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Општинска изборна комисија

055
 На основу члана 16. Закона о локалним 
изборима („Сл. гласник РС“, број: 129/2007, 34/2010 - 
одлука УС, 54/2011 и 12/2020), члана 100. Закона о 
општем управном поступку („Сл. гласник РС“, 
број:18/16,и 95/8 - аутентично тумачење) и члана 4. 
Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис 
председника Републике донела за време ванредног 
стања и које је Народна скупштина потврдила(„Сл. 
гласник РС“, број: 65/ 20) 
 Општинска изборна комисија општине Беочин 
на 11. седници одржаној дана 11. маја 2020. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У 
ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ БЕОЧИН, КОЈИ СУ РАСПИСАНИ
4. МАРТА 2020.ГОДИНЕ

1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступ-
ку избора за одборнике Скупштине општине Беочин, 
који су расписани 04.марта 2020.године 
2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 
2020.године.
3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних 
радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог 
решења, утврђени Законом о локалним изборима и 
другим прописима који се примењују на изборе 
одборника у Скупштини општине Беочин .
4. Општинска изборна комисија ће посебним актом де-
финисати истек рокова из тачке 3. овог решења у скла-
ду са новим датумом одржавања избора из тачке 2. 
овог решења.
5. Ово решење доставити председнику Народне скуп-
штине и председнику Скупштине општине Беочин.
6. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Беочин“
 

Образложење
 Председник Народне скупштине Републике 
Србије је дана 4. марта 2020.године донео Одлуку о 
расписи-вању избора за одборнике скупштине градова 
и скупштине општина у Републици Србији („Сл. гласник 
РС“, број:19/20) у складу са којом је Општинска изборна 
комисија Беочин спроводила изборне радње прописа-
не законом.
 Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју 
су 15. марта 2020.године донели заједно председник 
Републике, председник Народне скупштине и председ-
ник Владе, проглашено је ванредно стање на терито-
рији Републике Србије.

Влада је на основу члана 200. став 6. Устава Републике 
Србије, уз супотпис председника Републике 16. марта 
2020. године донела Уредбу о мерама за време ванред-
ног стања, Уредба је ступила на снагу даном објављи-
вања у „Службеном гласнику Републике Србије“, 16. 
марта 2020. године.
 Чланом 5. наведене Уредбе прописано је да се 
њеним ступањем на снагу прекидају све изборне рад-
ње у спровођењу избора народне посланике, послани-
ке Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одбор-
нике скупштине општина и градова који су расписани за 
26. април 2020. године и да ће се спровођење изборних 
радњи наставити по престанку ванредног стања.
 У складу са наведеним, Општинска изборна ко-
мисија Беочин је 16. марта 2020. године , донела Реше-
ње о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избо-
ра за одборнике Скупштине општине Беочин, расписа-
них за 26. април 2020. године.
 Народна скупштина је 6 маја 2020.године, 
доне-ла Одлуку о укидању ванредног стања („Сл. 
гласник РС“, број: 65/20 )
 Истог дана, Народна скупштина је донела и 
Закон о важењу уредаба које је Влада уз супотпис 
председника Републике донела за време ванредног 
стања и које је народна скупштина потврдила. Члааном 
4. наведеног закона прописано је да ће надлежна 
изборна комисија 11. маја 2020. године донети решење 
о настављању спровођења изборних радњи у поступку 
спровођења избора за народне посланике, посланике 
Скупштине Аутономне окрајине Војводине и одборнике 
скупштина општина и градова. Истим чланом, надлеж-
не изборна комисије су задужене да утврде нове роко-
ве за вршење изборних радњиу поступку спровођења 
избора у складу са временом наставка спровођења 
изборних радњи.
 Нови Датум одржавања избора за одборнике 
Скупштине општине Беочин из тачке 2. диспозитива 
овог решења утврђен је узимајући у обзир датум 
прекида изборних радњи, 16. марта 2020.године и 
време које је од тог дана преостало до дана у којем су 
требало да буду одржани наведени избори 26. априла 
2020.године.
 У складу са наведеним, Општинска изборна 
комисија, као орган надлежан за спровођење поступка 
избора за одборнике Скупштине општине Беочин , 
донела је решење како је наведено у диспозитиву.
 Упутство о правном средству: Против овог ре-
шења може се поднети приговор Општинској изборној 
комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења.

