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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи (”Службени гласник РС”, број 
129/07 и 83/14 – др. закон), чланова 37. и 50. Закона о 
радним односима у државним органима (”Службени 
гласник РС”, број 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01 – др. 
закон, 39/02, 49/05 – одлука УСРС, 79/05 – др. закон, 
81/05 – испр. др. закона, 83/05 – испр. др. закона и  
23/13 – одлука УС), чланова 7. и 9. Закона о платама у 
државним органима и јавним службама (”Службени 
гласник РС”, број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 
99/11, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16), члана 5. Уредбе о 
коефицијентима за обрачун и исплату именованих и 
постављених лица и запослених у државним органима 
(”Службени гласник РС”, број 44/08 – пречишћен текст и 
2/12) и члана 120. Статута општине Беочин (”Службени 
лист општине Беочин”, број 7/11 – пречишћен текст, 
11/12 и 8/15), Скупштина општине Беочин, на седници 
одржаној дана 09.06.2016. година, донeла је 
 

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ

О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ИЗАБРАНИХ, 
ПОСТАВЉЕНИХ И ИМЕНОВАНИХ ЛИЦА, 

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

Члан 1.
У Одлуци о платама и накнадама изабраних, 

постављених и именованих лица, одборника, чланова 
управних и надзорних одбора и радних тела органа 
општине („Службени лист општине Беочин“, број 
6/2013 и 11/13) врше се следеће измене и допуне:

У члану 5. став 1. мења се и гласи: 
“Председници управних одбора установа имају 

право на месечну накнаду која се добија множењем 
нето износа основице за обрачун плата изабраних 
лица са коефицијентом 1. Председници надзорних 
одбора јавних предузећа имају право на месечну 
накнаду која се добија множењем нето износа 
основице за обрачун плата изабраних лица са 
коефицијентом 1,5.“ 

Члан 2.
У члану 6. став 1. мења се и гласи:
„Председник Савета за међунационалне 

односе, чланови комисија, савета, одбора и радних 
тела које образује Скупштина општине, имају право на 
накнаду у висини неопорезивог износа дневнице за 
службено путовање, по одржаној седници комисије, 
савета, одбора или радног тела.“

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Беочин“.
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
Број: 01-011-54 ПРЕДСЕДНИК СО 
Дана:09.06.2016. године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 46. и члана 49. став 5. Закона о 

локалним изборима ("Службени гласник РС" бр. 
129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 120. Статута 
општине Беочин ("Службени лист општине Беочин“ бр. 
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15) Скупштина 
општине Беочин на другој седници одржаној дана 
09.06.2016. године, у 09,14 часова, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
На основу Извештаја Мандатно имунитетске 

комисије Скупштине општине Беочин бр. 01-06-94/3/16 
од 03.06.2016. године, УТВРЂУЈЕ СЕ да је одборнику 
Митру Милинковићу са Изборне листе „Александар 
Вучић – Србија побеђује“ престао одборнички мандат 
са даном 26.05.2016. године, пре истека времена на 
које је изабран, због избора на функцију Председника 
општине Беочин. 

Члан 2.
Против овог решења може се поднети жалба 

Управном суду у року од 48 часова од његовог 
доношења.

Члан 3.
Ово решење објавити у "Службеном листу 

општине Беочин".

О б р а з л о ж е њ е
Чланом 46. Закона о локалним изборима 

("Службени гласник РС" бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 
54/11) је прописано да одборнику престаје мандат пре 
истека времена на које је изабран, између осталог, 
преузимањем посла, односно функције које су, у складу 
са законом, неспојиве са функцијом одборника, те да 
Скупштина општине на првој наредној седници, после 
обавештења о наступању таквог случаја, утврђује да је 
одборнику престао мандат.

Чланом 43. став 5. Закона о локалној самоупра-
ви („Службени гласник РС“ бр. 129/07) регулисано је да 
председнику општине избором на ту функцију престаје 
мандат одборника у скупштини општине.



Како је дана 26.05.2016. године одборник 
Митар Милинковић изабран за Председника општине 
Беочин, преузимањем посла, односно ове функције 
именованом престаје мандат одборника у Скупштини 
општине Беочин, те је одлучено као у диспозитиву 
Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-67 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 09.06.2016. године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу чланова 48., 49. и 56. Закона о 

локалним изборима ("Службени гласник РС" бр. 
129/07, 34/10 - одлука УС и 54/11), члана 31. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 
129/07) и члана 120. Статута општине Беочин 
("Службени лист општине Беочин" бр. 7/11 – 
пречишћен текст, 11/12 и 8/15) Скупштина општине 
Беочин на седници одржаној дана 09.06.2016. године, у 
09.15 часова, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
 На основу Извештаја Мандатно имунитетске 
комисије Скупштине општине Беочин бр. 01-06-94/3/16 
од 03.06.2016. године, ПОТВРЂУЈЕ СЕ одборнички 
мандат кандидату за одборника – Милану Ковачевићу 
рођ. 1973. године, пољопривредник, из Черевића - са 
Изборне листе „Александар Вучић – Србија побеђује“.

Члан 2.
Мандат одборника из члана 1. овог решења 

почиње да тече од дана доношења овог решења и траје 
до истека мандата Скупштине општине Беочин.

Члан 3.
Против овог решења може се поднети жалба 

Управном суду у року од 48 часова од дана доношења.

Члан 4.
Ово решење ће се објавити у "Службеном 

листу општине Беочин".

