Година VIII - Број 13

Беочин, 12. 10. 2017.

Скупштина општине Беочин

155
На основу члана 76. Закона о становању и
одржавању зграда (“Службени гласник РС”, бр.
104/2016) и члана 14. став 1. тачка 6. и члана 34. став1.
тачка 6. Статута општине Беочин („Службени лист
општине Беочин“, бр.7/2011 – пречишћен текст, 11/2012
и 8/2015), Скупштина општине Беочин, на седници
одржаној 12.10. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ И
СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се општа правила
кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним
зградама (у даљем тексту: зграда) на територији
општине Беочин.
Под кућним редом у смислу става 1. овог члана,
подразумевају се општа правила понашања у
стамбеним и стамбено-пословним зградама, обавезна
за све станаре, чијим поштовањем ће се обезбедити
ред, мир и сигурност у стамбеној и стамбено-пословној
згради, свим станарима неометано коришћење
посебних и заједничких делова зграде, као и земљишта
за редовну употребу зграде, очување заједничких
делова у чистом, исправном и употребљивом стању,
сигурном за коришћење.
Члан 2.
Сви термини у овој одлуци употребљени у мушком роду подразумевају се и у женском роду и обрнуто.
Поједини изрази употребљени у овој одлуци
имају следеће значење:
1. стамбена зграда је зграда намењена за
становање и користи се за ту намену, а састоји се од
најмање три стана;
2. стамбено-пословна зграда је зграда која се
састоји од најмање једног стана и једног пословног
простора;
3. посебан део зграде је посебна функционална
целина у згради која може да представља стан, пословни простор, гаражу, гаражно место или гаражни бокс;
4. заједнички делови зграде су делови зграде
који не представљају посебан или самостални део
зграде, који служе за коришћење посебних или
самосталних делова зграде, односно зграде као
целине, као што су: заједнички простори (степенице,
улазни простор и ветробрани, заједнички ходник и
галерија, тавански простор, подрум, бициклана,
сушионица за веш, заједничка тереса и друге

примерак 300,00 динара

просторије намењене заједничкој употреби власника
посебних или самосталних делова зграде) заједнички
грађевински елементи ( темељи, носећи зидови и
стубови, међуспратне и друге конструкције,
конструктивни део зида или зидна испуна, изолација и
завршна обрада зида према спољашњем простору или
према заједничком делу зграде, стрехе, фасаде, кров,
димњаци, канали за проветравање, светларници,
конструкција и простори за лифт и друге посебне
конструкције и др.), као и заједничке инсталације,
опрема и уређаји (унутрашње електричне, водоводне и
канализационе, гасоводне и топловодне инсталације,
подстанице, разводни ормари, лифт, громобранске
инсталације, апарати за гашење, откривање и јављање
пожара, безбедносна расвета, телефонске инсталације и сви комунални прикључци који су намењени
заједничком коришћењу и др.), ако не представљају
саставни део самосталног дела зграде и не чине
саставни део посебног дела зграде, односно не
представљају део инсталација, опреме и уређаја који
искључиво служи једном посебном делу;
5. самостални делови зграде су просторија са
техничким уређајима, просторија трансформаторске
станице и склоништа (кућна и блоковска);
6. стан је посебан део зграде који чини
функционалну целину, састоји се од једне или више
просторија намењених за становање и по правилу има
засебан улаз;
7. пословни простор је део зграде који чини
функционалну целину, састоји се од једне или више
просторија намењених за обављање делатности и има
засебан улаз;
8. помоћни простор јесте простор који се
налази изван стана или пословног простора и у
функцији је тих посебних делова зграде (подрум или
таван, шупа, тоалет и сл.);
9. земљиште за редовну употребу је земљиште
испод и око објекта које испуњава услове за
грађевинску парцелу и које по спроведеном поступку у
складу са законом којим се уређује планирање и
изградња, постаје катарска парцела;
10. стамбена заједница има статус правног
лица и њу чине сви власници посебних делова
стамбене, односно стамбено-пословне зграде;
11. управљање зградом, у смислу ове одлуке,
јесу сви организациони послови и активности које
континуирано обавља изабрано или постављено лице
(управник или професионални управник), односно
орган управљања, у сврху руковођења зградом, а што
подразумева одговорно предузимање мера ради
организовања одржавања зграде, одлучивања о
коришћењу финансијских средстава и обезбеђивања
коришћења зграде, односно њених делова у складу са
њеном наменом, као и друга питања од значаја за
управљање зградом;
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12. орган управљања, у смислу одредаба ове
одлуке, је управник или професионални управник
стамбене, односно стамбено-пословне зграде, коме су
поверени послови управљања;
13. станар, у смислу ове одлуке, је власник,
закупац посебног дела зграде (стана или пословног
простора), њихови чланови породичног домаћинстава
(супружник и ванбрачни партнер, њихова деца, рођена
у браку или ван њега, усвојена или пасторчад, њихови
родитељи и лица која су они дужни по закону да
издржавају, а који станују у истом стану), лица која су
запослена у пословним просторима, као и лице које је
корисник посебног дела зграде по неком другом
правном основу;
14. одржавање зграде јесу све активности
којима се обезбеђује очување функција и својстава
зграде у складу са њеном наменом, а нарочито у циљу
редовног коришћења и функционисања зграде;
15. текуће одржавање је извођење радова који
се предузимају ради спречавања оштећења која
настају употребом зграде или ради отклањања тих
оштећења, а састоје се од прегледа, поправки и
предузимања превентивних и заштитних мера,
односно свих радова којима се обезбеђује одржавање
зграда на задовољавајућем нивоу употребљивости, а
радови на текућем одржавању стана или пословног
простора јесу кречење, фарбање, замена облога,
замена санитарија, радијатора и други слични радови;
16. инвестиционо одржавање јесте извођење
грађевинско-занатских, односно других радова у
зависности од врсте објекта у циљу побољшања
услова коришћења зграде у току експлоатације.
Члан 3.
О кућном реду у стамбеним и стамбенопословним зградама дужни су да се старају станари и
орган управљања.
Члан 4.
Станари су дужни да посебне, заједничке
делове зграде и земљиште за редовну употребу
користе са потребном пажњом и чувају их од оштећења
и квара, на начин да не ометају остале станаре у
мирном коришћењу посебног и заједничког дела зграде
и земљишта за редовну употребу зграде и не
угрожавају безбедност других.
Члан 5.
За непоштовање кућног реда одговорни су
станари и орган управљања.
Власник и закупац посебног дела зграде
одговоран је и за понашање малолетног детета,
усвојеника или лица над којим има старатељство, као и
за понашање других лица која су у његовом стану или
пословној просторији, а нису станари у смислу одредбе
ове Одлуке.
Члан 6.
О непоштовању кућног реда станари најпре
обавештавају скупштину стамбене заједнице или орган
управљања, који ће по пријему обавештења поучити
прекршиоца да је у обавези да поштује кућни ред, о
датој поуци сачинити белешку, а након тога, уколико је
то потребно, учињени прекршај пријавити и надлежној
инспекцији како би предузела мере у складу са
Законом о становању и одржавању зграда.

