ГОДИНА 

Члан 1.

 Разрешавају су дужности чланства у Радној групи за из-
раду Плана јавног здравља за општину Беочин  за период 
2018 - 2025. године, због престанка основа по ком су делеги-
рани, следећа лица:
1. Роса Стиковић, дужности члана;
2. Стеван Ђурђевић, дужности члана;
3. Др Нивес Јанковић-Џакула, дужности члана;
4. Сања Јакоповић, представник Савета за здравље, дуж-

ности члана;
5. Доц. Др Сања Бјеловић, дужности члана;
6. Зорица Мајданџић, дужности члана;
7. Љиљана Михајловић, дужности члана;
8. Гордана Бањац Николић, дужности члана;
9. Мирјана Богић, дужности члана;
10. Гордана Ћировић, дужности члана;
11. Соња Бајрић, дужности члана;
12. Срђан Степанов, дужности члана;
13. Весна Ижак, дужности члана;
14. Анђелка Радовановић, дужности члана;
15. Драган Бранковић, дужности члана;
16. Радмила Радивојевић, дужности члана;
17. Стеван Марункић, дужности члана;
18. Софија Мартиновић, дужности члана;
19. Драган Глигорић, дужности члана;
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20. Др Мирослава Пушара, дужности члана;
21. Љубица Пејић Кузмановић, дужности члана;
22. Маја Гудурић, дужности координатора.

Члан 2. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       Преседавајући Општинског већа 
Број: 01-02-36/21                Председник општине
Дана: 14. 04. 2021. године                Мирјана Малешевић Милкић
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На основу члана 15. став 2. тачка 3. Закона о јавном здра-
вљу („Службени гласник РС“ бр. 15/16), 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 14.04.2021. године донело 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ БЕОЧИН  
(СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ) ЗА ПЕРИОД  

2021 - 2025. ГОДИНА 

Члан 1.

Именује се Радна група за израду Плана јавног здравља 
за општину Беочин (са Акционим планом) за период 2021 - 
2025. године (у даљем тексту: План јавног здравља), у сле-
дећем саставу:
1. Горан Добријевић, мастер инжењер графичке техноло-

гије, председник Савета за здравље, председник;
2. Стеван Ђурђевић, наставник разредне наставе, заменик 

председника Савета за здравље, члан;
3.  Др Злата Јашаревић Комљеновић, лекар опште медици-

не, представник Савета за здравље, члан;
4. Ана Камешничанин, медицинска сестра-техничар, пред-

ставник Савета за здравље, члан;
5. Проф. др Сања Бијеловић, субспецијалиста хигијене, 

представник Савета за здравље, члан;
6. Зорица Мајданџић, социјални радник, представник Саве-

та за здравље, члан;
7. Александар Лазовић, професор енглеског језика и књи-

жевности,  представник Савета за здравље, члан;
8. Гордана Бањац Николић, представник Савета за здравље, 

члан;
9. Сања Јакоповић, члан Општинског већа, члан;
10. Гордана Ћировић, Саветник за заштиту права пацијената, 

члан;  
11. Снежана Петровић, представник Лафарге Холцим, члан;  
12. Драган Глигорић, руководилац Одељења за буџет и фи-

нансије Општинске управе Беочин, члан;  
13.  Весна Ижак, представник Спортског савеза општине Бео-

чин, члан;   
14. Гордана Ракић, директор ЈКП „Беочин“ Беочин, члан;   
15. Јован Свирчевић, в.д. директор ЈП Топлана Беочин, члан;  
16. Ивана Бранков, в.д. директор Центра за културу, спорт и 

туризам 

17. Љубица Ђурић, в.д. директор ПУ ,,Љуба Станковић“ Бео-
чин, члан; 

18. Илија Пешић, директор О.Ш. ,,Јован Поповић“ Сусек, члан;  
19. Зоран Кузманов, начелник Полицијске станице Беочин, 

члан;  
20. Милош Маријанац, парох беочински, члан;   
21. Јосип Павловић, представник Католичке цркве, члан;  
22. Селими Рамиз, удружење Рома Беочин, члан;  
23. Стеван Синђелић, Општинска организација Инвалида 

рада Беочин, члан;  
24. Драган Бранковић, Општинска организација Црвеног 

крста Беочин, члан;   
25. Жељко Глишић, Општинско удружење пензионера Бео-

чин, члан;  
26. Мирјана Богић, Друштво за борбу против шећерне боле-

сти, члан;   
27. Тамара Белић, запослена у Општинској управи општине 

Беочин координатор Радне групе.

Члан 2. 

Задатак Радне групе за израду Плана јавног здравља је да 
припреми Нацрт Плана јавног здравља општине Беочин (са 
акционим планом) за период 2021.- 2025. године заједно са 
Заводом за јавно здравље Војводине (чланови Радне групе 
достављају податке из области којој припадају за План јавног 
здравља, по потреби учествују у анкетирању грађана и оба-
вљају и друге послове који доприносе изради Нацрта Плана 
јавног здравља).

Радна група у израду Плана јавног здравља може укљу-
чити и друге релевантне субјекте. 

Члан 3. 

Чланови Радне групе имају право на накнаду за рад у 
складу са одредбама Одлуке о платама и накнадама функ-
ционера, службеника на положају, одборника, чланова уп-
равних и надзорних одбора и радних тела органа општине 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 34/20).

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

Закон о јавном здрављу прописао је обавезу израде Пла-
на јавног здравља за све јединице локалне самоуправе као 
документ од стратешког значаја. Први корак у поступку из-
раде Плана јавног здравља јесте формирање Радне групе за 
његову израду. Радну гупу чине представници Савета за 
здравље општине Беочин као и представнихци јавних пре-
дузећа, установа и других релевантих субјеката. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       Преседавајући Општинског већа 
Број: 01-02-37/21                Председник општине
Дана: 14. 04. 2021. године                Мирјана Малешевић Милкић
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Председник општине
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На основу чланова 27. став 10. и 11. и 28. став 2. Закона о јав-
ној својини („Службени гласник РС“ бр. 72/11, 88/13, 105/14, 
104/16-др.закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), чланова 6., 7., 
8. и 9. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокрет-
ности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јав-
ној својини , односно прибављања и уступања искоришћа-
вања других имовинских права, као и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гла-
сник РС“ бр. 16/18), члана  25. Одлуке о прибављању, распола-
гању и управљању стварима и другим имовинским правима 
у јавној својини општине Беочин(„Службени лист општине 
Беочин“ бр. 6/19) и члана 63. став 1 тачка 12 Статута општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19), Предсе-
дница општине доноси 

О  Д   Л  У  К  У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП 
НЕПОКРЕТНОСТИ  И РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ 

ОГЛАСА

1. 

ПОКРЕЋЕ СЕ поступак давања у закуп непокретности - по-
словног простора у јавној својини општине Беочин и распи-
сује се јавни оглас за  прикупљање писмених понуда . 