О б р а з л о ж е њ е
Чланом 48. и 56. Закона о локалним изборима 

прописано је да када одборнику престане мандат пре 
истека времена на које је изабран, мандат се додељује 
првом следећем кандидату са исте изборне листе коме 
није био додељен мандат одборника.

О потврђивању мандата новог одборника 
одлучује Скупштина општине на седници, а мандат 
новог одборника траје до истека мандата одборника 
којем је престао мандат. 

Како је Митру Милинковићу са Изборне листе  
„Александар Вучић – Србија побеђује“ престао мандат 
одборника у Скупштини општине Беочин пре истека 
времена на које је изабран због избора на функцију 
Председника општине, Општинска изборна комисија 
општине Беочин доделила је мандат и издала уверење 
о избору за одборника Милана Ковачевића, са Изборне 
листе „Александар Вучић – Србија побеђује“, те је у 

складу са изнетим одлучено као у диспозитиву 
решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-69 ПРЕДСЕДНИК СО:
Дана: 09.06.2016. године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 46. и члана 49. став 5. Закона о 

локалним изборима ("Службени гласник РС" бр. 
129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 120. Статута 
општине Беочин ("Службени лист општине Беочин“ бр. 
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15) Скупштина 
општине Беочин на другој седници одржаној дана 
09.06.2016. године, у 09.17 часова, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
На основу Извештаја Мандатно имунитетске 

комисије Скупштине општине Беочин бр. 01-06-94/3/16 
од 03.06.2016. године, УТВРЂУЈЕ СЕ да је одборнику 
Миланку Бјелобрк са Изборне листе „Александар 
Вучић – Србија побеђује“  престао одборнички мандат 
са даном 26.05.2016. године, пре истека времена на 
које је изабран, због избора на функцију Заменика 
председника општине Беочин.

Члан 2.
Против овог решења може се поднети жалба 

Управном суду у року од 48 часова од његовог 
доношења.

Члан 3.
Ово решење објавити у "Службеном листу 

општине Беочин".

О б р а з л о ж е њ е
Чланом 46. Закона о локалним изборима 

("Службени гласник РС" бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 
54/11) је прописано да одборнику престаје мандат пре 
истека времена на које је изабран, између осталог, 
преузимањем посла, односно функције које су, у складу 
са законом, неспојиве са функцијом одборника, те да 
Скупштина општине на првој наредној седници, после 
обавештења о наступању таквог случаја, утврђује да је 
одборнику престао мандат.

Чланом 43. став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07) 
регулисано је да Заменику председника општине 
избором на ту функцију престаје мандат одборника у 
скупштини општине.

Како је дана 26.05.2016. године Миланко 
Бјелобрк са Изборне листе „Александар Вучић – Србија 
побеђује“ изабран за Заменика председника општине 
Беочин, преузимањем посла, односно ове функције 
именованом престаје мандат одборника у Скупштини 
општине Беочин, те је одлучено као у диспозитиву 
Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-68 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана:09.06.2016. Године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу чланова 48., 49. и 56. Закона о 

локалним изборима ("Службени гласник РС" бр. 
129/07, 34/10 - одлука УС и 54/11), члана 31. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 
129/07) и члана 120. Статута општине Беочин 
("Службени лист општине Беочин" бр. 7/11 – 
пречишћен текст, 11/12 и 8/15) Скупштина општине 
Беочин на седници одржаној дана 09.06.2016. године, у 
09.18 часова, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
 На основу Извештаја Мандатно имунитетске 
комисије Скупштине општине Беочин бр. 01-06-94/3/16 
од 03.09.2016. године, ПОТВРЂУЈЕ СЕ одборнички 
мандат кандидату за одборника – Јовану Крстићу рођ. 
1966. год. раднику металске струке из Баноштора - са 
Изборне листе „Александар Вучић – Србија побеђује“.

Члан 2.
Мандат одборника из члана 1. овог решења 

почиње да тече од дана доношења овог решења и траје 
до истека мандата Скупштине општине Беочин.

Члан 3.
Против овог решења може се поднети жалба 

Управном суду у року од 48 часова од дана доношења.

Члан 4.
Ово решење ће се објавити се у "Службеном 

листу општине Беочин".

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 48. и 56. Закона о локалним изборима 
прописано је да када одборнику престане мандат пре 
истека времена на које је изабран, мандат се додељује 
првом следећем кандидату са исте изборне листе коме 
није био додељен мандат одборника.

О потврђивању мандата новог одборника 
одлучује Скупштина општине на седници, а мандат 
новог одборника траје до истека мандата одборник 
којем је престао мандат. 

Како је Миланку Бјелобрк са Изборне листе 
„Александар Вучић – Србија побеђује“ престао мандат 
одборника у Скупштини општине Беочин пре истека 
времена на које је изабран због избора на функцију 
заменика Председника општине, Општинска изборна 
комисија општине Беочин доделила је мандат и издала 
уверење о избору за одборника Јована Крстића, са 
Изборне листе „Александар Вучић - Србија побеђује“,  
те је у складу са изнетим одлучено као у диспозитиву 
решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-70 ПРЕДСЕДНИК СО:
Дана: 09.06.2016. године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 30. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - 

др. закон), члана 29. став 3. и члана 34. став 1. тачка 9. и 
120. Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 
8/15), Скупштина општине Беочин на другој седници 
одржаној дана 09.06.2016. године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКО 
ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР БЕОЧИН“ БЕОЧИН

Члан 1.
ЗОРАНУ СТОКУЋИ из Беочина утврђује се 

престанак дужности директора Јавног предузећа 
„Спортско пословни центар Беочин“ Беочин са даном 
26.05.2016. године, као даном потврђивања 
одборничког мандата.