12. октобар 2017.

II ОДРЖАВАЊЕ РЕДА И МИРА
Члан 7.
Радним данима у времену од 16,00 до 18,00 и
од 22,00 до 07,00 часова наредног дана а у данима
викенда у времену од 14,00 до 18,00 часова и од 22,00
до 08,00 часова суботом и 10,00 часова недељом,
станари се морају понашати на начин који обезбеђује
потпуни мир и тишину у згради (време одмора).
Временски период од 16,00 часова 31.
децембра до 4,00 часа 01.јануара се не сматра
временом за одмор.
Члан 8.
Забрањено је виком, трчањем, скакањем,
играњем лопте и сличним поступцима правити буку у
време одмора и нарушавати мир у згради.
Коришћење кућних апарата (веш машина,
усисивача и слично), вентилационих система, клима
уређаја, уређаја за музичку репродукцију, TV
пријемника и других уређаја, машина и апарата у
згради, у време одмора, дозвољено је само до собне
јачине звука.
Време одмора мора се поштовари и при
коришћењу машина за одржавање зелених површина
око зграде (косачица, моторна тестера и слично).
Бука у затвореним просторима зграде, у време
одмора, не сме прећи граничну вредност од 30 ДБ, док
на отвореном простору, у време одмора, бука не сме
прећи границу вредности од 45 ДБ у стамбеној згради и
50 ДБ у стамбено-пословним зградама.
У случају породичних славља, станари су
дужни да постављањем обавештења на видном месту
у згради, о томе обавесте остале станаре, с тим да
славље не може трајати дуже од 01,00 час после
поноћи.
Члан 9.
На терасама, лођама и балконима забрањено
је држати и депоновати ствари које нарушавају изглед
зграде, као што су: стари намештај, огревни материјал
и слично.
На терасама, лођама и балконима забрањено
је припремање хране (кување, припрема роштиља,
печење паприке и сл.).
Није дозвољено кроз прозоре, врата, балконе и
лође бацати било какве предмете, кућно смеће,
остатке хране, посипати воду, трести постељину,
столњаке, крпе и друге сличне предмете.
Забрањено је на деловима зграде из става 1.
овог члана држати необезбеђене саксије са цвећем и
друге предмете који падом могу повредити, оштетити
или упрљати пролазнике и возила.
Члан 10.
Станари могу, у складу са посебним прописима,
држати кућне љубимце, али су дужни да воде рачуна да
те животиње не стварају нечистоћу у заједничким
просторијама и не нарушавају мир и тишину у згради.
Члан 11.
Привредна делатност чије обављање у
стамбеној згради, односно стамбено-пословној згради
је дозвољено посебним прописима, мора се обављати
тако да се поштује дозвољени ниво буке и не ремети
мир у коришћењу станова.
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Пара, дим, мириси и бука који се стварају
обављањем привредне делатности морају бити
изоловани и урађени тако да не ометају становање и
здравље станара.
У току ноћног одмора није дозвољено
обављање делатности.
Члан 12.
Угоститељска делатност се може обављати
само у приземним деловима стамбених зграда уз
дозвољени ниво буке прописан чланом 8. ове одлуке.
Угоститељкса делатност се може обављати и
за време ноћног одмора, према радном времену
прописаном посебном одлуком, с тим што се у току
ноћног одмора мора обезбедити мир.
Члан 13.
Станар који изводи грађевинске, грађевинскозанатске и инсталатерске радове у згради или на
згради, дужан је да предходно о томе обавети орган
управљања зградом и прикаже му
одобрење
надлежног органа за извођење радова, уколико је
посебним законом прописана обавеза прибављања
одобрења за извођење тих грађевинских радова, а
потом постављањем обавештења на видном месту у
згради обавести станаре о дану почетка извођења
радова, врсти и трајању радова.
Станар који изводи радове из става 1. овог
члана дужан је да по завршетку радова делове зграде
на којима су извођени радови, делове зграде и
земљиште за редовну употребу које је коришћено за
извођење радова врати у првобитно стање.
Радови из става 1. овог члана осим у
случајевима хаварије и потребе за хитним интервенцијама, не могу се изводити у време одмора.
III КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ
Члан 14.
Заједнички делови зграде су делови који служе
за коришћење посебних или самосталних делова
зграде, сматрају се једном ствари над којом власници
посебних делова зграде имају право заједничке
недељиве својине.
Станари употребљавају заједничке делове
зграде у складу са њиховом наменом у мери у којој то
одговара потребама станара и потребама чланова
његовог домаћинства, односно обавања делатности.
Станар је дужан да трпи употребу заједничких
делова зграде од стране осталих станара, у складу са
њиховом наменом.
Члан 15.
Забрањено је у заједничким деловима зграде
извођење радова на постављању и демонтирању
инсталација, уређаја и делова зграде, као и
грађевинских радова без потребног одобрења
надлежног државног органа и без сагласности
скупштине стамбене заједнице.
Члан 16.
Улазна врата на згради морају бити закључана
у периоду од 23,00 до 6,00 часова наредног дана лети, и
од 22,00 до 6,00 часова наредног дана зими.
У зградама у којим постоје спољни сигнални
уређаји за позивање станара, станари на скупштини
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стамбене заједнице могу донети одлуку да улазна
врата у зграду буду стално закључана.
Члан 17.
Орган управљања стамбене зграде дужан је да
на видном месту на уласку у стамбену зграду, осим
аката прописаних посебним законима, истакне:
•
ову одлуку или правила власника донета по
одредбма Закона о становању и одржавању зграда,
•
време одмора,
•
списак заједничких делова зграде, са назнаком
њихове намене,
•
