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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Служ-

бени гласник РС“ број 129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/12), члана 
2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 
РС“ број 88/11), и члана 34. став 1. тачка 8. и члана 120. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ број 7/11 – 
пречишћен текст и 11/12), а везано за Решење Агенције за при-
вредне регистре бр. БД 25044/2013 од 14.03.2013. године и за 
Закључак Агенције за привредне регистре бр. БД 33692/2013 од 
28.03.2013. године, Скупштина општине Беочин на седници 
одржаној дана 06.04.2013. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНАМА ОСНИВАЧКОГ АКТА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ТОПЛАНА“ БЕОЧИН

Члан 1.

У Оснивачком акту Јавног предузећа “Топлана” Беочин 
(“Службени лист општине Беочин” бр. 3/13) члан 17. се мења и 
гласи:

 “Основни капитал Јавног предузећа „Топлана“ Беочин из-
носи, и то: новчани део 1.000,00 динара и неновчани део 
5.011.920,52 динара”.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у ‘’Службеном листу општине Беочин’’.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-148 Председница:
Датум: 06.04.2013. године Видана Недић,с.р

053
На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Служ-

бени гласник РС“ број 129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/12), члана 
2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 
РС“ број 88/11), и члана 34. став 1. тачка 8. и члана 120. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ број 7/11 – 
пречишћен текст и 11/12), а везано за Решење Агенције за при-
вредне регистре бр. БД 25067 од 13.03.2013. године Скупштина 
општине Беочин на седници одржаној дана 06.04.2013. године, 
донела је 

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНАМА ОСНИВАЧКОГ АКТА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ БЕОЧИН“ БЕОЧИН

Члан 1.

У Оснивачком акту Јавног комуналног предузећа “Беочин” 
Беочин (“Службени лист општине Беочин” бр. 3/13) члан 17. се 
мења и гласи: 

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

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у ‘’Службеном листу општине Беочин’’.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-150  Председница:
Датум: 06.04.2013. године Видана Недић,с.р

054
На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Служ-

бени гласник РС“, број 129/07),  члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12), чла-
на 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гла-
сник РС“, број 88/11), члана 36 и 91. став 1. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС број 72/09,81/09- испр.,64/10- 
Одлука УС,24/11 и 93/12), члана 8. Закона о јавним путевима 
(„Службени гласник РС“ број 101/05,123/07,101/11 и 93/12) и чла-
на 34. став 1. тачка 8. и члана 120. Статута општине Беочин 
(„Службени лист  општине Беочин“  број 7/11 – пречишћен текст 
и 11/12), а везано за Решење Агенције за привредне регистре  
бр. БД 27993/2013 од 20.03.2013. године, Скупштинa општине 
Беочин, на седници одржаној дана 06.04.2013. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНАМА ОСНИВАЧКОГ АКТА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТНА ПРИВРЕДА“ 

БЕОЧИН

Члан 1.

У Оснивачком акту Јавног предузећа “Грађевинско 
земљиште и путна привреда” Беочин (“Службени лист општине 
Беочин” бр. 3/13) члан 17. се мења и гласи:  

„Основни капитал Јавног предузећа „Грађевинско 
земљиште и путна привреда“ Беочин тј. његов новчани део из-
носи 11.868.295,25 динара“.
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Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у ‘’Службеном листу општине Беочин’’.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-149 Председница:
Датум: 06.04.2013. године Видана Недић,с.р.
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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Служ-

бени гласник РС“ број 129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/12), и чла-
на 34. став 1. тачка 8. и члана 120. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ број 7/11 – пречишћен текст 
и 11/12), а везано за Решење Агенције за привредне регистре 
бр. БД 27091/2013 од 19.03.2013 Скупштина општине Беочин на 
седници одржаној дана 06.04.2013. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНАМА ОСНИВАЧКОГ АКТА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ СПОРТСКО-ПОСЛОВНИ  ЦЕНТАР БЕОЧИН“ БЕОЧИН

Члан 1.

У Оснивачком акту Јавног предузећа “Спортско-пословни 
центар Беочин” Беочин (“Службени лист општине Беочин” бр. 
3/13) члан 16. се мења и гласи:

“Основни капитал Јавног предузећа “Спортско пословни 
центар Беочин” Беочин, тј. његов новчани део износи 1.000,00 
динара”. 

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у ‘’Службеном листу општине Беочин’’.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-151  Председница:
Датум: 06.04.2013. године  Видана Недић,с.р.