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
 

Зоран Стокућа из Беочина именован је за 
директора Јавног предузећа „Спортско пословни 
центар Беочин“ Беочин решењем Скупштине општине 
Беочин бр. 01-02-134/15 од 15.06.2015. године, по 
спроведеном јавном конкурсу, на мандатни период од 
четири године.

Чланом 30. став 3. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да даном потврђивања 
одборничког мандата лицима које је именовала, 
односно поставила скупштина јединице локалне 
самоуправе, престаје функција на коју су именовани 
односно постављени. 

 Како је на конститутивној седници Скупштине 
општине Беочин одржаној дана 26.05.2016. године 
потврђен мандат одборнику Зорану Стокући из 
Беочина са Изборне листе „Александар Вучић – Србија 
побеђује“, то су се стекли услови за утврђивање 
престанка дужности директора Јавног предузећа 
„Спортско пословни центар Беочин“ Беочин, како је 
одлучено у диспозитиву решења.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-89 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 09.06.2016. године Зоран Стокућа, с.р.

097
На основу члана 52. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16,  
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14 – др. закон), 
члана 34. став 1. тачка 9. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“, број 7/11- 
пречишћен текст, 11/12 и 8/15) Скупштина општине 
Беочин, на седници одржаној дана 09.06.2016. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКО 
ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР БЕОЧИН“ БЕОЧИН
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Члан 1.
ЗОРАН ТЕШИЋ из Беочина, именује се за 

вршиоца дужности директора Јавног предузећа 
„Спортско пословни центар Беочин“ Беочин, до 
именовања директора на основу спроведеног јавног 
конкурса, на период који не може бити дужи од једне 
године.

Члан 2.
 Вршилац дужности има сва права, обавезе и 

овлашћења која има директор јавног предузећа и биће 
уређена Уговором о раду закљученим између 
Надзорног одбора Јавног предузећа „Спортско 
пословни центар Беочин“ Беочин и именованог 
вршиоца дужности директора, за мандатни период на 
који је именован.

Члан 3.
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

Скупштина општине Беочин је Решењем бр. 01-
02-89/16 од 09.06.2016. године утврдила престанак 
дужности директору Јавног предузећа „Спортско 
пословни центар Беочин“ Беочин Зорану Стокући због 
потврђивања одборничког мандата. 

С обзиром да се у складу са  чланом 52. став 1. 
вршилац дужности директора може именовати до 
именовања директора јавног предузећа по спрове-
деном јавном конкурсу, на период који не може бити 
дужи од једне године, a директору Јвног предузећа 
„Спортско пословни центар Беочин“ Беочин је је 
утврђен престанак дужности, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
Број: 01-02-90 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 09.06.2016. године Зоран Стокућа, с.р.

098
На основу чланова 39., 45. и 120. Статута 

општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 8/15) и члана 9. Одлуке о 
радним телима Скупштине општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 5/10, 7/10 -
исправка, 10/11 и 10/12), а у вези са чланом 53. став 1. 
Пословника Скупштине општине Беочин („Службени 
лист општине Беочин“ број 6/10 и 16/13), Скупштина 
општине Беочин на седници одржаној дана 09.06.2016. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И 

ФИНАНСИЈЕ

Члан. 1.
У Комисију за буџет и финансије именују се:

1. Мина Минић  – за председника,
2. Даринка Стојановић Марцикић  – за члана,
3. Станка Лукић – за члана,
4. Милорад Јовичић – за члана,
5. Вања Зарков – за члана,
6. Татјана Вуковић  – за члана.

Члан 2. 
Мандат именованих траје до истека мандата 

Скупштине општине.

Члан 3.
Комисија за буџет и финансије прати питања из 

области буџета и финансија из надлежности 
Скупштине, разматра предлоге Одлуке о буџету и 
Завршном рачуну буџета општине, таксама и 
накнадама, као и друга питања из ове области.

Члан 4.
Даном доношења овог решења престају да 

важе решења број 01-02-50/12 од 08.06.2012.године, 
01-02-158/12 од 12.10.2012. године, 01-02-166/12 од 
13.11.2012. године, 01-02-48/13 од 10.06.2013. године, 
01-02-5/15 од  26.01.2015. године, 01-02-105/15 од 
22.05.2015. године и 01-02-162/15 од 11.09.2015. 
године.

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

објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

Скупштина општине Беочин
Број: 01-02-71 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 09.06.2016. године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу чланова 39., 45. и 120. Статута 

општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 8/15) и члана 10. Одлуке 
о радним телима Скупштине општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 5/10, 7/10 -
исправка, 10/11 и 10/12), а у вези са чланом  53. став 1. 
Пословника Скупштине општине Беочин („Службени 
лист општине Беочин“ број 6/10 и 16/13), Скупштина 
општине Беочин на седници одржаној дана 09.06.2016. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ, 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан. 1.
У Комисију за урбанизам, комуналне 

делатности и заштиту животне средине именују се:
1. Стојан Петровић  – за председника,
2. Васа Андрин – за члана,
3. Данијела Симићевић – за члана,
4. Коста Петковић – за члана,
5. Љиља Глигорић – за члана,
6. Јован Великић – за члана.

Члан 2.
Мандат именованих траје до истека мандата 

Скупштине општине.