2. 

Предмет давања у закуп су пословни простори:
 - Вински подрум површине 46 м2, у Черевићу, улица Ми-

ленка Шербана 14, на парцела бр. 612/1  К.О. Черевић, за 
обављање услужних делатности; по почетној цени од 
8.510,00 динара, на период од пет година  

 - Простор у подруму зграде Дома културе површине 53 м2, 
у Беочину, улица Школска 2, на парцели бр.1666/1 К.О. Бе-
очин, за обављање тихих делатности  по почетној цени од 
12.190,00  динара, на период од пет година
Пословни простор доделити учеснику огласа који понуди 

највишу цену.

3. 

Ову Одлуку доставити одељењу за имовинске, опште и 
заједничке послове на даље поступање.

4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службеном листу општине Беочин“

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ    
Број: 01-011-39/1         ПРЕДСЕДНИK ОПШТИНЕ
Дана: 22. 04. 2021. године                Мирјана Малешевић Милкић

Општинска управа Беочин
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На основу члана 13. Закона о управљању отпадом („Служ-
бени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – 
др.закон), члана 9. став 1, 3, 4, 5. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 
135/2004, 88/2010), начелник Општинске управе доноси сле-
дећу

ОДЛУКУ

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЛОКАЛНОГ ПЛАНА 

УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

1. Доноси се одлука да се за Локални план управљања от-
падом за општину Беочин не израђује Стратешка проце-
на утицаја на животну средину.

2. Стратешка процена утицаја на животну средину се не 
врши из разлога што је приликом израде Регионалног 
плана управљања отпадом за Град Нови Сад и општине 
Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србо-
бран, Темерин и Врбас за период 2019-2028 израђена 
Стратешка процена утицаја на животну средину где је из-
вршена потпуна анализа утицаја на животну средину за 
подручје на којем се налази општина Беочин, па није по-
требно понављати поступак Стратешке процене утицаја 
на животну средину за план који се налази у оквиру Реги-
оналног плана управљања отпадом.

3. У складу са чланом 11. став 1. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 
број 135/2004, 88/2010) затражено је мишљење о потре-
би израде Стратешке процене утицаја на животну среди-
ну предметног Плана, при коме је омогућено и учешће 
заинтересованих органа и организација.

4. Ова одлука се доноси на основу мишеља Одељења за ин-
спекцијске послове, урбанизам и заштиту животне сре-
дине општинске управе Беочин и других заинтересова-
них органа и организација.

5. Ова одлука биће саставни део Одлуке о приступању из-
ради Локалног плана управљања отпадом у општини Бе-
очин.

6. Ова одлука се објављује у „Службеном листу општине 
Беочин“.

ОПШТИНСКА УПРАВА БЕОЧИН
Начелник Општинске управе
Број: 03-501-16/2021                Начелник Општинске упра-
ве
Дана: 19. 03. 2021.     Секула Петро-
вић

Комисија за статутарна питања, 
организацију и нормативна акта
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На основу члана 11. Одлуке о радним телима Скупштине 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 5/10, 
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7/10, 10/11 и 10/12) и члана 64. Пословника Скупштине општи-
не Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 6/10 и 
16/13), Комисија за статутарна питања, организацију и нор-
мативна акта, на седници одржаној дана 16.04.2021. године 
утврдила је пречишћен текст Одлуке о усклађивању оснива-
чког акта Јавног комуналног предузећа „Беочин’’са Законом 
о јавним предузећима.

Пречишћен текст Одлуке о усклађивању оснивачког акта 
Јавног комуналног предузећа „Беочин’’са Законом о јавним 
предузећима обухвата :
1. Одлуку о усклађивању оснивачког акта Јавног комунал-

ног предузећа „Беочин’’ Беочин са Законом о јавним 
предузећима („Службени лист општине Беочин“ бр. 
11/16). Из овог акта у пречишћен текст није унет члан 74. 
који гласи: „Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине Бео-
чин“;

2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о усклађивању 
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Беочин“ 
Беочин са Законом о јавним предузећима („Службени 
лист општине Беочин“ бр. 34/20) из које у пречишћен 
текст није унет члан 2. који гласи: „Јавно предузеће је 
дужно да усклади одредбе свог Статута са овом Одлуком 
у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке“ и 
члан 3. који гласи: „Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу општине Бео-
чин“.

О Д Л У К А

О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОЧИН’’ БЕОЧИН  

СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање оснивачког акта

Члан 1.

Овом Одлуком, у циљу усклађивања са одредбама Зако-
на о јавним предузећима, ставља се ван снаге Оснивачки 
акт Јавног комуналног предузећа „Беочин“ Беочин  („Служ-
бени лист општине Беочин’’ број: 7/13 – прећишћен текст), 
које је уписано у регистар Агенције за привредне регистре 
Решењем број 19266/2015  од 10.06.2005. године.

Циљ оснивања јавног предузећа

Члан 2.

Јавно комунално предузеће „Беочин’’ Беочин (у даљем 
тексту: Јавно комунално предузеће „Беочин“) оснива се и 
послује ради обезбеђивања трајног снабдевања водом за 
пиће, пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних 
вода, скупљање отпада који није опасан, третман и одла-
гање отпада, санација, рекултивација и друге услуге у обла-
сти управљања отпадом, услуге уређења и одржавање око-
лине, услуге чишћења улица, уклањање снега и леда и одр-
жавање улица, тротоара, зеленила, паркова, вртова терена 
и др., затим управљање пијацом, погребне делатности и 
друге сродне делатности, постављање електричних инста-
лација уличне расвете и електричних сигнала, као делатнос-
ти од општег интереса и уредног задовољавања потреба 
крајњих корисника услуга. 

Предмет одлуке

Члан 3.

Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећи-
ма, регулисана су права и обавезе оснивача и Јавног кому-
налног предузећа „Беочин’’ у обављању делатности од 
општег интереса из члана 2. ове Одлуке, а нарочито:
 - назив, седиште и матични број оснивача;
 - пословно име и седиште Јавног комуналног предузећа 

„Беочин“;
 - претежна делатност Јавног комуналног предузећа „Бео-

чин“;
 - права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном 

комуналном предузећу „Беочин“  и Јавног комуналног 
предузећа „Беочин’’ према оснивачу;

 - услови и начин утврђивања и распоређивања добити, 
односно начин покрића губитка и сношењу ризика;

 - условима и начину задуживања Јавног комуналног пре-
дузећа „Беочин“;

 - заступање Јавног комуналног предузећа „Беочин“;
 - износ основног капитала, као и опис, врста и вредност 

неновчаног улога;
 - органи Јавног комуналног предузећа „Беочин“;
 - податак о уделима оснивача у основном капиталу изра-

женог у процентима;
 - имовина која се не може отуђити;
 - располагање стварима у јавној својини која су пренета у 

својину Јавног комуналног предузећа „Беочин’’ у складу 
са законом;

 - заштита животне средине;
 - друга питања од значаја за несметано обављање делат-

ности за коју се оснива Јавно комунално предузеће „Бео-
чин“.