056
На основу  члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној само-

управи (*службени гласник РС*, број 129/2007), чланова 23, 24. и  
25.  Закона о финансијској подршци породици са децом (*Служ-
бени гласник РС*, бр. 16/2002, 115/2005 и 107/2009) и члана 34. 
став 1. тачка 6. Статута општине Беочин (*Службени лист 
општине Беочин*, број 7/2011 – пречишћен текст и *Службени 
лист општине Беочин *, број 11/2012)  Скупштина општине Бео-
чин на седници одржаној дана 06.04.2013. године, донела је

О Д Л У К У
 О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА 

РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ 
ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ 

УСТАНОВИ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се услови и начин остваривања 
права на регресирање трошкова боравка деце предшколског 

узраста у Предшколској установи „Љуба Станковић“ Беочин ( у 
даљем тексту: Предшколска установа).

Члан 2.

Право на регресирање трошкова боравка деце под услови-
ма предвиђеним овом Одлуком имају корисници (родитељи, 
старатељи и хранитељи) који имају  пребивалиште на терито-
рији општине Беочин и то за децу на целодневном и полуднев-
ном боравку.

Члан 3.

Право на регресирање трошкова боравка у Предшколској 
установи имају:
 - Деца која похађају припремни предшколски програм ако 

су родитељи незапослени, примају социјалну помоћ или 
имају статус избеглих, интерно расељених лица и поврат-
ника (реадмисаната);

 - Деца за коју је остварено право на дечији додатак,
 - Деца трећег реда рођења,
 - Деца предшколског узраста без родитељског старања,
 - Деца на смештају у установама социјалне заштите,
 - Деца без родитељског старања која су у старатељским или 

хранитељским породицама, под условом да је за њих ост-
варено право на дечији додатак у складу са законом  и 

 - Деца са утврђеном потребом за пружање додатне образов-
не, здравствене или социјалне подршке.

Члан 4.

Право на регресирање трошкова боравка деце ускладу са 
чланом 3. Одлуке признаје се према следећој скали:

Утврђено право
Регресирање 

трошкова 
боравка деце

Учешће 
корисника у 

трошку 
боравка деце

Деца која похађају 
припремни предшколски 
програм ако су родитељи 

незапослени, примају 
социјалну помоћ или 
спадају у категорију 

избеглих и расељених лица

100%

Деца за коју је остварено 
право на дечји додатак 20% 80%

Деца трећег реда рођења 100 %
Деца предшколског 

узраста без родитељског 
старања

100%

Деца на смештају у 
установама социјалне 

заштите
100%

Деца без родитељског 
старања која су у 

старатељским или 
хранитељским 

породицама, под условом 
да је за њих остварено 

право на дечји додатак у 
складу са законом.

100%

Деца са утврђеном 
потребом за пружање 

додатне образовне, 
здравствене или социјалне 

заштите

100%
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Члан 5.

Право на регресирање трошкова боравка деце остварује се 
на захтев корисника.

Захтев се подноси Предшколској установи „Љуба Станко-
вић“ Беочин.

Члан 6.

Право на регресирање трошкова боравка може се оствари-
ти од првог дана месеца у ком је поднет захтев.

Члан 7.

О праву на регресирање трошкова боравка деце решава 
Општинска управа, Служба за   за општу управу и заједничке 
послове.

По жалби на решење из става 1. овог члана решава Секре-
таријат за здравство, социјалну политику и демографију АП 
Војводине.

Члан 8.

Корисник права утврђен овом Одлуком дужан је да пријави 
сваку промену која је од утицаја на остваривање права најкас-
није у року од 15 дана од дана настале промене.

Члан 9.

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

Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука 
о условима и начину остваривања права на регресирање 
трошкова боравка деце предшколског узраста у предшколској 
установи (*Службени лист општина Срема*, број 22/2008).

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
Број:01-011-147  Председница:
Дана: 06.04.2013. године  Видана Недић,с.р.

057
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној само-

управи (*Службени гласник РС*, број 129/07), чланова 37. и 50. 
Закона о радним односима у државним органима (*Службени 
гласник РС*, број 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 39/02, 23/13), члано-
ва 7. и  9. Закона о платама у државним органима и јавним служ-
бама (*Службени гласник РС*, број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 
92/11, 99/11 и 10/13), чланова 19. и 66. Закона о предузећима 
(*Службени гласник РС*, број 119/12),  члан 5. Уредбе о коефи-
цијентима за обрачун и исплату именованих и постављених 
лица и запослених у државним органима (*Службени гласник 
РС*, број 2/12 – пречишћен текст) и члана 120. Статута општине 
Беочин (*Службени лист општине Беочин*, број 7/11 – пре-
чишћен текст и *Службени лист општине Беочин*, број 11/12), 
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 
06.04.2013. годинe, доноси 

О Д Л У К У
О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ИЗАБРАНИХ, 
ПОСТАВЉЕНИХ И ИМЕНОВАНИХ ЛИЦА, 

ОДБОРНИКА, ЧЛАНОВА УПРАВНИХ И  НАДЗОРНИХ 
ОДБОРА И РАДНИХ ТЕЛА ОРГАНА ОПШТИНЕ

Члан 1. 