обавештење код кога се налазе кључеви од
заједничких простора и просторија са техничиим
уређајима, просторија трансформаторске станице и
склоништа (кућна и кабловска),
•
обавештење ком јавном предузећу, правном
лицу или предузетнику је поверено одржавање зграде,
•
упутство о начину пријаве квара и оштећења на
инсталацијама, уређајима и опреми зграде, као и
•
друге информације и одлуке скупштине
стамбене заједнице, битне за станаре и успостављање
реда, мира и поштовање одредаба посебних закона и
ове Одлуке.
На видном месту на уласку у стамбену зграду,
орган управљања може поставити и списак станара по
спрату и стану, који садржи име и презиме станара, али
уз писани пристанак сваког појединачног станара.
Ако орган управљања зградом не истакне на
видном месту списак свих станара, дужан је да на
видном месту истакне обавештење о томе код кога се
списак налази како би био доступан свим станарима и
надлежним органима.
Члан 18.
Заједнички простори у згради (степениште,
улазни простори и ветробрани, заједнички ходник и
галерија, тавански простор, подрум, бициклана,
сушионица за веш, заједничка тераса и друге
просторије намењене заједничкој употреби власника
посебних или самосталних делова зграде и др.) служе
за потребе свих станара и користе се у складу са
њиховом наменом.
Члан 19.
Скупштина стамбене заједнице одређује
распоред коришћења просторија намењених
заједничкој употреби, а орган управљања стамбене
зграде се стара о њиховој правилној употреби и
придржавању распореда коришћења.
Станари су дужни да просторије намењене
заједничкој употреби после сваке употребе очисте и
доведу у ред, а кључ од ових просторија врате лицу
задуженом за његово чување.
Члан 20.
Станари су дужни да воде рачуна о
економичности и да употребом заједничких простора
неоправдано не повећавају укупне трошкове (светла,
без потребе отварање прозора у зимском период итд.).
Члан 21.
Станари су дужни да одржавају чистоћу
заједничких простора и обезбеде несметан и слободан
пролаз крoз њих.
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Забрањено је бацање предмета и смећа и
просипање воде или друге течности на степеништима,
у ходницима и другим заједничким просторијама, као и
кроз прозоре и са тераса и балкона.
Забрањено је пушење на степеништу и
ходнику.
Забрањено је цртати, писати или на било који
начин оштећивати зидове, врата, прозоре, уређаје и
друге делове зграде.
Кућно смеће и други отпад избацују се у посуде
или на места која су за то одређена.
Простори и посуде за смеће се морају
одржавати уредно и чисто.
Станари су дужни да спрече претерано
ширење непријатних мириса и мириса од хране из
својих посебних делова зграде.
Члан 22.
Станари су дужни да одржавају чистоћу на
улазу зграде, степеништима, у заједничким и помоћним
просторијама, самосталним деловима зграде и на
земљишту које служи за употребу зграде, као и да
обезбеде несметан и слободан пролаз кроз ове
просторије и земљиште које служи за употребу зграде.
У заједничким просторима, осим ствари које су
нужне за наменско коришћење тих просторија,
забрањено је држати друге ( бицикле, дечија колица,
саксије са цвећем, намештај и слично).
Члан 23.
На степеништима, у ходницима и другим
заједничким пролазима не могу се остављати било
какве ствари осим отирача испред улаза у стан или
пословну просторију.
Изузетно од става 1. овог члана, уколико су
степениште и ходник довољно пространи, може се
држати цвеће у одговарајућим посудама.
Члан 24.
Улазни ходник и степениште зграде која нема
уређај за аутоматско осветљење морају ноћу бити
осветљени до закључавања улазних врата, о чему се
стара орган управљања .
Члан 25.
Натписе и рекламе на вратима и зидовима
ходника, на земљишту за редовну употребу зграде,
натписе, рекламе и фирме на фасади и другим
спољним деловима зграде, станар може постављати
уколико обавља пословну делатност, у складу са
важећим прописима и обавезном сагласношћу
скупштине стамбене заједнице.
По исељењу, станар је дужан да натписе и
рекламе уклони и да простор на коме су били
постављени доведе у исправно стање.
Члан 26.
Станови морају бити обележени бројевима о
чему се стара орган управљања, а станари су дужни да
бројеве уредно одржавају.
Члан 27.
Станари могу држати огревни материјал само у
просторијама које су намењене или одлуком
скупштине стамбене заједнице одређене за то.
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Забрањено је цепати огревни материјал у
становима, подрумима и на другим местима која за то
нису одређена.
Члан 28.
Орган управљања се стара да улазна врата у
подрум и на таван буду стално закључана, а кључ
доступан станарима згрде.
У подруму и на тавану је забрањено држање и
употреба запаљивих предмета и течности.
Члан 29.
На непроходну терасу и кров стамбене зграде
приступ је дозвољен само стручним лицима ради
поправки, постављања антена, уређаја и инсталација,
уклањања снега, леда и слично.
Приликом постављања антена, уређаја и
инсталација, не сме се оштетити кров као ни други
заједнички део зграде.
Члан 30.
Спољни делови зграде (врата, прозори, излози
и сл.) морају бити чисти и исправни.
О чистоћи и исправности спољних делова
пословних просторија у згради старају се корисници
тих просторија, а станари о осталим спољним
деловима зграде.
Врата, прозори, капци, ролетне и сл. у
приземљу зграде морају се користити и држати тако да
не ометају кретање пролазника.
Члан 31.
Земљиште за редовну употребу зграде служи
свим станарима.
Скупштина стамбене заједнице одлучује о
начину коришћења и одржавања земљишта за редовну