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Оснивач јавног предузећа

Члан 4.

Оснивач Јавног комуналног  предузећа „Беочин“ је:
Општина Беочин, улица Светосавска број 25, матични 

број 08028168.
Права оснивача остварује Скупштина општине Беочин.

Правни статус јавног предузећа

Члан 5.

Јавно комунално предузеће „Беочин’’ има статус правног 
лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним 
законом.

Јавно комунално предузеће „Беочин’’ у правном проме-
ту са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје 
име и за свој рачун.

Одговорност за обавезе јавног предузећа

Члан 6.

Јавно комунално предузеће „Беочин’’ за своје обавезе 
одговара целокупном својом имовином.

Оснивач не одговара за обавезе Јавног комуналног пре-
дузећа „Беочин’’, осим у случајевима прописаним законом.
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Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност од општег 
интереса из члана 2. ове Одлуке обавља у континуитету.

Заступање и представљање јавног предузећа

Члан 7.

Јавно комунално предузеће „Беочин’’ заступа и предста-
вља директор.

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Пословно име јавног предузећа

Члан 8.

Јавно комунално предузеће „Беочин’’  послује под сле-
дећим пословним именом : Јавно комунално предузеће „Бе-
очин“ Беочин.

Скраћено пословно име је ЈКП „Беочин“ Беочин. 
О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор 

Јавног комуналног предузећа „Беочин“, уз сагласност осни-
вача.

Седиште јавног предузећа

Члан 9.

Седиште Јавног комуналног предузећа „Беочин’’ је у Бео-
чину, улица Десанке Максимовић број 52.

О промени седишта Јавног комуналног предузећа „Бео-
чин’’ одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа

Члан 10.

Јавно комунално предузеће „Беочин’’ поседује свој пе-
чат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и 
ћириличним писмом.

Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и 
седиште Јавног комуналног предузећа „Беочин’’.

Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно послов-
но име, седиште Јавног комуналног предузећа „Беочин’’ и 
место за датум и број.

Јавно комунално предузеће „Беочин’’ има свој знак који 
садржи назив и седиште Јавног комуналног  предузећа „Бе-
очин’’, а који ће бити дефинисан Статутом Јавног комунал-
ног предузећа „Беочин’’.

Упис јавног предузећа у регистар

Члан 11.

Јавно комунално предузеће „Беочин’’ се за обављање 
своје делатности од општег интереса, утврђене овом одлу-
ком, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује 
правни положај привредних друштава и поступак регистра-
ције, у складу са законом.

Унутрашња организација јавног предузећа

Члан 12.

Јавно комунално предузеће „Беочин’’ послује као једин-
ствена радна целина.

Актом директора Јавног комуналног предузећа „Бео-
чин’’ уређује се унутрашња организација и систематизација 
послова.

IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Претежна делатност

Члан 13.

Претежна делатност Јавног комуналног предузећа „Бео-
чин’’ је:
• 38.11 Скупљање отпада који није опасан

Поред основне делатности, делатности предузећа су:
• 02.10  Гајење шума и остале шумске делатности: 

„узгој шума, садњу, расађивање, проређивање и 
заштиту   шума и шумских појасева, подизање нис-
ког растиња,подизање засада целулозног дрвета и 
дрвета за огрев, делатност расадника и др.“

• 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
• 37.00 Уклањање отпадних вода
• 38.20 Третман и одлагање отпада
• 39.00  Санација, рекултивација и др.услуге у области упр. 

отпадом
• 42.11  Изградња површинских радова на улицама , путе-

вима и др.
• 42.21 Изградња цевовода
• 43.21 Постављање електричних инсталација 
• 43.22 Постављање водоводних и канал.система
• 43.30 Завршни радови у грађевинарству
• 47.89 Трговина на тезгама и пијацама
• 71.12 Инжињерске делатности и техничко саветовање
• 71.20 Техничко испитивање и анализе
• 81.20 Услуге чишћења
• 81.29 Услуге осталог чишћења
• 81.30 Услуге уређења и одржавање околине
• 96.03 Погребне и сродне делатности
• 75.00 Ветеринарска делатност (ради обављања послова 

из дела делатности зоохигијене, што обухвата послове: 
хватања, превоза, збрињавања, смештаја напуштених и 
изгубљених животиња у прихватилиште и нешкодљивог 
уклањања и транспорта лешева животиња са јавних по-
вршина).
Јавно комунално предузеће „Беочин‘‘ може без уписа у 

регистар да врши и друге делатности које служе обављању 
претежне делатности, уколико за те делатности испуњава 
услове предвиђене законом.

О промени делатности Јавног комуналног предузећа 
„Беочин’’, као и о обављању других делатности које служе 
обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, 
уз сагласност оснивача, у складу са законом.

Услови за обављање делатности као делатности од 
општег интереса

Члан 14.

Јавно комунално предузеће „Беочин’’ може да отпочне 
обављање делатности кад надлежни државни орган утврди 
да су испуњени услови за обављање те делатности у погле-
ду:
1. техничке опремљености;
2. кадровске оспособљености;
3. безбедности и здравља на раду;
4. заштите и унапређења животне средине и
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5. других услова прописаних законом.

Оснивачка права и улагање капитала јавног предузећа

Члан 15.

Јавно комунално предузеће „Беочин’’ може, уз претход-
ну сагласност оснивача, основати друштво капитала за оба-
вљање делатности од општег интереса из члана 2. ове Одлу-
ке, као и друштво капитала за обављање делатности која 
није делатност од општег интереса, у складу са Законом о 
привредним друштвима.

Јавно комунално предузеће „Беочин’’ може улагати ка-
питал у већ основана друштва капитала, уз претходну са-
гласност оснивача.  

На одлуку Надзорног одбора из става 1. и 2. овог члана 
сагласност даје Скупштина општине.

V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Основни капитал

Члан 16.

Основни капитал Јавног комуналног предузећа „Беочин“ 
Беочин износи и то: новчани део 1.000,00 динара  и неновча-
ни део 9.352.415,75 динара.    

Удео оснивача у основном капиталу из става 1. овог чла-
на је 100%. 

Усклађивање основног капитала предузећа врши се у 
складу са законом.

Вредност неновчаног улога оснивача утврђује се на ос-
нову процене извршене на начин прописан законом којим 
се уређује правни положај привредних друштава.

Имовина јавног предузећа

Члан 17.

Имовину Јавног комуналног предузећа „Беочин’’  чине 
право својине на покретним и непокретним стварима, нов-
чаним средствима и хартијама од вредности и друга имо-
винска права која су пренета у својину Јавног  комуналног 
предузећа „Беочин’’, укључујући и право коришћења на 
стварима у јавној својини општине Беочин.