Овом одлуком уређују се плате и накнаде изабраних, поста-
вљених и именованих лица, одборника, чланова управних и 
надзорних одбора и радних тела органа Општине. 

Члан 2. 

Лица која је изабрала, поставила и именовала Скупштина 
општине и која су на сталном раду у Општини, за свој рад при-
мају плату.

Плате за изабрана, постављена и именована лица утврђују 
се поступком који прописује Закон о платама у државним орга-
нима и јавним службама, уз примену следећих коефицијената: 

За изабрана лица: 
 - председник општине ............................................7,74
 - заменик председника општине ....................... 7,50
 - председник Скупштине општине .....................7,74
 - чланови Општинског већа .................................6,00

За постављена лица: 
 - секретар Скупштине општине ........................19,30
 - начелник Општинске управе  ..........................19,30
 - јавни правобранилац општине Беочин  ......19,30

Основица за обрачун плате изабраних и постављених лица
утврђује се одлуком Владе Републике Србије.

Члан 3. 

Лица која је изабрала Скупштина општине, а не налазе се на 
сталном раду, за свој рад примају накнаду. 

Износ месечне накнаде за ова лица утврђује се  у висини из-
носа који се добија множењем нето износа основице за обра-
чун плата изабраних лица и коефицијента 2. 

Члан 4.

Одборници Скупштине општине за одржану седницу 
Скупштине имају право на наканаду у износу од 5.000,00 ди-
нара.

Одборници Скупштине општине за одржану седницу 
одборничке групе на којој се разматра материјал за седницу 
Скупштине општине,  имају право на наканаду у износу од 
3.000,00 динара.

Одборници Скупштине општине имају право на накнаду 
путних трошкова, за одржану седницу Скупштине и одборнич-
ке групе,  у висини превозне карте у аутобуском саобаћају.

Право на накнаду прописану ставом 2. овог члана припада 
и постављеним лицима и лицима распоређеним у Општинској 
управи када присуствују седници одборничке групе.

Лица из претходног става имају право на једну накнаду у 
истом дану, без обзира на број седница којима присуствују.

Члан 5.

Председници управних одбора установа и надзорних одбо-
ра јавних предузећа које именује Скупштина општине, као и 
председник Савета за међунационалне односе, имају право на 
месечну  накнаду у износу који се  добија множењем нето изно-
са основице за обрачун плата изабраних лица и коефицијента 
1.

Чланови управних и надзорних одбора установа и чланови 
надзорних одбора јавних предузећа имају право на накнаду у 
висини неопорезивог износа дневнице за службено путовање 
по одржаној седници надзорног односно управног одбора.

Председници и чланови надзорних одбора установа имају 
право на накнаду у висини неопорезивог износа дневнице за 
службено путовање, по одржаној седници надзорног одбора.

Председник надзорног одбора установе има право на нак-
наду у висини неопорезивог износа дневнице за службено пу-
товање, када по позиву председника управног одбора при-
суствује седници управног одбора.
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Овлашћује се Општинско веће општине Беочин да за пред-
седника и чланове надзорних одбора који ће бити именовани 
по одредбама Закона о предузећима, поред накнаде прописа-
не у ставу 1. овог члана, утврђује посебну наканду која ће се 
једнократно исплаћивати, а на основу извештаја о степену реа-
лизације програма пословања јавног предузећа.

Члан 6.

Чланови комисија, одбора и радних тела  које образује 
Скупштина општине, имају право на накнаду у висини неопо-
резивог износа дневнице за службено путовање, по одржаној 
седници комисије, одбора или радног тела.

Чланови комисија, одбора и радних тела које именује 
Општинско веће, Председник општине и Општинска управа, 
имају право на накнаду у висини неопорезивог износа дневни-
це за службено путовање, по одржаној седници комисије, од-
бора или радног тела, само у случају одржавања седнице ван 
радног времена.

Члан 7. 

Изабрана и постављена лица на сталном раду могу оства-
рити право на плату у трајању од 6 месеци по престанку функ-
ције, у складу са законом. 

Право из претходног става стиче се на основу личног захте-
ва који се подноси Комисији за кадровска и административна 
питања,  најкасније у року од 15 дана од дана престанка функ-
ције.

Члан 8. 

Изабрана, именована и постављена лица, одборници и чла-
нови комисија, одбора и радних тела Скупштине општине, 
Општинског већа и председника општине, имају право на днев-
нице за службени пут у земљи и иностранству у складу са зако-
ном.

Одлуку о упућивању на службени пут у иностранство доно-
си Председник општине.  

Члан 9. 