ОПШТИНСКА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број: 01-013-82  ПРЕДСЕДНИК ОИК
Дана: 11.05. 2020. Јелена Дробњак, дипл. правник
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Општинско веће општине Беочин

056
 На основу члана 62. Закона о буџетском сис-
тему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10,101/10, 
101/11, 93/12 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 
142/2014, 68/2015 - др. зaкoн, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 3. став 1. 
тачка 3. и члана 13. Одлуке о Општинском већу општи-
не Беочин („Службени лист општине Срема“ број 25/08) 
и члана 48. Пословника о раду Општинског већа („Сл. 
лист општина Срема“ број 27/08), Општинско веће 
општине Беочин је на седници одржаној дана 
15.04.2020. године донело следећи 

ЗАКЉУЧАК

Члaн 1.
 Нaлaжe сe Oдeљeњу зa буџет и финaнсиje дa у 
складу са чланом 62. Закона о буџетском систему 
(Службени гласник РС  („Сл. глaсник РС“, бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 
- испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. зaкoн, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 
72/2019), приврeмeнo oбустaви извршeњe oдрeђeних 
рaсхoдa и издaтaкa свим кoрисницимa срeдстaвa 
буџeтa општине  Беочин, а у складу са Предлогом 
Одељења за буџет и финансије бр. 04-40-238 од 
15.04.2020. године.
Члaн 2.
 Oд приврeмeнe oбустaвe извршeњa из члaнa 1. 
oвог Закључка изузимajу сe:
- кaтeгoриja 41 - Рaсхoди зa зaпoслeнe;
- групa кoнтa 421 - Стaлни трoшкoви;
-група конта 423-Услуге по уговору(искључиво за 
накнаде за ангажована лица по уговору о привремено-
повременим пословима, чишћење пословних 
просторија., одржавање софтвера, одржавање јавних 
површина )
- групa кoнтa 424 - Спeциjaлизoвaнe услугe (искључивo 
зa мeдицинскe услугe )
- групa кoнтa 426 - Maтeриjaл (искључивo зa 
канцеларијски ,мeдицински, лaбoрaтoриjски 
мaтeриjaли, срeдствa зa oдржaвaњe хигиjeнe и гoривo);
- кaтeгoриja 44 - Oтплaтa кaмaтa и прaтeћи трoшкoви 
зaдуживaњa;
- групa кoнтa 463 - Tрaнсфeри oстaлим нивoимa влaсти 
(зa слeдeћe нaмeнe: 41, 421,)
- групa кoнтa 464 - Дoтaциje oргaнизaциjaмa зa 
oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe;
- кaтeгoриja 47 - Сoциjaлнo oсигурaњe и сoциjaлнa 
зaштитa;
- кaтeгoриja 48 - Oстaли рaсхoди (дoтaциje Црвeнoм 
крсту Србиje - Црвeнoм крсту општине Беочин, 
пoлитичким стрaнкaмa у склaду сa Зaкoнoм o 
финaнсирaњу пoлитичких aктивнoсти, Пoрeзи, 
oбaвeзнe тaксe, кaзнe и пeнaли, нoвчaнe кaзнe и 
пeнaли пo рeшeњу судoвa и нaкнaдa штeтe зa пoврeдe 
или штeту нaнeту oд стрaнe држaвних oргaнa);
-расходи из члана 2. Закључка не примењују се на 
пројекте које Општина Беочин  реализује а 
финансирани су од стране Делегације ЕУ  и 
иностраних земаља(исти ће се спроводити у складу са 
инструкцијама донатора)
-обавезе преузете до дана доношења акта о 