Јавно комунално предузеће „Беочин’’ може користити 
средства у јавној и другим облицима својине, у складу са за-
коном, одлуком оснивача и посебним уговором којим се ре-
гулишу међусобни односи, права и обавезе Јавног комунал-
ног предузећа „Беочин’’ са једне и општине Беочин, као ос-
нивача, са друге стране. 

Члан 18.

Средства у јавној својини могу се улагати у капитал 
Јавног комуналног предузећа „Беочин“, у складу са законом 
и актима Скупштине општине.

По основу улагања средстава из става 1. овог члана 
општина стиче уделе у Јавног комуналног предузећа „Бео-
чин“, као и права по основу тих удела.

Вредност неновчаног улога оснивача утврђује се на ос-
нову процене извршене на начин прописан законом којим 
се уређује правни положај привредних друштава.

Капитал у Јавном комуналном предузећу „Беочин“ по-
дељен на уделе, уписује се у регистар.

Повећање и смањење оснивачког капитала

Члан 19.

О повећању или смањењу основног капитала Јавног ко-
муналног предузећа „Беочин’’ одлучује Скупштина општине 
Беочин, као оснивач у складу са законом.

Средства јавног предузећа

Члан 20.

Јавно комунално предузеће „Беочин’’ у обављању својих 
делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора:
 - продајом производа и услуга,
 - из кредита,
 - из донација и поклона,
 - из буџета оснивача и буџета Републике Србије, буџета 

аутономне покрајине и
 - из осталих извора, у складу са законом.

Расподела добити и покриће губитака

Члан 21.

Јавно комунално предузеће „Беочин’’ је дужно да део 
остварене добити уплати у буџет општине, по завршном ра-
чуну за претходну годину.

Висина и рок за уплату добити из става 1. овог члана 
утврђује се у складу са законом и Одлуком о буџету општи-
не за наредну годину.

Одлуку о распоређивању добити и начину покрића гу-
битка доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Начела за одређивање цене услуга

Члан 22.

Елементи за образовање цена производа и услуга Јавног  
комуналног предузећа „Беочин’’ уређују се посебном одлу-
ком, коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у 
складу са законом.

Висина накнаде за испоруку комуналних производа и ус-
луга  формира се у складу са начелима прописаним законом 
којим је уређена комунална делатност, и то: 
1. начелом „потрошач плаћа“;
2. начелом „загађивач плаћа“;
3. начелом довољности цене да покрије пословне расходе;
4. начелом усаглашености цена комуналних услуга са наче-

лом приступачности;
5. начелом непостојања разлике у ценама између различи-

тих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на 
различитим трошковима обезбеђивања комуналне ус-
луге. Постојеће разлике у ценама комуналних производа 
и услуга постепено смањивати у наредним периодима.

Цене производа и услуга предузећа

Члан 23.

Елементи за одређивање цена комуналних услуга су :
1. пословни расходи исказани у пословним књигама и фи-

нансијским извештајима;
2. расходи за изградњу и реконструкцију објеката кому-

налне инфраструктуре и набавку опреме, према усвоје-
ним програмима и плановима вршиоца комуналне де-
латности на које је јединица локалне самоуправе дала 
сагласност;
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3. добит вршиоца комуналне делатности.
Средства која су намењена за финансирање обнове и из-

градње објеката комуналне инфраструктуре исказују се по-
себно и могу се употребити само за те  намене.

Усвајање захтева за измену цена 

Члан 24.

Јавно комунално предузеће „Беочин’’ је обавезно да за-
хтев за измену цена производа и услуга укључи у свој го-
дишњи програм пословања, у складу са чланом 27. ове Од-
луке.

Када се значајније промене вредности елемената, који су 
укључени у методологију за обрачунавање цена, Јавно ко-
мунално предузеће „Беочин’’ може да током пословне годи-
не поднесе оснивачу детаљно образложен захтев за одо-
брење измене цена комуналних услуга, заједно са изменама 
годишњег програма пословања.

Измене годишњег програма пословања,  са предлогом 
за измену цена, достављају се Скупштини општине Беочин . 

Унапређење рада и развоја предузећа

Члан 25.

Унапређење рада и развоја Јавног  комуналног преду-
зећа  „Беочин’’ заснива се на дугорочном и средњорочном 
плану рада и развоја.

Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, 
утврђују се пословна политика и развој Јавног комуналног 
предузећа „Беочин’’ одређују се непосредни задаци и 
утврђују средства и мере за њихово извршавање.

Планови и програми рада Јавног  комуналног предузећа 
„Беочин’’ морају се заснивати на законима којима се уређују 
одређени односи у делатностима којима се бави Јавно  ко-
мунално предузеће „Беочин’’, 

Планови и програми

Члан 26.

Планови и програми Јавног комуналног предузећа ‘’Бео-
чин“ су:
 - годишњи програм пословања,
 - средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног 

комуналног предузећа „Беочин“, 
 - дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног ко-

муналног предузећа „Беочин“,
 - финансијски планови и
 - други планови и програми (посебни програми за ко-

ришћење субвенције, гаранције или других средстава).
Планови и програми Јавног комуналног предузећа „Бео-

чин“ из става 1. алинеја 1, 2, 3. и 4. овог члана, достављају се 
Скупштини општине најкасније до 1. децембра текуће годи-
не за наредну годину.

Планови и програми се сматрају донетим када на њих са-
гласност да Скупштина општине.

Члан 27.

Годишњи програм пословања Јавног комуналног преду-
зећа „Беочин’’ садржи, нарочито:
1. планиране изворе прихода и позиције расхода по наме-

нама;
2. планиране набавке;
3. план инвестиција;

4. планирани начин расподеле добити, односно планирани 
начин покрића губитка;

5. елементе за целовито сагледавање цена производа и ус-
луга;

6. план зарада и запошљавања;
7. критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спорт-

ске активности, пропаганду и репрезентацију.
Измене и допуне годишњег програма пословања могу се 

вршити искључиво из стратешких и државних интереса или 
уколико се битно промене околности у којима јавно преду-
зеће послује.

Члан 28.

Ако Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Бео-
чин’’ до почетка календарске године не донесе годишњи 
програм, до доношења тог програма зараде запосленима се 
обрачунавају и исплаћују на начин и под условима утврђе-
ним годишњим програмом пословања за претходну годину.

Члан 29.

Јавно комунално предузеће „Беочин’’ је дужно да 
Општинском већу доставља тромесечне извештаје о реали-
зацији годишњег програма пословања.

Извештај из става 1. овог члана доставља се у року од 30 
дана од дана истека тромесечја.