употребу зграде, у складу са пројектно-техничком
документацијом зграде.
Одлуком скупштине стамбене заједнице на
земљишту за редовну употребу зграде може бити
одређен део за игру деце, трешење тепиха, паркирање
аутомобила и других моторних возила, као и вршење
других, уобичајених, заједничких потреба станара.
Члан 32.
Стамбена заједница одговорна је за одржавање земљишта за редовну употребу зграде и редовно
поправља и замењује оштећене делове ограде, чисти,
коси траву, орезује живу ограду и друго растиње,
уклања коров, одржава бетонске површине, тротоаре,
прилазне стазе и степениште, интерне саобраћајнице,
противпожарне стазе, уклања снег и лед са прилазних
стаза и степеништа, уклања грађевински и други отпад
и предузима и друге радове како би простор око зграде
био у уредном стању.
На земљишту за редовну употребу зграде не
сме се депоновати грађевински материјал, осим
уколико се изводе грађевински радови, за које станар
има потребно одобрење надлежног органа и
сагласност скупштине стамбене заједнице.
Ограда, зеленило и други елементи уређења
земљишта за редовну употребу зграде морају се
одржавати тако да не оштећују зграду и инсталације,
омогућавају коришћење зграде, тих површина и
површина са којима се граниче (улица, суседна зграда
и парцеле и сл.).
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Забрањено је уништавати и оштећивати
ограду, зеленило и друге елементе уређења површине
око зграде.
Члан 33.
Орган управљања зградом је дужан да за
време кише, снега и других временских непогода,
обезбеди да прозори на степеништу, светларницима,
тавану, подруму и другим заједничким просторима
зграде буду затворени.
Орган управљања зградом се стара о
уклањању снега и леда са заједничких делова зграде.
Орган управљања зградом се стара о чишћењу
и уклањању снега и леда са прилазних стаза и степеништа испред улаза у зграду.
Станари су дужни да са прозора, тераса,
балкона и лођа уклањају снег и лед, при чему морају
водити рачуна да не оштете заједничке просторије и
заједничке делове зграде, и да не угрожавају безбедност осталих станара и пролазника.
IV КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА,
ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА
Члан 34.
Није дозвољено неовлашћено отварање разводних кутија и ормарића са електричним уређајима
који служе згради као целини или заједничким деловима зграде.
Поправка кварова на електричним инсталацијама и контролно отварање кутија и ормарића могу
обављати само стручна лица овлашћена за обављање
ових послова.
Члан 35.
Станари су дужни да водоводне и канализационе инсталације држе у исправном и уредном стању.
У лавабое, каде и друге санитарне уређаје који
су повезани на канализациону инсталацију, није
дозвољено бацање отпадака и других предмета који
могу загушити или оштетити инсталације.
Станари су дужни да у зимском периоду предузму мере заштите од смрзавања и пуцања
водовoдних и канализационих инсталација и уређаја у
становима и пословним просторијама.
Орган управљања зградом је дужан у зимском
периоду обезбедити предузимање мера заштите од
смрзавања и пуцања водоводних и канализационих
инсталација и уређаја у заједничким просторијама.
Члан 36.
Котларницом и инсталацијама грејања у згради
може руковати само стручно лице.
Скупштина стамбене заједнице одређује време
почетка, односно време престанка коришћења индивидуалне или блоковске котларнице којом управљају
станари зграде, с тим што не може одредити да грејна
сезона и грејни дан трају дуже нити да температура у
просторијама буде виша од посебним актом
прописане.
Члан 37.
Орган управљања зградом дужан је да редовно
врши контролу исправности лифта, противпожарних
уређаја и уређаја за узбуну у згради.
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Орган управљања зградом дужан је да на
видном месту у згради истакне упутство за употребу
лифта.
У случају квара, лифт се мора искључити из
употребе, на свим вратима лифта истаћи упозорење да
је у квару и о насталом квару обавестити предузеће
коме је поверено одржавање лифта, о чему се стара
орган управљања.
Члан 38.
Орган управљања зградом дужан је да се стара
о исправности и редовном сервисирању громобранских и електричних инсталација.
Послове сервисирања, испитивања и отклањања кварова громобранских и електичних инсталација и
мера заштите од електричног удара могу вршити само
стручна лица, на основу правила прописаних посебним
законом, о чему се стара орган управљања.
Члан 39.
Станари су дужни да воде рачуна о исправности и чувају од оштећења опрему, уређаје и средства
за гашење пожара, као и да предузимају друге
превентивне мере прописане одредбама посебног
закона.
Члан 40.
Забрањено је оштећивати и уништавати
безбедносну расвету.
Члан 41.
Радове на текућем одржавању заједничких
делова стамбене зграде могу да обављају привредни
субјекти или предузетници који су регистровани за
обављање наведених делатности, о чему се стара
орган управљања.
Радови на текућем одржавању заједничких
делова стамбене зграде обухватају:
1. редовно сервисирање лифтова;
2. поправке или замену аутомата за заједничко осветљење, прекидача, сијалица и друго;
3. редовне прегледе и сервисирање хидрофорских постројења у згради, инсталација централног грејања
(котларница, подстаница, мреже са грејним телима,
вентила, димњака централног грејања), инсталација и
уређаја за гашење пожара у згради, громобранских
инсталација, инсталација водовода и канализације у
згради, електроинсталација, уређаја за нужно светло,