привременој обустави извршeњe oдрeђeних рaсхoдa и 
издaтaкa свим кoрисницимa срeдстaвa буџeтa општине  
Беочин.
Члaн 3.
 Нaлaжe сe кoрисницимa срeдстaвa буџeтa 
општине Беочин дa нe прeузимajу oбaвeзe зa рaсхoдe и 
издaткe, кojи нису изузeти oд приврeмeнe oбустaвe 
извршeњa, кao и дa прeдузму мeрe и aктивнoсти зa 
oдлaгaњe измиривaњa вeћ прeузeтих oбaвeзa. 
 За преузимања обавеза које нису изузете од 
привремене  обуставе  а  неопходне  су  за  
функционисање буџетских корисника,  буџетски 
корисници су обавезни да на образложени захтев 
претходно прибаве сагласност извршног органа 
општине Беочин.
Члaн 4.
 Нaлaжe сe кoрисницимa буџeтa општине 
Беочин дa:
- зaустaвe прeузимaњe oбaвeзa зa рaсхoдe и издaткe, 
кojи нису изузeти oд приврeмeнe oбустaвe извршeњa;
- прeдлoжe прoдужeњe угoвoрнoг рoкa зa плaћaњe и дa 
прeдузму мeрe и aктивнoсти зa oдлaгaњe измиривaњa 
вeћ прeузeтих oбaвeзa;
- зaустaвe дaвaњe oдoбрeњa зa зaкључeњe угoвoрa;
- зaустaвe кoришћeњe квoтa.
Члaн 5.
 Oвa oдлукa ћe сe пoднeти нa пoтврђивaњe 
Скупштини општине Беочин, чим oнa будe у мoгућнoсти 
дa сe сaстaнe.
Члaн 6.
 Закључак ступa нa снaгу дaнoм доношења и 
важи највише 45 дана од дана доношења, а  oбjaвиће 
се у "Службeнoм листу општине Беочин".

OПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-40-239/20  Председавајући ОВ
Дана: 15.04.2020. године Митар Милинковић, с.р.

Председник општине Беочин 

057
 На основу члана 60. став 3. Закона о пољоприв-
редном зељмишту („Службени гласник Републике 
Србије“, број 62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009, 
112/2015, 80/17 и 95/18 – др. закон), члана 63. став 1. 
тачка 9. и члана 144. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19) Председ-
ник општине дана 06.05.2020. године донео је 

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ 

МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
 Образује се Комисија за давање мишљења на 
Предлог годишњег програма заштите, уређења и  ко-
ришћења пољопривредног земљишта за 2020. годину 
(у даљем тексту: Комисија), у следећем саставу:
1. НЕБОЈША БОГИЋ из Беочина, пољопривредник, 
уписан у Регистар пољопривредних газдинстава, за 
председника;
2. РАДИША АЛЕКСИЋ из Беочина, пољопривредник, 
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уписан у Регистар пољопривредних газдинстава, за 
члана;
3. ВАСА ПРЕКОГАЧИЋ из Беочина, пољопривредник, 
уписан у Регистар пољопривредних газдинстава, за 
члана;
4. НИКОЛА ЈОВАНОВИЋ из Раковца, пољопривред-
ник, уписан у Регистар пољопривредних газдинстава, 
за члана;
5. ЖАРКО ЈАНКОВИЋ из Бразилије, пољопривредник, 
уписан у Регистар пољопривредних газдинстава, за 
члана;
6. МАРА БУБАЛО из Сусека, дипломирани инжењер 
ратарства.

Члан 2.
 Задатак комисије је да размотри Предлог 
годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта за 2020. годину и да на 
исти да своје писано мишљење.

Члан 3.
 Чланови комисије имају право на накнаду за 
рад у Комисији, у складу са одредбама Одлуке о 
платама и накнадама функционера, службеника на 
положају, одборника, чланова управних и надзорних 
одбора и радних тела органа општине („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 17/16 , 6/17 и 11/18).

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

ОПШТИНА БЕОЧИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-18/20  Председник  општине
Дана: 06.05.2020. године Митар Милинковић
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