Председници и чланови управних одбора, који су по одред-
бама Закона о јавнм предузећима наставили са радом и оба-
вљају послове надзорних одбора, имају право на накнаду коју 
су примали до доношења ове одлуке, а  до именовања пред-
седника и чланова надзорних одбора у складу са Законом о 
јавним предузећима.

Члан 10.

Накнаде утврђене овом одлуком исплаћују се из средставa 
буџета општине Беочин. 

Члан 11. 

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

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о 
платама  и накнадама изабраних, постављених и именованих 
лица, одборника, чланова управних и надзорних одбора, школ-
ских одбора и радних тела органа општине (*Службени лист 
општина Срема*, број 14/08 и  36/08 и *Службени лист општине 
Беочин*, број 9/10). 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
Број:01-011-152  Председница:
Дана: 06.04.2013. године Видана Недић,с.р.

058
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 43. став 2. Зако-

на о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” бр. 129/07), 
члана 34. став 1. тачка 14. и 120. Статута општине Беочин (“Служ-
бени лист општине Беочин” бр. 7/11- пречишћен текст и 11/12), 
Скупштина општине Беочин на седници одржаној дана 
06.04.2013. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1. 

ДРАГАНА ШКАМЛА из Беочина, изабрана је дана 
06.04.2013. године за заменика председника општине Беочин, 
док на дужност ступа дана 09.04.2013. године.

Члан 2. 

Мандат именоване траје до истека мандата Скупштине 
општине Беочин конституисане дана 07.06.2012. године. 

Члан 3. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-35  Председница:
Дана: 06.04.2013. године  Видана Недић,с.р.                     

059
На основу члана 4. Одлуке о Савету за међунационалне од-

носе општине Беочин („Службени лист општина Срема“ бр. 
39/08) и члана 119. и 120. Статута општине Беочин („Службени 
лист општина Беочин“ бр. 7/11-пречишћен  текст и 11/12 ) 
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 
06.04.2013. донела је 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА 

МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ 
ОПШТИНЕ БЕОЧИН 

Члан 1.

У Савет за међунационалне односе општине Беочин ( у 
даљем тексту: Савет) именују се:
1. Ана Человски из Луга - испред словачке националне мањи-

не; 
2. Данијел Игњатић из Беочина - испред Српског народа;
3. Карло Шетало из Беочина - испред мађарске националне 

мањине;
4. Иван Пендељ из Беочина - испред хрватске националне 

мањине и
5. Наталија Јовановић из Беочина- испред ромске национал-

не мањине. 
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Члан 2.

Чланови Савета се именују на период од четири године.

Члан 3.

Чланови Савета ће на конститутивној седници изабрати 
председника и заменика председника Савета, из реда својих 
чланова.

Члан 4.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-36  Председница:
Дана: 06.04.2013. године  Видана Недић,с.р.

060
На основу члана 57. став 2. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“ бр. 119/12), члана 10. Оснивачког акта 
Јавног предузећа „Топлана“ Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 3/13), члана 3. Статута Јавног предузећа „Топлана“ 
Беочин и члана 120. Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 7/11 – пречишћен текст и 11/12), Скупшти-
на општина Беочин, на седници одржаној дана 06.04.2013. го-
дине, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ БЕОЧИН О 
ПРОМЕНИ СЕДИШТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 1. 

Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Јавног пре-
дузећа „Топлана“ Беочин бр. 108 од 03.04.2013. године којом се 
као седиште Јавног предузећа „Топлана“ Беочин одређује ули-
ца Омладинска број 54.

Члан 2. 

Одлука Управног одбора Јавног предузећа „Топлана“ Бео-
чин бр. 108 од 03.04.2013. године 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
Број: 01-011-153  Председница: 
Дана: 06.04.2013. године  Видана Недић,с.р
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С А Д Р Ж А Ј
Рег. бр. предмета страна Рег. бр. предмета страна

Скупштина општине Беочин

052 Одлукa o изменама Oснивачког акта JП „Топлана“ Беочин 1
053 Одлука о изменама Оснивачког акта ЈКП„Беочин“ Беочин 1
054 Одлука о изменама Оснивачког акта ЈП „Грађевинско 

земљиште и путна привреда“ Беочин 1
055 Одлука о изменама оснивачког акта ЈП „Спортско-
 пословни центар Беочин“ Беочин 2
056 Одлук о условима и начину остваривања права на 

регресирање трошкова боравка деце предшколског 
 узраста у предшколској установи 2

057 Одлуку о платама и накнадама изабраних, постављених и 
именованих лица, одборника, чланова управних и 

 надзорних одбора и радних тела органа општине 3
058 Решење о избору заменика председника општине Беочин 4
059 Решење о именовању чланова Савета за међунационалне 

односе општине Беочин 4
060 Решење о давању сагласности на одлуку Управног одбора 
 ЈП „Топлана“ Беочин о промени седишта јавног предузећа 5
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