На основу извештаја из става 1. овог члана Општинско 
веће сачињава и доставља информацију о степену усклађе-
ности планираних и реализованих активности, надлежном 
министарству.

Поред информације из става 3. овог члана, Општинско 
веће једном годишње доставља министарству анализу по-
словања Јавног комуналног предузећа „Беочин“ Беочин, са 
предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању 
предузећа. 

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И 
ОСНИВАЧА

Права оснивача

Члан 30.

По основу учешћа у основном капиталу Јавног комунал-
ног предузећа „Беочин’’ општина Беочин , као оснивач има 
следећа права:
 - право управљања Јавним комуналним предузећем „Бео-

чин’’ на начин утврђен Статутом Јавног предузећа;
 - право на учешће у расподели добити Јавног комуналног 

предузећа „Беочин“;
 - право да буду информисани о пословању Јавног кому-

налног предузећа „Беочин“;
 - право да учествују у расподели ликвидационе или сте-

чајне масе, након    престанка Јавног комуналног  преду-
зећа „Беочин“ стечајем или ликвидацијом,   а по изми-
рењу обавеза и 

 - друга права у складу са законом.

Обезбеђење општег интереса

Члан 31.

Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју 
је Јавно комунално  предузеће „Беочин’’ основано, Скупшти-
на општине Беочин  даје сагласност на:
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 - Статут Јавног комуналног предузећа „Беочин“;
 - давање гаранција, авала, јемства, залога и других сред-

става обезбеђења за послове који нису из оквира делат-
ности од општег интереса;

 - располагање (прибављање и отуђење) средствима у јав-
ној својини која су пренета у својину Јавног комуналног  
предузећа „Беочин’’, веће вредности, која је у непосред-
ној функији обављања делатности од општег интереса

 - улагања капитала;
 - статусне промене;
 - акт о процени вредности капитала и исказивању тог ка-

питала у акцијама, као и на програм и одлуку о својин-
ској трансформацији и

 - друге одлуке којима се уређује обављање делатности од 
општег интереса у складу са законом и овим уговором.

Члан 32.

Орган одређен Статутом општине Беочин даје саглас-
ност на:
1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији рад-

них места.
2. Претходну сагласност на повећање броја запослених.

Континуирано и квалитетно пружање услуга

Члан 33.

Јавно комунално предузеће „Беочин’’ је дужно да делат-
ност од општег интереса за коју је основано обавља на на-
чин којим се обезбеђује редовно, континуирано и квалитет-
но пружање услуга крајњим корисницима.

Несметано функционисање постројења и опреме

Члан 34.

Јавно комунално предузеће „Беочин’’ је дужно да преду-
зима мере и активности за редовно одржавање и несметано 
функционисање постројења и других објеката неопходних 
за обављање своје делатности, у складу са законима и дру-
гим прописима којима се уређују услови обављања делат-
ности од општег интереса због које је основано.

Поремећај у пословању

Члан 35.

У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног 
предузећа „Беочин’’, Скупштина општине Беочин  преду-
зеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и 
пословање предузећа у обављању делатности од општег 
интереса, у складу са законом, а нарочито :
 - разрешење Надзорног одбора и директора,
 - ограничење права огранка Јавног предузећа да иступа у 

правном промету са трећим лицима,  
 - ограничење у погледу права располагања појединим 

средствима у јавној својини,
 - друге мере одређене законом којим се уређују услови и 

начин обављања делатности од општег интереса и овом 
Одлуком.

Члан 36.

У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног 
предузећа „Беочин’’, Оснивач, предузеће мере којима ће 
обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа 

у обављању делатности од општег интереса, у складу са за-
коном, а нарочито :
 - промену унутрашње организације Јавног предузећа.

VII ПОСЛОВАЊЕ ПОД ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА

Пословање под тржишним условима

Члан 37.

Јавно комунално  предузеће „Беочин’’ послује по тржиш-
ним условима ради стицања добити, у складу са законом.

Пружање услуга корисницима са територије других 
општина

Члан 38.

У обављању своје претежне делатности, Јавно комунал-
но предузеће „Беочин’’ своје производе и услуге може испо-
ручивати, односно пружати и корисницима са територије 
других општина и градова, под условом да се ни на који на-
чин не угрожава редовно, континуирано и квалитетно снаб-
девање крајњих корисника са територије општине Беочин.

Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог 
члана Јавно комунално предузеће „Беочин’’ обавља у скла-
ду са посебно закљученим уговорима.

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Органи јавног предузећа

Члан 39.

Органи предузећа су:
1. Надзорни одбор
2. Директор

1) Надзорни одбор

Састав Надзорног одбора

Члан 40.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Беочин’’ 
има три члана, од којих је један председник. 

Председника и чланове надзорног одбора Јавног кому-
налног предузећа „Беочин’’, од којих је један члан из реда 
запослених, именује Скупштина општине, на период од че-
тири године, под условима, на начин и по поступку  утврђе-
ним законом, статутом општине и овом Одлуком.

Члан надзорног одбора из реда запослених предлаже се 
на начин и по постпку који је утврђен Статутом Јавног кому-
анлног предузећа „Беочин’’.

Услови за чланове Надзорног одбора

Члан 41.

За председника и члана надзорног одбора Јавног кому-
налног предузећа „Беочин’’ именује се лице које испуњава 
следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним студија-

ма у трајању од најмање четири године, односно на ос-
новним академским студијама у обиму од најмање 240 
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ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским сту-
дијама или специјалистичким струковним студијама;

3. да има најмање пет година радног искуства на послови-
ма за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог 
члана;

4. да има најмање три године радног искуства на послови-
ма који су повезани са пословима Јавног комуналног 
предузећа „Беочин’’;

5. да познаје област корпоративног управљања или област 
финансија;

6. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест ме-
сеци;

7. да му нису изречене мере безбедности у складу са зако-
ном којим се уређују кривична дела, и то:
 - обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-

ственој установи;
 - обавезно психијатријско лечење на слободи;
 - обавезно лечење наркомана;
 - обавезно лечење алкохоличара;
 - забрана вршења позива, делатности и дужности.

Председник и чланови надзорног одбора дужни су да се 
додатно стручно усавршавају у области корпоративног уп-
рављања, у складу са Програмом за додатно стручно усавр-
шавање који утврђује Влада.

Члан 42.

Представник запослених у надзорном одбору мора ис-
пуњавати услове из члана 41. Одлуке, као и додатна два ус-
лова:
1. да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских 

извештаја предузећа у последњих пет година и 
2. да није члан политичке странке.

Члан 43.

Надзорни одбор, директор и извршни директор не могу 
предлагати представника запослених у надзорном одбору.

Престанак мандата чланова Надзорног одбора

Члан 44.

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора 
престаје истеком периода на који су именовани, оставком 
или разрешењем.

Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају 
се пре истека периода на који су именовани, уколико:
1. Јавно комунално предузеће „Беочин’’ не достави го-

дишњи, односно трогодишњи програм пословања у ро-
ковима прописаним законом;

2. Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере 
пред надлежним органима у случају постојања основане 
сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на 
штету јавног предузећа несавесним понашањем или на 
други начин;

3. се утврди да делује на штету Јавног комуналног преду-
зећа „Беочин’’ несавесним понашањем или на други на-
чин;

4. у току трајања мандата буде осуђен на условну или безу-
словну казну затвора.
Председник и чланови Надзорног одбора којима је прес-

тао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања 
новог надзорног одбора, односно именовања новог пред-
седника или члана надзорног одбора, а најдуже шест месе-
ци.

Надлежност Надзорног одбора

Члан 45.

Надзорни одбор:
1. доноси дугорочни и средњорочни план пословне стра-

тегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
2. доноси годишњи, односно трогодишњи програм посло-

вања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом 
пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана;

3. усваја извештај о степену реализације годишњег, од-
носно трогодишњег програма пословања;

4. усваја тромесечни извештај о степену усклађености пла-
нираних и реализованих активности;

5. усваја финансијске извештаје;
6. надзире рад директора;
7. доноси статут;
8. одлучује о статусним променама, оснивању других прав-

них субјеката и улагању капитала;
9. доноси одлуку о расподели добити, односно начину по-

крића губитка;
10. закључује уговоре о раду са директором, у складу са за-

коном којим се уређују радни односи;
11. врши друге послове у складу са законом и статутом.

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о 
питањима из своје надлежности на директора или друго 
лице у јавном предузећу.

Одлуке из става 1. тач. 1, 2, 7 и 9 овог члана Надзорни од-
бор Јавног комуналног предузећа „Беочин’’ доноси уз са-
гласност Скупштине општине.

Одлуку из става 1. тачка 8 овог члана Надзорни одбор 
Јавног комуналног предузећа „Беочин’’ доноси уз претход-
ну сагласност Скупштине општине.

Накнада за рад

Члан 46.

Председник и чланови Надзорног одбора Јавног кому-
налног предузећа „Беочин’’ имају право на одговарајућу 
накнаду за рад у надзорном одбору.

Висину накнаде из става 1. овог члана, односно крите-
ријуме и мерила за њено утврђивање одређује Влада.

2) Директор 

Члан 47.

Директора Јавног комуналног предузећа „Беочин“ име-
нује Скупштина општине на период од четири године, а на 
основу спроведеног јавног конкурса.

Директор Јавног комуналног предузећа „Беочин’’ засни-
ва радни однос на одређено време. 

Директор предузећа је функционер који обавља јавну 
функцију.

Директор не може имати заменика.

Надлежности директора

Члан 48.

1. представља и заступа Јавно комунално предузеће „Бео-
чин’’;

2. организује и руководи процесом рада;
3. води пословање Јавног комуналног предузећа „Беочин’’;
4. одговара за законитост рада Јавног комуналног преду-

зећа „Беочин’’;
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5. предлаже дугорочни и средњорочни план пословне 
стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Бео-
чин’’  и одговоран је за њихово спровођење;

6. предлаже годишњи, односно трогодишњи програм по-
словања Јавног комуналног предузећа „Беочин’’  и одго-
воран је за његово спровођење;

7. предлаже финансијске извештаје;
8. извршава одлуке Надзорног одбора;
9. бира извршне директоре;
10. бира представнике Јавног комуналног предузећа „Бео-

чин’’  у скупштини друштва капитала чији је једини вла-
сник Јавно комунално предузеће „Беочин’’, по претходно 
прибављеној сагласности Скупштине општине;

11. доноси акт о систематизацији;
12. врши друге послове одређене законом, овом Одлуком и 

Статутом Јавног комуналног предузећа „Беочин’’.

Услови за избор директора

Члан 49.

За директора Јавног комуналног предузећа „Беочин’’, 
може бити именовано лице које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање  на основним сту-

дијама у трајању од најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским сту-
дијама или специјалистичким струковним студијама;

3. да има најмање пет година радног искуства на послови-
ма за које се захтева високо образовање из тачке 2 овог 
члана;

4. да има најмање три године радног искуства на послови-
ма који су повезани са пословима Јавног комуналног 
предузећа „Беочин’’;

5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова;
7. да није члан органа политичке странке, односно да му је 

одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке;

8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест ме-
сеци;

9. да му нису изречене мере безбедности у складу са зако-
ном којим се уређују кривична дела, и то:
 - обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-

ственој установи;
 - обавезно психијатријско лечење на слободи;
 - обавезно лечење наркомана;
 - обавезно лечење алкохоличара;
 - забрана вршења позива, делатности и дужности.

Статутом Јавног комуналног предузећа „Беочин’’  могу 
бити одређени и други услови које лице мора да испуни да 
би било именовано за директора предузећа.

Зарада директора

Члан 50.

Директор има право на зараду, а може имати и право на 
стимулацију у случају када Јавно комунално предузеће „Бе-
очин“ послује са позитивним пословним резултатом, у скла-
ду са подзаконским актом.

Одлуку о исплати стимулације директора доноси Над-
зорни одбор Јавног комуналног предузећа „Беочин’’, уз са-
гласност Скупштине општине.

Поступак именовања директора

Члан 51.

Директор јавног предузећа именује се након спроведе-
ног јавног конкурса, у складу са законом, Статутом општине, 
Одлукама Скупштине општине и овом Одлуком.

Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење кон-
курса за избор директора.

Комисија јединице локалне самоуправе има пет чланова, 
од којих је један председник.

Комисију из става 3. овог члана образује Скупштина 
општине.

Председник и чланови комисије не могу бити народни 
посланици, посланици у Скупштини аутономне покрајине, 
одборници у Скупштини општине Беочин, као ни поставље-
на лица у органима општине.

Комисија из става 2. овог члана саставља ранг листу са 
највише три кандидата, у складу са Законом и са записником 
о спроведеном изборном изборном поступку доставља 
Општинском већу који припрема предлог акта о именовању 
првог кандидата са ранг листе, са образложењем. 

Општинско веће доставља предлог акта о именовању из 
става 6. овог члана Скупштини општине ради усвајања.

Акт о именовању директора, са образложењем, обја-
вљује се у складу са Законом.

Члан 52.

Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директо-
ра Јавног комуналног предузећа „Беочин’’  доноси Скупшти-
на општине, на предлог Општинског већа.

Општинска управа доставља Општинском већу текст ог-
ласа о јавном конкурсу.

Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито: податке о Јав-
ном комуналном предузећу „Беочин’’, пословима, условима 
за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Бе-
очин’’, месту рада, стручној оспособљености, знањима и 
вештинама које се оцењују у изборном поступку и начину 
њихове провере, року у коме се подносе пријаве, податке о 
лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу, 
адресу на коју се пријаве подносе, као и податке о доказима 
који се прилажу уз пријаву.