Члан 3. 
Комисија за урбанизам, комуналне делатности 

и заштиту животне средине даје мишљење на предлог 
одлука и других аката из области урбанизма, стамбено 
комуналне делатности, уређивања и коришћења 
грађевинског земљишта, пословног простора, јавних 
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предузећа чији је оснивач Скупштина и заштите 
животне средине, које доноси Скупштина.

Члан 4. 
Даном доношења овог решења престају да 

важе решења број 01-02-51/12 од 08.06.2012. године, 
01-02-167/12 од 13.11.2012. године, 01-02-49/13 од 
10.06.2013. године, 01-02-33/14 од 13.06.2014. године, 
01-02-6/15 од 26.05.2015 . године, 01-02-80/15 од 
16.04.2015. године, 01-02-108/15 од 22.05.2015. године 
и 01-02-161/15 од 11.09.2015. године 

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

објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

Скупштина општине Беочин
Број: 01-02-72 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 09.06.2016. године Зоран Стокућа, с.р.

100
На основу чланова 39., 45. и 120. Статута 

општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 8/15) и члана 13. Одлуке 
о радним телима Скупштине општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 5/10, 7/10 -
исправка, 10/11 и 10/12), а у вези са чланом 53. став 1. 
Пословника Скупштине општине Беочин („Службени 
лист општине Беочин“ број 6/10 и 16/13), Скупштина 
општине Беочин на седници одржаној дана 09.06.2016. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И 

ЖАЛБЕ

Члан. 1.
У Комисију за представке и жалбе именују се:

1. Јелена Дробњак – за председника,
2. Марија Дрљача – за члана,
3. Милорад Кнежевић – за члана,
4. Чедомир Стојковић – за члана,
5. Дејан Благојевић – за члана,
6. Слободан Катанић – за члана. 

Члан 2.
Мандат именованих траје до истека мандата 

Скупштине општине.

Члан 3.
Комисија за представке и жалбе разматра 

представке, жалбе и предлоге грађана који се упућују 
Скупштини, испитује њихову основаност и предлаже 
мере које треба предузети у циљу отклањања 
евентуалних неправилности и о томе обавештава 
подносиоца.

Члан 4.
Даном доношења овог решења престају да 

важе решења број 01-02-52/12 од 08.06.2012. године, 
01-02-170/12 од 13.11.2012. године, 01-02-53/13 од 
10.06.2013. године, 01-02-91/14 од 19.11.2014. године, 
01-02-10/15 од 26.01.2015. године, 01-02-106/15 од 
22.05.2015. године и 01-02-160/15 од 11.09.2015. 
године. 

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

објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

Скупштина општине Беочин
Број: 01-02-73 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 09.06.2016. године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 80. став 2. Закона о јавним 

предузећима ("Службени гласник РС" бр. 15/16), 
чланова  34. став 1. тачка 9. и 120. Статута општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 7/11 -
пречишћен текст, 11/12 и  8/15), Скупштина општине 
Беочин, на седници одржаној дана 09.06.2016. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА "ТОПЛАНА" БЕОЧИН

Члан 1.
Дужности чланства у Надзорном одбору Јавног 

предузећа „Топлана“ Беочин, због неиспуњавања 
услова из члана 18. Закона о јавним предузећима, 
разрешавају се:
1. СТОЈАН ИВАНОВИЋ, – дужности председника,
2. ДАНИЈЕЛА СТАРЧЕВИЋ, – дужности члана и
3. МАРКО ПОРТНЕР – дужности члана.

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 80. став 2. Закона о јавним 
предузећима ("Службени гласник РС" бр. 15/16) 
прописано је да чланови Надзорних одбора који не 
испуњавају услове из члана 18. Закона о јавним 
предузећима, разрешиће се, а нови именовати, 
најкасније у року од шест месеци од дана ступања на 
снагу Закона.

Увидом у решења о именовању председника и 
чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Топлана“ 
Беочин утврђено је да су исти именовани сходно 
одредбама Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“ бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 
44/2014 др. закон), који је дана 04.03.2016. године 
престао да важи, те да су се сходно одредби члана 80. 
став 2. Закона о јавним предузећима ("Службени 
гласник РС" бр. 15/16) стекли услови за разрешење 
досадашњих чланова надзорног одбора, који не 
испуњавају услове из члана 18. Закона.

На основу свега напред наведеног, одлучено је 
као у диспозитиву решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-74 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана:09.06.2016.  Године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 80. став 2. Закона о јавним 

предузећима ("Службени гласник РС" бр. 15/16), 
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чланова 34. став 1. тачка 9. и 120. Статута општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 7/11 -
пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина општине 
Беочин, на седници одржаној дана 09.06.2016. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ТОПЛАНА" БЕОЧИН

Члан 1.
У Надзорни одбор Јавног предузећа „Топлана“ 

Беочин именују се:
1. РАЈКО ДРОБЊАК из Раковца –  за председника,
2. MАЈА ГУДУРИЋ из Беочина -  за члана,
3. МИРОЉУБ СТОЈКОВИЋ из Баноштора - за члана, из 
реда запослених.

Члан 2.
Председник и чланови Надзорног одбора из 

члана 1. овог Решења именују се на период од четири 
године.

Члан 3.
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 80. став 2. Закона о јавним 
предузећима ("Службени гласник РС" бр. 15/16) 
прописано је да чланови Надзорних одбора који не 
испуњавају услове из члана 18. Закона о јавним 
предузећима, разрешиће се, а нови именовати, 
најкасније у року од шест месеци од дана ступања на 
снагу Закона.