уређаја и опреме за климатизацију и вентилацију
зграде и других инсталација и уређаја.
V НАДЗОР
Члан 42.
Надзор над применом ове одлуке врши
Општинска управа Беочин.
Члан 43.
Инспекцијски надзор над применом ове одлуке
врши комунална инспекција.
Надзор над применом одредби ове одлуке које
се односе на заштиту од буке врши инспекција за
заштиту животне средине.
За прекршаје прописане овом Одлуком
надлежни инспектор издаје прекршајни налог.
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VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 44.
Новчаном казном у износу од 5.000 динара
казниће се физичко лице уколико:
1. поступа супротно одредбама члана 4.;
2. не поштује време одмора у складу са чланом 7.;
3. поступа супротно одредбама члана 8.;
4. поступа супротно одредбама члана 9.;
5. кућне љубимце држи супротно одредбама члана 10.;
6. не поступа у складу са чланом 13.;
7. поступа супротно одредбама члана 14.;
8. у заједничким деловима зграде изводи радове на
постављању и демонтирању инсталација, уређаја и
делова зграде, као и грађевинских радова без
потребног одобрења надлежног државног органа и без
сагласности скупштине стамбене заједнице, сходно
члану 15.;
9. не закључава улазна врата у складу са чланом 16.;
10. не поступа у складу са чланом 18.;
11. после употребе заједничких просторија исте не
очисти и доведе у ред, а кључ од ових просторија врати
лицу задуженом за његово чување, у складу са чланом
19. став 2.;
12. не поступа у складу са чланом 20.;
13. не поступа у складу са чланом 21.;
14. не поступа у складу са чланом 22.;
15. не поступа у складу са чланом 23.;
16. не поступа у складу са чланом 25.;
17. не поступа у складу са чланом 26.;
18. не поступа у складу са чланом 27.;
19. не придржава се забране из члана 28. став 2.;
20. поступа супротно одредбама члана 29.;
21. не поступа у складу са чланом 30.;
22. не поступа у складу са чланом 32. став 2., 3. и 4.;
23. снег и лед са прозора, тераса, балкона и лођа
уклања на начин супротан члану 33. став 4.;
24. поступа супротно одредбама члана 34.;
25. поступа супротно одредбама члана 35. став 1., 2. и
3.;
26. поступа супротно одредбама члана 36. став 1.;
27. поступа супротно одредбама члана 39. и
28. поступа супротно одредбама члана 40. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
правно лице новчаном казном у износу од 50.000
динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и
одговорно лице у правном лицу новчаном казном у
износу од 5.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
предузетник новчаном казном у износу од 30.000,00
динара.
Члан 45.
Новчаном казном у износу од 50.000 динара
казниће се правно лице уколико:
1. обавља привредну делатност у згради противно
одредбама члана 11.
2. обавља угоститељску делатност у згради противно
одредбама члана 12.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
предузетник новчаном казном у износу од 30.000,00
динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и
одговорно лице у правном лицу новчаном казном у
износу од 5.000,00 динара.
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Члан 46.
Новчаном казном у износу од 10.000 динара
казниће се орган управљања зградом уколико:
1. поступа супротно одредбама члана 17.;
2. поступа супротно одредбама члана 19. став 1.;
3. поступа супротно одредбама члана 24.;
4. не обележи станове бројевима у складу са чланом
26.;
5. не обезбеди да улазна врата у подрум и на таван буду
стално закључана, а кључ доступан свим станарима
згрде у складу са чланом 28. став 1.;
6. не поступа у складу са чланом 32. став1.;
7. не обезбеди да за време кише, снега и других
временских непогода прозори на степеништу,
светларницима, тавану, подруму и другим заједничким
проторима зграде буду затворени у складу са чланом
33. став 1.
8. не обезбеди уклањање снега и леда са заједничких
делова зграде у складу са чланом 33. став 2.;
9. не обезбеди чишћење и уклањање снега и леда са
прилазних стаза и степеништа испред улаза у зграду, у
складу са чланом 33. став 3.;
10. не поступа у складу са чланом 35. став 4.;
11. не поступа у складу са чланом 36. став 2.;
12. не поступа у складу са чланом 37.;
13. не поступа у складу са чланом 38. и
14. не поступа у складу са чланом 41. ове Одлуке.
VII ПРИМЕНА ПРОПИСА
Члан 47.
На питања о кућном реду која нису уређена
овом одлуком примењују се одредбе Закона о
становању и одржавању зграда (“Службени гласник
РС”, бр. 104/2016).
VIII ЗАВРШНЕ И ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 48.
Власници посебних делова зграде могу своје
међусобне односе, права и обавезе уредити и
правилима о међусобним односима власника посебних
делова зграде.
Кућни ред прописан правилима о међусобним
односима власника посебних делова у стамбеној
заједници, мора бити у складу са општим правилима
кућног реда прописаним овом Одлуком.
Члан 49.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје
да важи Одлука окућном реду у стамбеним зградама
("Службени лист општина Срема", бр. 15/2001)
Члан 50.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном листу општине Беочин.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број:01-011-178
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана:12.10.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 9. и 209. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник Републике Србије“, број
24/2011) и члана 34. став 1. тачка 6. и члана 120.
Статута општине Беочин („Службени лист општине