Оглас о јавном конкурсу за избор директора, Јавног ко-
муналног предузећа „Беочин’’  објављује се у „Службеном 
гласнику Републике Србије”, у Службеном листу општине 
Беочин, у најмање једним дневним новинама које се дистри-
буирају на целој територији Републике Србије, као и на ин-
тернет страници општине.

Рок за објављивање огласа из става 4. овог члана у 
„Службеном гласнику Републике Србије” не може бити дужи 
од осам дана од дана доношења одлуке о спровођењу јавног 
конкурса за избор директора јавног предузећа.

Пријава на јавни конкурс за избор директора јавног пре-
дузећа подноси се у року од 30 дана од дана објављивања 
јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, Комисија одбацује закључ-
ком против кога није допуштена посебна жалба.

Члан 53.

Решење о именовању директора је коначано.
Решење о именовању директора Јавног комуналног пре-

дузећа „Беочин’’, са образложењем, објављује се у „Службе-
ном гласнику РС’’, Службеном листу општине Беочин и на 
интернет страници општине Беочин.
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Члан 54.

Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у 
року од осам дана од дана објављивања решења о имено-
вању у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Рок из става 1. овог члана, из нарочито оправданих раз-
лога, може се продужити за још осам дана.

Мандат директора

Члан 55.

Мандат директора престаје истеком периода на који је 
именован, оставком или разрешењем.

Поступак за именовање директора покреће се шест ме-
сеци пре истека периода на који је именован, односно у 
року од 30 дана од дана подношења оставке или разре-
шења.

Оставка директора

Члан 56.

Оставка се у писаној форми подноси Скупштини општи-
не.

Разрешење 

Члан 57.

Предлог за разрешење директора Јавног комуналног 
предузећа „Беочин’’, подноси Општинско веће.

Предлог из става 1. овог члана може поднети и Надзорни 
одбор Јавног комуналног предузећа „Беочин’’, преко  
Општинског већа.

Предлог за разрешење мора бити образложен, са пре-
цизно наведеним разлозима због којих се предлаже разре-
шење и доставља се директору који има право да се у року 
од 20 дана изјасни о разлозима због којих се предлаже раз-
решење.

Пошто директору пружи прилику да се изјасни о 
постојању разлога за разрешење и утврди потребне чиње-
нице, Општинско веће предлаже Скупштини општине доно-
шење одговарајућег решења.

Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али 
се може водити управни спор.

Члан 58.

Скупштина општине разрешава или може разрешити ди-
ректора Јавног комуналног предузећа „Беочин“  под усло-
вима предвиђеним законом.

Суспензија директора

Члан 59.

Уколико у току трајања мандата против директора буде 
потврђена оптужница, Скупштина општине доноси решење 
о суспензији директора Јавног комуналног предузећа „Бео-
чин’’.

Суспензија траје док се поступак правноснажно не окон-
ча.

Вршилац дужности директора

Члан 60.

Вршилац дужности директора може се именовати до 
именовања директора јавног предузећа по спроведеном 
јавном конкурсу.

Период обављања функције вршиоца дужности дирек-
тора не може бити дужи од једне године.

Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца 
дужности директора.

Вршилац дужности директора мора испуњавати услове 
за именовање директора јавног предузећа из члана 49. ове 
Одлуке.

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења 
која има директор јавног предузећа.

Извршни директор

Члан 61.

За извршног директора бира се лице које испуњава усло-
ве у складу са Законом и које има најмање три године рад-
ног искуства на пословима на којима ће бити задужен у Јав-
ном комуналном предузећу „Беочин“.

Извршни директор нема заменика.
Извршни директор за свој рад одговара директору.
Извршни директор мора бити у радном односу у Јавном 

комуналном предузећу „Беочин“.
Извршни директор има право на зараду и стимулацију у 

складу са Законом. Акт о исплати стимулације извршног ди-
ректора доноси Надзорни одбор на предлог директора.

IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ 

Поремећаји у пословању

Члан 62.

У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног 
предузећа „Беочин’’, Скупштина општине, може предузети 
мере прописане законом, ради обезбеђења услова за нес-
метано функционисање и обављање делатности од општег 
интереса, а нарочито:
 - промену унутрашње организације Јавног комуналног 

предузећа „Беочин’’;
 - разрешење Надзорног одбора и директора и имено-

вање привременог органа Јавног комуналног предузећа 
„Беочин’’;

 - ограничење права појединих делова Јавног комуналног 
предузећа „Беочин’’ да иступају у правном промету са 
трећим лицима;

 - ограничење у погледу права располагања појединим 
средствима у јавној својини;

 - друге мере одређене законом којим се одређују делат-
ности од општег интереса.
За време ратног стања или непосредне ратне опасности, 

у складу са одлуком  Владе, Скупштина општине може у Јав-
ном комуналном предузећу „Беочин’’ утврдити организа-
цију за извршавање послова од стратешког значаја за Репу-
блику Србију, аутономну покрајину или општину Беочин.
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Остваривање права на штрајк

Члан 63.

У јавном предузећу право на штрајк остварује се у скла-
ду са законом.

У случају да у јавном предузећу нису обезбеђени услови 
за остваривање редовног процеса рада услед више силе, 
Скупштина општине, ако оцени да могу наступити штетне 
последице за живот и здравље људи или њихову безбед-
ност и безбедност имовине или друге штетне неотклоњиве 
последице, поступа у складу са законом.

Унутрашња организација

Члан 64.

Статутом, општим актима и другим актима Јавног кому-
налног предузећа „Беочин’’,  ближе се уређују унутрашња 
организација Јавног комуналног предузећа „Беочин’’, пре-
дузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и 
пословање Јавног комуналног предузећа „Беочин’’,  у скла-
ду са законом и овом одлуком.

Радни односи

Члан 65.

Права, обавезе и одговорности запослених из радног од-
носа уређују се колективним уговором Јавног комуналног 
предузећа „Беочин’’,  у складу са законом и актима оснива-
ча.

Колективни уговор Јавног комуналног предузећа „Бео-
чин’’  мора бити сагласан са законом, општим и посебним 
колективним уговором.

Безбедност и здравље запослених на раду

Члан 66.

Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и 
здрављем на раду остварују се у складу са законом и пропи-
сима донетим на основу закона, а ближе се уређују колек-
тивним уговором, општим актима Јавног комуналног преду-
зећа „Беочин’’,  или уговором о раду.

Затита животне средине

Члан 67.

Јавно комуналног предузећа „Беочин’’,  је дужно да у 
обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за 
заштиту и унапређење животне средине и да спречава уз-
роке и отклања штетне последице које угрожавају приро-
дне и радом створене вредности човекове средине.