Увидом у решења о именовању председника и 
чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Топлана“ 
Беочин утврђено је да су исти именовани сходно 
одредбама Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“ бр. 119/12, 116/13 –аутентично тумачење и 
44/2014 др. закон), који је дана 04.03.2016. године 
престао да важи, те да су се сходно одредби члана 80. 
став 2. Закона о јавним предузећима ("Службени 
гласник РС" бр. 15/16) стекли услови за разрешење 
досадашњих чланова надзорног одбора, који не 
испуњавају услове из члана 18. Закона.

Чланом 18. Закона о јавним предузећима 
("Службени гласник РС" бр. 15/16) утврђени су услови 
које треба да испуњавају лица која се именују за 
председника и чланове надзорног одбора јавног 
предузећа.

Чланом 34. став 1. тачка 9. Статута општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр.7/11 -
пречишћен текст и 11/12) утврђено је да Скупштина 
општине именује и разрешава надзорне одборе јавних 
предузећа.

Општинско веће општине Беочин је утврдило 
Предлог решења о именовању председника и чланова 
Надзорног одбора Јавног предузећа “Топлана“ Беочин 
идоставља Скупштини општине на разматрање и 
одлучивање.

На основу свега напред наведеног, одлучено је 
као у диспозитиву решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-75 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 09.06.2016.  године Зоран Стокућа, с.р.

103
На основу члана 17. став 3. Закона о јавним 

предузећима ("Службени гласник РС" бр. 15/16), 
чланова 34. став 1. тачка 9. и 120. Статута општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 7/11 -
пречишћен текст и 8/15), Скупштина општине Беочин, 
на седници одржаној дана 09.06.2016. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНA 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СПОРТСКО ПОСЛОВНИ 

ЦЕНТАР БЕОЧИН " БЕОЧИН

Члан 1.
Дужности чланства у Надзорном одбору  

Јавног предузећа „Спортско пословни центар Беочин“ 
Беочин, због неиспуњавања услова из члана 18. 
Закона о јавним предузећима,  разрешавају се:
1. ЉУБИЦА ЛАЗАРЕВИЋ, дужности  председника,
2. СНЕЖАНА СТОЈИЋ  -  дужности члана.

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 80. став 2. Закона о јавним преду-
зећима ("Службени гласник РС" бр. 15/16) прописано је 
да чланови Надзорних одбора који не испуњавају 
услове из члана 18. Закона о јавним предузећима, 
разрешиће се, а нови именовати, најкасније у року од 
шест месеци од дана ступања на снагу Закона.

Увидом у решења о именовању председника и 
чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Топлана“ 
Беочин утврђено је да су исти именовани сходно 
одредбама Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник РС“ бр. 119/12, 116/13 –аутентично тумачење и 

44/2014 др. закон), који је дана 04.03.2016. године 
престао да важи, те да су се сходно одредби члана 80. 
став 2. Закона о јавним предузећима ("Службени 
гласник РС" бр. 15/16) стекли услови за разрешење 
досадашњих чланова надзорног одбора, који не 
испуњавају услове из члана 18. Закона.

На основу свега напред наведеног, одлучено је 
као у диспозитиву решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-76 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 09.06.2016.  године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 17. став 3. Закона о јавним 

предузећима ("Службени гласник РС" бр. 15/16), 
чланова 34. став 1. тачка 9. и 120. Статута општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 7/11 -
пречишћен текст и 8/15), Скупштина општине Беочин, 
на седници одржаној дана 09.06.2016. године, донела 
је 
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Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНA 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СПОРТСКО ПОСЛОВНИ 

ЦЕНТАР" БЕОЧИН

Члан 1.
У Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортско 

пословни центар Беочин “ Беочин именују се:
1. МИРОСЛАВА ПУШАРА, доктор медицине – за 
председника,
2. СЛОБОДАН КАЛАЈЏИЋ, професор физичког 
васпитања –  за члана.

Члан 2.
Мандат именованих траје до истека мандата 

Надзорног одбора ЈП „Спортско пословни центар 
Беочин“ Беочин именованог Решењем Скупштине 
општине бр. 01-02-29/13 од 28.06.2013. године.

Члан 3.
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 80. став 2. Закона о јавним предузе-
ћима ("Службени гласник РС" бр. 15/16) прописано је 
да чланови Надзорних одбора који не испуњавају 
услове из члана 18. Закона о јавним предузећима, 
разрешиће се, а нови именовати, најкасније у року од 
шест месеци од дана ступања на снагу Закона.

Увидом у решења о именовању председника и 
чланова Надзорног одбора Јавног предузећа 
„Спортско пословни центар Беочин“ Беочин утврђено је 
да су исти именовани сходно одредбама Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/12, 
116/13 – аутентично тумачење и 44/2014 др. закон), који 
је дана 04.03.2016. године престао да важи, те да су се 
сходно одредби члана 80. став 2. Закона о јавним 
предузећима ("Службени гласник РС" бр. 15/16) стекли 
услови за разрешење досадашњих чланова надзорног 
одбора, који не испуњавају услове из члана 18. Закона.

Чланом 18. Закона о јавним предузећима 
("Службени гласник РС" бр. 15/16) утврђени су услови 
које треба да испуњавају лица која се именују за 
председника и чланове надзорног одбора јавног 
предузећа.

Чланом 34. став 1. тачка 9. Статута општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр.7/11 -
пречишћен текст и 11/12) утврђено је да Скупштина 
општине именује и разрешава надзорне одборе јавних 
предузећа.