12. октобар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Беочин“, број 7/2011 – пречишћен текст, 11/2012 и
8/2015), Скупштина општине Беочин, на седници
одржаној дана 12.10.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
Члан 1.
У Одлуци о социјалној заштити („Службени
лист општине Беочин“ бр. 6/17) у члану 16. став 2.
износ: „7.800,00 динара“ замењује се износом:
“6.000,00 динара“.
Члан 2.
Члан 20. се мења и гласи:
„Захтев за остваривање права на једнократну
новчану помоћ подноси се Центру за социјални рада са
документацијом, којом се доказује стање изненадне
или тренутне социјалне потребе из члана 14. ове
Одлуке.
Када захтев подноси лице које није радно
способно, уз захтев обавезно мора приложити уверење
надлежног органа да је трајно неспособно за рад.
У поступку решавања о праву на једнократну
помоћ, Центар за социјални рад цени све околности
случаја, а нарочито да ли се пружањем других облика
социјалне заштите може ефикасије постићи задовољавање потреба корисника.
Пре доношења коначне одлуке о одобравању
једнократне помоћи Центар за социјални рад ће
извршити консултацију са даваоцем новчаних средстава у вези расположивих материјалних средстава.“
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Беочин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-161
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.10.2017.године
Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 6. и члана 120. Статута
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“,
број 7/2011 - пречишћен текст, 11/2012 и 8/2015)
Скупштина општине Беочин на седици одржаној дана
12.10.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О СТИПЕНДИРАЊУ
СТУДЕНАТА
Члан 1.
У Одлуци о стипендирању студената („Службени лист општине Беочин“, број 5/10 и 13/13), у члану
2. став 1. тачка 1. мења се и гласи:
„да су уписали једну од година основних академских
студија од друге до последње или мастер академске
студије или докторске студије”.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Беочин“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-184/17
Председник СO
Дана: 12.10.2017. године
Зоран Стокућа
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На основу члана 13. став 4., члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007),
члана 11. и 34. став 1. тачка 24. Статута општине
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 7/11 –
пречишћен текст, 11/12 и 8/15), а везано за члан 8.
Статута Националне асоцијације канцеларија за младе
Скупштина општине Беочин на седници одржаној дана
12.10.2017. године донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ОПШТИНЕ БЕОЧИН
НАЦИОНАЛНОЈ АСОЦИЈАЦИЈИ ЛОКАЛНИХ
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
Члан 1.
Овом Одлуком општина Беочин приступа
Националној асоцијацији
канцеларија за младе,
основаној од стране 56 јединица локалне самоуправе у
Републици Србији.
Члан 2.
Општина Беочин ће преко овлашћеног
представника, учествовати у раду органа Националне
асоцијације канцеларија за младе, заступати интересе
општине Беочин са пуним правом гласа, без икаквих
финансијских обавеза према Националној асоцијацији
канцеларија за младе.
Члан 3.
Овлашћује се Анђелка Радовановић, (ЈМБГ
1201991805019), координатор Канцеларије за младе
општине Беочин, да представља, са пуним правом гласа, општину Беочин на редовним и ванредним скупштинама Националне асоцијације канцеларије за младе
и да представља општину Беочин у другим органима
Националне асоцијације канцеларија за младе.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-177
ПРЕДСЕДНИК СО:
Дана: 12.10.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 22. став 10. и члана 23. став 2.
Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број
72/2011, 88/2013, 105/2014 и 108/2016) и члана 34. став
1. тачка 31. и члана 120. Статута општине Беочин
(„Службени лист општине Беочин“, број 7/2011пречишћен текст, 11/2012 и 8/2015), Скупштина
општине Беочин на седници одржаној дана 12.10.2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДУЗИМАЊУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА
НЕПОКРЕТНОСТИ БРОЈ 130 К.О. БЕОЧИН
Члан 1.
ОДУЗИМА СЕ право коришћења на непокретности Центру за социјални рад Града Новог Сада –
Одељење Беочин ,на катастарској парцели број 130
к.о. Беочин, лист непокретности 1279 површине 383 м2.
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Члан 2.
Право коришћења на катастарској парцели
наведеној у члану 1. ове Одлуке одузима се из разлога
јер је у међувремену дошло до рушења објекта који се
ту налазио, а користио се за решавање стамбених и
других проблема социјално угрожених лица са
територије Општине Беочин.
Члан 3.
Задужује се Општинска управа, Одељење за
имовинске,опште и заједничке послове, да по ступању
на снагу ову Одлуку достави Служби за катастар
непокретности Беочин ради спровођење исте, односно
брисање права коришћења Центра за социјални рад
Града Новог Сада- Одељење Беочин из евиденције
непокретности и правима на њима.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Беочин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-162
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.10.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 93. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 др. закон и 101/16 – др. закон) члана 34. став 1. тачка 6.
и члана 120. Статута општине Беочин („Службени лист
општине Беочин“ бр. 7/11 – пречишћен текст, 11/12 и
8/15), по претходно прибављеној сагласности
Покрајинског секретаријата за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу бр.
141-015-01/2017-03-8 од 01.09.2017. године, Скупштина општине Беочин на седници одржаној дана
12.10.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ У МЕСНОЈ
ЗАЈЕДНИЦИ РАКОВАЦ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се назив улице у
Месној заједници Раковац.
Улици у насељу Белегир, у Месној заједници
Раковац, на катастарској парцели 4042 К.О. Раковац,
утврђује се назив „ТОМЕ БОЖИЋА“.
Члан 2.
О спровођењу ове Одлуке стараће се
Општинска управа, Одељење за имовинске, опште и
заједничке послове, Одсек за евиденцију и управљање
општинском имовином.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Беочин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-140
ПРЕДСЕДНИК СО:
Дана:12.10.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 29. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“,
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бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013, 35/2015-аутентично
тумачење, 68/2015 и 62/2016 – одлука УС), члана 2.
став 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о
мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних
школа („Сл. Гласник РС“, бр. 80/2010) и члана 120.
Статута oпштине Беочин („Сл. лист општине Беочин“,
број 7/2011 - пречишћен текст, 11/2012 и 8/2015), а по
претходно прибављеном мишљењу Националног
савета словачке националне мањине бр. 01-1197 од
29.09.2017. године, Скупштина oпштине Беочин, на
седници одржаној дана 12.10.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О МРЕЖИ УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Члан 1.
Мрежа Установа за децу на територији општине
Беочин садржи врсту, број и просторни распоред
објеката у којима се остварује право на боравак деце и
обављање делатности дневне бриге о деци и
предшколског васпитања кроз организовање
целодневних и полудневних облика рада са децом од
једне године до поласка у школу.
Члан 2.
На територији општине Беочин, полазећи од
услова и стандарда у погледу простора, опреме, броја
стручних и других радника у установама за децу, који су
у складу са Законом, неопходни за почетак рада и
обављње делатности установа за децу, смештај
корисника права из члана 1. Ове Одлуке остварује се у
седам објекта и то:
1. централни објектат „Бубамара“ – Беочин,
2. објекат „Звездица“ у Черевићу,
3. објекат „Лабудић“ у Баноштору,
4. објекат „Лептирић“ у Сусеку,
5. објекат „Пчелица“ у Лугу – „Včielka“ у Лугу,
6. објекат „Дечији рај“ у Раковцу,
7. објекат „Бубица“ у Беочин селу.
Члан 3.
У Предшколској установи „Љуба Станковић“
организован је следећи број група:
а) целодневни боравак за децу узраста од 1-3 године:
- централни објектат „Бубамара“ - Беочин..........2 групе,
б) целодневни боравак и реализација васпитнообразовног програма за децу узраста од 3-7 година:
- централни објектат „Бубамара“ - Беочин ..........5 група,
- објекат „Бубица“ у Беочин селу..........................2 групе,
- објекат „Звездица“ у Черевићу...........................2 групе.
- објекат „Дечији Рај“ Раковац..............................1 група.
в) полудневни боравак и реализација васпитно
образовног програма за децу узраста од 3-7 година:
- централни објектат „Бубамара“ – Беочин......….1 група
- објекат „Лабудић“ у Баноштору...........................1 група
- објекат „Лептирић“ у Сусеку................................1 група
- објекат „Пчелица“ у Лугу – „Včielka“ у Лугу..........1 група.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о мрежи Установа за децу на територији
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр.
13/16).