Статутом Јавног комуналног предузећа „Беочин’’,  де-
таљније се утврђују активности предузећа ради заштите жи-
вотне средине, сагласно закону и прописима оснивача који 
регулишу област заштите животне средине.

Јавност рада предузећа

Члан 68.

Јавно комунално предузеће „Беочин’’ дужно је да на 
својој интернет страници објави:

1. радне биографије чланова Надзорног одбора и директо-
ра;

2. организациону структуру;
3. годишњи, односно трогодишњи програм пословања, 

као и све његове измене и допуне, односно извод из тог 
програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тр-
жишту;

4. тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно 
трогодишњег програма пословања;

5. годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашће-
ног ревизора;

6. друге информације од значаја за јавност.

Доступност информација

Члан 69.

Доступност информација од јавног значаја Јавно кому-
налног предузећа „Беочин’’,   врши у складу са одредбама 
закона који регулише област слободног приступа информа-
цијама од јавног значаја.

Пословна тајна

Члан 70.

Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђе-
ни одлуком директора или Надзорног одбора Јавног кому-
налног предузећа „Беочин’’,  чије би саопштавање неовла-
шћеном лицу било противно пословању Јавног предузећа и 
штетило би његовом пословном угледу и интересима.

X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

Општи акти

Члан 71.

Општи акти Јавног комуналног предузећа „Беочин’’ су 
Статут и други општи акти утврђена законом.

Статут је основни општи акт Јавног комуналног преду-
зећа „Беочин’’.

Други општи акти Јавног комуналног предузећа „Бео-
чин’’ морају бити у сагласности са Статутом Јавног комунал-
ног предузећа „Беочин’’.

Појединични акти које доносе органи и овлашћени поје-
динци у Јавном комуналном предузећу „Беочин’’, морају 
бити у складу са општим актима Јавног комуналног преду-
зећа „Беочин’’’.

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 72.

Јавно комунално предузеће „Беочин’’ дужно је да Статут 
и друга општа акта усагласи са законом и овом Одлуком у 
року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 73.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Оснивач-
ки акт Јавног комуналног предузећа „Беочин“ Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ број 7/13 – пречишћен 
текст).
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Члан 74.

Пречишћен текст Одлуке о усклађивању оснивачког акта 
Јавног комуналног предузећа „Беочин’’ Беочин са Законом о 
јавним предузећима ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном листу општине Беочин“.

Комисија за статутарна питања,  
организацију и нормативна акта                        
Број: 01-011-36/21                  Председник Комисије
Дана: 16.04.2021. године                                             Крстина Радић 
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Скупштина општине Беочин

052  Одлука о месним заједницама на  
територији општине Беочин 1

053  Одлука о оснивању Савета за међунационалне  
односе општине Беочин 11

054  Одлука о изменама Одлуке о одређивању надлежног  
органа за  спровођење поступка давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини 12

055  Одлука о изменама и допунама Одлуке  
о комуналним делатностима 13

056  Одлука о приступању изради Локалног плана  
управљања отпадом у општини Беочин 13

057  Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног  
рачуна буџета општине Беочин за 2020. годину 14

058  Одлука о прихватању удела без накнаде општине  
Беочин у капиталу привредног друштва  
FULL PROTECT Д.О.О. Београд 14

059  Програм располагања непокретностима  
у јавној својини општине Беочин за 2021. годину 15

060  Програм о изменама и допунама Програма отуђења  
и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној  
својини општине Беочин и прибављања земљишта  
за 2021. годину 16

061  Решење о прихватању годишњег извештаја  
о пословању Јавног предузећа „Топлана“ Беочин  
за 2019. годину 17

062  Решење о прихватању извештаја о пословању  
Центра за културу, спорт и туризам општине  
Беочин за 2019. годину 17

063  Решење о давању сагласности на Годишњи  
Програм пословања Јавног комуналног предузећа  
„Беочин“ Беочин за 2021. годину 18

064  Решење о давању сагласности на Посебан програм  
коришћења субвенција из буџета општине Беочин  
за 2021. годину Јавног комуналног предузећа  
„Беочин“ Беочин 18

065  Решење о давању сагласности на Програм пословања 
Јавног предузећа „Топлана“ Беочин за 2021. годину 18

066  Решење о давању сагласности на Посебан програм 
 коришћења субвенција из буџета општине Беочин  
за 2021. годину Јавног предузећа „Топлана“ Беочин 19

067  Решење о давању сагласности на План и програм  
пословања Центра за културу, спорт и туризам  
општине Беочин за 2021. годину 19

068  Решење о усвајању Извештаја Штаба за ванредне  
ситуације општине Беочин за 2020. годину 19

069  Решење о усвајању Плана рада Штаба за ванредне  
ситуације општине Беочин за 2021. године 20

070  Решење о усвајању Извештаја о раду  
Правобранилаштва општине Беочин за 2020. годину 20 

071  Решење о разрешењу в.д. директора Центра  
за културу, спорт и туризам општине Беочин 20

072  Решење о именовању директора Центра за културу,  
спорт и туризам општине Беочин 21

073  Решење о  разрешењу чланова Управног одбора  
Предшколске установе „Љуба Станковић“ Беочин 21

074  Решење о  именовању Управног одбора  
Предшколске  установе „Љуба Станковић“ Беочин 22 

075  Решење о  разрешењу чланa Општинске  изборне  
комисије општине Беочин у сталном саставу 23

076  Решење о разрешењу и именовању чланова  
Савета за јавни ред и мир 23

077  Решење о разрешењу и именовању члана  
Комисије за кадровска и административна  
питања и радне односе 24

078  Решење о разрешењу и именовању  председника  
Надзорног одбора Центра за културу, спорт 
и туризам општине Беочин 24

079  Решење о разрешењу и постављењу члана  
Општинског штаба за ванредне ситуације 25

Општинско веће општине Беочин

080  Решење од давању сагласности на  Програм рада  
Центра за социјални рад Града Новог Сада,  
Одељење Беочин за 2021. годину 25

081  Решење о разрешењу чланова Радне групе  
за израду Плана јавног здравља општине Беочин  
(са акционим планом) за период 2018 - 2025 година 25

082  Решење о именовању Радне групе за израду Плана  
јавног здравља општине Беочин (са акционим планом)  
за период 2021 - 2025 година 26

Председник општине

083  Одлука о покретању поступка давања у закуп  
непокретности  и расписивању јавног огласа 27

Општинска управа Беочин

084  Одлука о неприступању изради Стратешке  
процене утицаја Локалног плана управљања  
отпадом на животну средину 27

Комисија за статутарна питања,  
организацију и нормативна акта

085  Одлука о усклађивању Оснивачког акта Јавног  
комуналног предузећа „Беочин“ Беочин са Законом  
о јавним предузећима – пречишћен текст 27

С А Д Р Ж А Ј
Рег. бр. предмета страна Рег. бр. предмета страна
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