Општинско веће општине Беочин је утврдило 
Предлог решења о именовању председника и члана 
Надзорног одбора Јавног предузећа “Спортско 
пословни центар Беочин“ Беочин, а на основу  
приложене документације од стране кандидата за 
председника и члана Надзорног одбора.

На основу свега напред наведеног, одлучено је 
као у диспозитиву решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-77 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 09.06.2016.  године Зоран Стокућа, с.р. 
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На основу чланова 34. став 1. тачка 9. и 120. 

Статута општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 8/15), 
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 
09.06.2016. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
Утврђује се престанак дужности чланова 

Управног одбора Културног центра општине Беочин са 
даном 08.06.2016. године због истека мандата и то:
1. Миладину Томићу - дужности председника,
2. Бојану Матијевићу - дужности члана,
3. Мануели Милошевић - дужности члана,
4. Драгану Мајсторовићу - дужности члана и
5. Татјани Станојевић - дужности члана.

Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-78 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 09.06.2016. године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу чланова 34. став 1. тачка 9. и 120. 

Статута општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 8/16) и члана 
29. Статута Културног центра општине Беочин бр. 01-
80 од 23.05.2011. године, 01-91 од 06.06.2014. године, 
01-91 од 06.06.2014. године и 01-36 од 18.03.2016. 
године, Скупштина општине Беочин, на другој седници 
одржаној дана 09.06.2016. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНОГ 

ЦЕНТРА ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
Именује се Управни одбор Културног центра 

општине Беочин, на период од четири године, у 
следећем саставу:
1. Славица Зарков – за председника
2. Бојан Матијевић -за члана,
3. Мануела Милошевић - за члана
4. Tања Дрљача - за члана, из реда запослених
5. Ивана Бранков - за члана, из реда запослених.

Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-79 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 09.06.2016. године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 137. Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник РС“ број 107/05, 72/09-
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други закон, 88/10, 57/11,119/12, 45/13 – др. закон, 
93/14, 96/15 и 106/15), чланова 34. став 1. тачка 9. и 120. 
Статута општине Беочин ( „Службени лист општине 
Беочин“ бр. 7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 8/15), 
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 
09.06.2016. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ДОМА ЗДРАВЉА

„ДР ДУШАН САВИЋ ДОДА“ БЕОЧИН

Члан 1.
Утврђује се престанак дужности чланова 

Управног одбора Дома здравља „Др Душан Савић 
Дода“ Беочин, са даном 08.06.2016. године, због истека 
мандата и то:
1. Милан Миловац - дужности председника
2. Станка Лукић - дужности члана
3. Дејан Јакоповић, дужности члана
4. Петровић Др Биљана - дужности члана и
5. Миња Чоловић – дужности члана.

Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-80/16 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 09.06.2016.  године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 137. Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник РС“ број 107/05, 72/09 -

други закон, 88/10, 57/11,119/12, 45/13 – др. закон, 

93/14, 96/15 и 106/15), чланова  34. став 1. тачка 9. и 
120. Статута општине Беочин ( „Службени лист 
општине Беочин“ бр. 7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 
8/15), Скупштина општине Беочин, на седници 
одржаној дана 09.06.2016. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА 

ЗДРАВЉА
„ДР ДУШАН САВИЋ ДОДА“ БЕОЧИН

Члан 1.
Именује се Управни одбор Дома здравља „Др 

Душан Савић Дода“ Беочин, на период од четири 
године, у следећем саставу:
1. Миладин Божић – за председника,
2. Станка Лукић  - за члана,
3. Дејан Јакоповић – за члана,
4. Петровић Др Биљана, лекар специјалиста педија-
трије - за члана, из реда запослених
5. Миња Чоловић, медицинска сестра - за члана, из 
реда запослених.

Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-81 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 09.06.2016.  године Зоран Стокућа, с.р. 
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На основу члана 54. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Службени лист 
општина Срема" бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – 
аутентично тумачење и  68/15)  члана 34. став 1. тачка 
9. и члана 120. Статута општине Беочин ("Службени 
лист општине Беочин" бр. 7/11 – пречишћен текст, 11/12 
и 8/15) Скупштина општине Беочин, на седници 
одржаној дана 09.06.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ 

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ЉУБА СТАНКОВИЋ" 

БЕОЧИН

Члан 1.
Утврђује се престанак дужности чланова 

Управног одбора ПУ „Љуба Станковић“ Беочин, са 
даном 08.06.2016. године, због истека мандата  и то:
- испред локалне самоуправе 
1. САФЕТИ МУРИНА 
2. НЕДЕЉКУ ВУЛАНОВИЋУ
3. ПРЕДРАГУ СИМИЋУ
- из реда запослених 
1. ЉУБИЦИ ПЕЈИЋ-КУЗМАНОВИЋ
2. АНКИЦИ МИЛОШЕВИЋ  
3. ВЕРИ ИЛИЋ
- испред Савета родитеља 
1. ГОРАНУ ИЛИЋУ 
2. ХАНИ ДУНЂЕРОВ и 
3. МАЈИ ГУДУРИЋ .

Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-82/16 Председник СО
Дана: 09.06.2016. године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 54. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Службени лист 
општина Срема" бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – 
аутентично тумачење и  68/15)  члана 34. став 1. тачка 
9. и члана 120. Статута општине Беочин ("Службени 
лист општине Беочин" бр. 7/11 – пречишћен текст, 11/12 
и 8/15) Скупштина општине Беочин, на седници 
одржаној дана 09.06.2016. 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, на мандатни 
период од четири године, именују се:

- испред локалне самоуправе 
1. СТЕВАН Ж. ГУДУРИЋ
2. СТЕВАН МАРУНКИЋ
3. БИЉАНА ВЛАОВИЋ 
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- из реда запослених 
1. ЉУБИЦА ПЕЈИЋ-КУЗМАНОВИЋ
2. ТЕРЕЗА ПАВЛОВИЋ
3. ЉИЉАНА ПАНИЋ
- испред Савета родитеља
1. ГОРАН СЛИВЊАК
2. СОЊА ЈАНКОВИЋ
3. ГОРАН ИЛИЋ

Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-83 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 09.06.2016. године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 34. став 1. тачка 9. и члана 120. 

Статута општине Беочин ( „Службени лист општине 
Беочин“ бр. 7/11-пречишћен текст, 11/12 и 8/15), 
Скупштина општине Беочин на седници одржаној дана 
09.06.2016. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
Утврђује се престанак дужности чланова 

Надзорног одбора Културног центра општине Беочин, 
са даном 08.06.2016. године, због истека мандата и то: 
1. Сава Нићетин – дужности председника,
2. Драгана Маринковић – дужности члана,
3. Недељка Пацек - дужности члана.

Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-84 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 09.06.2016. године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 34. став 1. тачка 9. и члана 120. 

Статута општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 8/15) и члана 
39. Статута Културног центра општине Беочин, бр. 01-
80 од 23.05.2011. године, 01-91 од 06.06.2014. године, 
01-91 од 06.06.2014. године и 01-36 од 18.03.2016. 
године Скупштина општине Беочин на седници 
одржаној дана 09.06.2016. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
Именује се Надзорни одбор Културног центра 

општине Беочин, на период од четири године, у 
следећем саставу:
1. Сава Нићетин – за председника,
2. Драгана Маринковић – за члана,
3. Недељка Пацек – за члана, из реда запослених.

Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-85 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 09.06.2016. године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу чланова 34. став 1. тачка 9. и 120. 

Статута општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 8/15), 
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 
09.06.2016. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ДОМА ЗДРАВЉА „ДР ДУШАН САВИЋ ДОДА“ 

БЕОЧИН

Члан 1.
Утврђује се престанак дужности председника и 

чланова Надзорног одбора  Дома здравља „Др Душан 
Савић Дода“ Беочин, са даном 08.06.2016. године, због 
истека мандата, и то:
1. Радивоју Јовичићу – дужност председника,
2. Марији Зарковић – дужност члана,
3. Вери Генераловић – дужност члана.

Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-86 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 09.06.2016.  године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу чланова  34. став 1. тачка 9. и 120. 

Статута општине Беочин („Службени гласник РС“ број 
107/05, 72/09-други закон, 88/10, 57/11,119/12, 45/13 – 
др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), и члана 30. Статута 
Дома здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин, 
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 
09.06.2016. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ДОМА ЗДРАВЉА
„ДР ДУШАН САВИЋ ДОДА“ БЕОЧИН

Члан 1.
Именује се Надзорни одбор Дома здравља „Др 

Душан Савић Дода“ Беочин, на период од четири 
године, у следећем саставу:
1. Радивоје Јовичић – за председника,
2. Инес Рецкер - за члана,
3. Савић Др Никола, лекар опште праксе - за члана, из 
реда запослених.

Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-87 ПРЕДСЕДНИК СО:
Дана: 09.06.2016.  године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу чланова 29. и 30. Закона о јавно-

приватном партнерству и концесијама („Службени 
гласник Републике Србије“, број 88/2011 и 15/2016), 
члана 9. Закона о комуналним делатностима 
(“Службени гласник Републике Србије”, број 88/2011) и 
члана 120. Статута општине Беочин (“Службени лист 
општине Беочин”, број 7/2011 – пречишћени текст, 
11/2012 и 8/2015), Скупштина општине Беочин на 
седници одржаној дана 09.06.2016. године, донела је 

Р Е Ш ЕЊ Е
О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ПРОЈЕКАТ 

КОНЦЕСИЈЕ ПОВЕРАВАЊА ОБАВЉАЊА 
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРОИЗВОДЊЕ И 

ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
У Стручни тим за Пројекат концесије поверава-

ња обављања комуналне делатности производње и 
дистрибуције топлотне енергије на територији општине 
Беочин (у даљем тексту: Стручни тим), именују се:

- Митар Милинковић, председник општине, за 
председника
- Миланко Бјелобрк, заменик председника општине, за 
члана 
- Саша Радиновић, в.д. директора ЈП “Топлана“ 
Беочин, за члана 
- Секула Петровић, шеф Службе за општу управу и 
заједничке послове Општинске управе Беочин, за 
члана 
- Драган Глигорић, шеф рачуноводства Службе за  
финансија Општинске управе Беочин, за члана.

Члан 2. 
Задаци Стручног тима су: 

- пружање стручне помоћи Јавном телу при припреми 
потребних анализа, односно студија оправданости 
давања концесије, при припреми и изради услова и 
конкурсне документације, правила и услова за оцену 
понуђача и примљених понуда, критеријума за избор 
понуде; 
- прегледање и оцена приспелих понуда;
- утврђивање предлога одлуке о избору најповољније 
понуде за давање концесије или предлога одлуке о 
поништају поступка давања концесије и образложење 
тих предлога и
- обављање осталих послова потребних за реализацију 
поступка давања концесије. 