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
Скупштина општине Беочин
Број: 01-011-157
Дана: 12.10.2017. године
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општине Беочин, на седници одржаној дана 12.10.2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ВЕЋЕГ, ОДНОСНО МАЊЕГ
БРОЈА ДЕЦЕ У ВАСПИТНИМ ГРУПАМА
У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
„ЉУБА СТАНКОВИЋ“ БЕОЧИН

ПРЕДСЕДНИК СО
Зоран Стокућа, с.р.
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На основу чланова 30. и 31. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник
РС“, број 18/2010) и члана 120. Стаута општине Беочин
(„Службени гласник општине Беочин“, број 7/2011 –
пречишћени текст, 11/2012 и 8/2015), Скупштина

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се већи, односно мањи
број деце у васпитним групама у Предшколској
установи „Љуба Станковић“ Беочин, на следећи начин:
а) већи број деце у васпитним групама
Табела бр. 1
б) мањи број деце у васпитним групама

Р.
б
р

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ВАСПИТНА ГРУПА
(УЗРАСТ ДЕЦЕ)

Узраст 1-2 године
(јаслена)
Узраст 2-3 године
(јаслена)
млађа група
Узраст 3-4 године
средња група
Узраст 4-5 година
Најстарија група I
Прип.предшк.програм
Најстарија група II
Прип.предшк.програм
Најстарија група III
Прип.предшк.програм
Најстарија група IV
Прип.предшк.програм
Мешовита група
Узраст 3-до поласка у
школу
Најстарија група V
Прип.предшк.програм
Мешовита група
Узраст 3-до поласка у
школу
Најстарија група VI
Прип.предшк.програм
Најстарија група
Припремни
предшк.прог .

ЗАКОНСКИ
НОРМАТИВ
(ЧЛАН 30.
СТАВ 3. и
ЧЛАН 31.
ЗАКОНА)

ПОТРЕБНО
ПОВЕЋАЊЕ
ИЗРАЖЕНО У
БРОЈУ
ДЕЦЕ(НАЈВИ
ШЕ ДО 20%)

УКУПАН БРОЈ
ДЕЦЕ
У
ВАСПИТНОЈ
ГРУПИ ПОСЛЕ
ПОВЕЋАЊА

12 деце у групи

2

14

16 деце у групи

3

19

20 деце у групи

4

24

24 деце у групи

5

29

26 деце у групи

5

31

26 деце у групи

5

31

26 деце у групи

5

31

26 деце у групи

5

31

„„БУБИЦА“
БЕОЧИН СЕЛО

20 деце у групи

4

24

„БУБИЦА“
БЕОЧИН СЕЛО

26 деце у групи

5

31

„ЗВЕЗДИЦА“
Черевић

20 деце у групи

4

24

„ЗВЕЗДИЦА“
Черевић

26 деце у групи

5

31

„Лабудић“
Баноштор

26 деце у групи

5

31

ОБЈЕКАТ

„БУБАМАРА“
БЕОЧИН
„БУБАМАРА“
БЕОЧИН
„БУБАМАРА“
БЕОЧИН
„БУБАМАРА“
БЕОЧИН
„БУБАМАРА“
БЕОЧИН
„БУБАМАРА“
БЕОЧИН
„БУБАМАРА“
БЕОЧИН
„ДЕЧИЈИ РАЈ“
РАКОВАЦ

Табела бр. 2

ВАСПИТНА ГРУПА
(УЗРАСТ ДЕЦЕ)

ОБЈЕКАТ

Најстарија група VII
Припремни.предшк.прог .
Најстарија група VIII
Припремни.предшк.прог .

„ЛЕПТИРИЋ“
Сусек
„ПЧЕЛИЦА“
Луг

ЗАКОНСКИ
НОРМАТИВ
(ЧЛАН 30.)
БРОЈ ДЕЦЕ У
ГРУПИ ППП

ПОТРЕБНО
СМАЊЕЊЕ
ИЗРАЖЕНО У
БРОЈУ
ДЕЦЕ(ДО 20%)

УКУПАН БРОЈ
ДЕЦЕ У
ВАСПИТНОЈ
ГРУПИ ПОСЛЕ
СМАЊЕЊА

26 деце у групи

5

21

26 деце у групи

5

21
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Члан 2.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о већем, односно мањем броју деце у
васпитним групама у Предшколској установи „Љуба
Станковић“ Беочин, („Службени лист општине Беочин“,
број 13/16).
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Беочин“.

12. октобар 2017.

Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада
Предшколске установе „Љуба Станковић” Беочин, за
школску 2017/2018 годину усвојен Одлуком Управног
одбора Предшколске установе „Љуба Станковић“
Беочин бр. 953-01/4 од 31.08.2917.
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Члан 2.
Финансирање рада Предшколске установе
„Љуба Станковић“ Беочин у школској 2017/2018 години
вршиће се на нивоу планираних и обезбеђених
средстава у буџету општине Беочин за 2017. и 2018.
годину, као и Финансијског плана ПУ "Љуба Станковић"
Беочин за 2017. и 2018. годину.