Члан 3.
Стручни тим о свом раду води записник и 

сачињава друга документа која потписују сви чланови 
Стручног тима. 

Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу наредног дана од 

дана ступања на снагу Одлуке о покретању поступка 
јавно-приватног партнерства, коју је усвојила 

Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 
26.01.2015. године.

Доношењем овог Решења ставља се ван снаге 
Решење Скупштине општине Беочин бр. 01-02-54/15 од 
20.02.2015. године.

Ово Решење објавити у “Службеном листу 
општине Беочин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
Број: 01-02-88 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана, 09.06.2016. године Зоран Стокућа, с.р.

Општинско веће
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На основу члана 29. став 3.  Закона о јавној 

својини („Службени гласник Републике Србије“, број 
72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 3. Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 
својини и поступцима јавног надметања и прикупњаља 
писмених понуда („Службени гласник Републике 
Србије“, број 24/2012, 48/2015 и 99/2015), члана 27. 
став 2. Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“, број 
13/2015), чланова 2. и 16. став 2. Одлуке о 
прибављању, коришћењу, управљању и располагању 
стварима у својини општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“,  број 3/2014) и члана  121. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“, 
број 7/2011 – пречишћен текст, 11/2012 и 8/2015), 
Општинско веће општине Беочин, на седници одржаној 
дана 09.06.2016. године, донело је 

О Д Л У К У 
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
 НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ- 

УДЕЛА У КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 1631/117 
К.О. БЕОЧИН

Члан 1.
ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине Општине Беочин 

непосредном погодбом, 270/1393 удела у катастарској  
парцели број 1631/117, површине 1394 м/2, уписана у 
Лист непокретности број 1977 к.о. Беочин, градско 
грађевинско земљиште, у корист Миленка Адамовића 
из Беочина (ЈМБГ: 3101952800142), Дунавска 41.
 

Члан 2.
Земљиште из члана 1. ове одлуке отуђује се на 

основу процене надлежног органа – пореске управе – 
за цену од 331.619,40 динара (словима: тристатриде-
сетједнахиљадашестодеветнаест динара и 40/100).

Члан 3.
Обавезује се стицалац катастарске парцеле из 

члана 1 ове одлуке да износ из члана 2. ове одлуке 
уплати у року од 15 дана од дана доношења ове одлуке 
на рачун: 840 – 841151843 – 84 (примања од продаје 
земљишта у корист буџета општине Беочин) по моделу  
97, са позивом на број 11- 210 3101952800142 

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
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OПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-463-77 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 09.06.2016. Митар Милинковић, с.р.
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На основу члана 16. став 2. Одлуке о 

прибављању, коришћењу, управљању и располагању 
средствима у својини општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“, број 3/2014), члана 6. Закона о 
промету непокретности („Службени гласник РС“, број 
93/2014, 121/2014 и 6/2015) и члана 121.  Статута 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“, 
број 7/2011 – пречишћен текст, 11/2012 и 8/2015), 
Општинско веће општине Беочин, на 3. седници 
одржаној дана 09.06.2016. године, донело је 

З А К Љ У Ч А К
О НЕПРИХВАТАЊУ КОРИШЋЕЊА ПРАВА

ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ

1. Општина Беочин, није заинтересована за ко-
ришћење права прече куповине катастарских парцела: 
- 985, по врсти пољопривредно земљиште, по култури 
њива 5. класе, површине 5843 м/2 уписане у Лист 
непокретности број 954 за К.О. Беочин, у приватној 
својини Недељка Јотановића; 
- 987, по врсти пољопривредно земљиште, по култури 
пашњак 4. класе, површине  538 м/2 уписане у Лист 
непокретности  број 954 за К.О. Беочин, у приватној 
својини Недељка Јотановића;
- 988, по врсти пољопривредно земљиште, по култури 
пашњак 4. класе, површине  1168 м/2 уписане у Лист 

непокретности  број 954 за К.О. Беочин, у приватној 
својини Недељка Јотановића и
- 989, по врсти пољопривредно земљиште, по култури 
пашњак 4. класе, површине  1133 м/2 уписане у Лист 
непокретности  број 954 за К.О. Беочин, у приватној 
својини Недељка Јотановића. 

2. Овај закључак објавити у „Службеном листу 
општине Беочин“.

О б р а з л о ж е њ е: 

Општинско веће општине Беочин разматрало 
је допис Правобранилаштва општине Беочин, број О-
12/2016 од 2.6.2016. године, а у вези са закључком 
Основног суда у Новом Саду, број IV 1329/13 од 
26.5.2016. године по коме је одређено извршење 
продајом непокретности извршног дужника Јотановић 
Недељка из Беочина.

Наведено право општина Беочин има као 
носилац права јавне својине на катастсрким  
парцелама 1004, по врсти остало земљиште, по 
култури поток, површине 1205 м/2, уписаној у Лист 
непокретности 115 за К.О. Беочин и 993, по врсти 
остало земљиште, по култури некатегорисани пут, 
површине 151 м/2, уписаној у Лист непокретности 57 за 
К.О. Беочин.

Имајући у виду да за прибављање пољоприв-
редног земљишта у јавну својину општине Беочин у 
буџету општине Беочин за 2016. годину нису планирана 
средства, одлучено је као у диспозитиву закључка.

ОПШТИНА БЕОЧИН 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:01-463-99/16          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:09.06.2016. године        Митар Милинковић, с.р.
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