На основу чланова 34. став 1. тачка 11. и 120.
Статута општине Беочин („Службени лист општине
Беочин“ бр. 7/2011-пречишћен текст, 11/2012 и 8/2015)
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана
12.10.2017. године, донела је

Члан 3.
Годишњи план рада Предшколске установе
„Љуба Станковић” Беочин за школску 2017/2018.
годину, саставни је део овог Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број:01-011-158
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.10.2017.године
Зоран Стокућа, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “ЉУБА СТАНКОВИЋ”
БЕОЧИН У ШКОЛСКОЈ 2016/2017 ГОДИНИ
(ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНИ РАД, ПРЕВЕНТИВНА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И СОЦИЈАЛНИ РАД)
Члан 1.
Прихвата се Извештај о раду Предшколске
установе „Љуба Станковић“ Беочин у школској
2016/2017 години (васпитно-образовни рад, превентивна здравствена заштита и социјални рад) усвојен
Одлуком Управног одбора Предшколске установе
„Љуба Станковић“ Беочин бр. 953-01/5 од 31.08.2017.
године.
Члан 2.
Извештај о раду Предшколске установе „Љуба
Станковић“ Беочин у школској 2016/2017 години (васпитно-образовни рад, превентивна здравствена заштита и социјални рад), 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
Број:01-60-9
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.10.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 80. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 aутентично тумачење, 68/2015 и 62/16 - одлука УС) и
чланова 34. став 1. тачка 10. и 120. Статута општине
Беочин („Службени лист општине Беочин“, број 7/2011 пречишћен текст, 11/2012 и 8/2015) Скупштина општине
Беочин, на седници одржаној дана 12.10.2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН
РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„ЉУБА СТАНКОВИЋ” БЕОЧИН
ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ

Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-60-8
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.10.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.
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На основу чланова 35. Закона о предшколском
васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број
18/2010) и члана 120. Стаута општине Беочин
(„Службени гласник општине Беочин“, број 7/2011 пречишћени текст, 11/2012 и 8/2015), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана
12.10.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
УТВРЂИВАЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ „ЉУБА СТАНКОВИЋ“ БЕОЧИН
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о утврђивању радног времена у Предшколскиој установи „Љуба
Станковић“ Беочин, коју је донеo Управни одбор
Предшколске установе „Љуба Станковић“ Беочин дана
31.08.2017. године под бројем 953-01/7.
Члан 2.
Одлука о утврђивању радног времена у
Предшколској установи „Љуба Станковић“ Беочин број
953-01/7 од 31.08.2017. године 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
Број: 01-60-7
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.10.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.
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На основу чланова 5. и 11. став 1. Одлуке о
општинским наградама и признањима општине Беочин

12. октобар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

(„Службени лист општине Беочин” бр. 16/13) и чланова
6. став 4. и 120. Статута општине Беочин („Службени
лист општине Беочин“ бр. 7/11 - пречишћен текст, 11/12
и 8/15), на предлог Комисије за доделу општинских
награда и признања бр. 01-06-148/2/17 од 25.09.2017.
године, Скупштина општине Беочин на седници одржаној дана 12.10.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ
БЕОЧИН
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
ОКТОБАРСКА НАГРАДА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
ЗА 2017. ГОДИНУ из области – спорта - додељује се:
ЖИВКУ ЖИЛЕТУ ЖИВАНОВИЋУ за дугогодишњи
предани рад и допринос афирмацији фудбала.
Члан 2.
Новчани износ у висини просечне нето зараде
по запосленом Републике Србије у износу од 47.220,00
динара исплатиће се добитнику Октобарске награде из
средстава буџета општине Беочин.
Члан 3.
Додела Октобарске награде обавиће се на
Свечаној седници Скупштине општине Беочин, која ће
се одржати поводом 16. октобра - Дана Општине
Беочин.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-165
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.10.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.
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На основу чланова 5. и 11. став 1. Одлуке о
општинским наградама и признањима општине Беочин
(„Службени лист општине Беочин” бр. 16/13) и чланова
6. став 4. и 120. Статута општине Беочин („Службени
лист општине Беочин“ бр.7/11- пречишћен текст, 11/12 и
8/15), на предлог Комисије за доделу општинских
награда и признања бр. 01-06-148/2/17 од 25.09.2017.
године, Скупштина општине Беочин на седници
одржаној дана 12.10.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ
БЕОЧИН ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
ОКТОБАРСКА НАГРАДА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
ЗА 2017. ГОДИНУ - за посебан допринос афирмацији
општине и насељеног места - додељује се:
СРПСКОЈ ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ СВЕТИ САВА У
ЧЕРЕВИЋУ за активности на обнови храма и подизању
њеног значаја, улоге и статуса.
Члан 2.
Новчани износ у висини просечне нето зараде
по запосленом Републике Србије у износу од 47.220,00

Број 13 - Страна 11

динара исплатиће се добитнику Октобарске награде из
средстава буџета општине Беочин.
Члан 3.
Додела Октобарске награде обавиће се на
Свечаној седници Скупштине општине Беочин, која ће
се одржати поводом 16. октобра - Дана Општине
Беочин.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-164
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.10.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 7. Одлуке о општинским
наградама и признањима општине Беочин („Службени
лист општине Беочин” бр. 16/13) и чланова 6. став 4. и
120. Статута општине Беочин („Службени лист
општине Беочин“ бр.7/11- пречишћен текст, 11/12 и
8/15), на предлог Комисије за доделу општинских
награда и признања бр. 01-06-148/2/17 од 25.09.2017.
године, Скупштина општине Беочин на седници
одржаној дана 12.10.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПЛАКЕТЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2017.
ГОДИНУ
Члан 1.
ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ БЕОЧИН за 2017. године
као признање појединцима и организацијама ван
територије општине Беочин додељује се:
Ненаду Стојковићу из Београда за сарадњу, залагање и
пружену помоћ општини Беочин у њеном промовисању,
привлачењу инвеститора и значајном доприносу за
стварање услова за реализацију дугорочних пројеката
и развој општине.
Члан 2.
Новчани износ у висини просечне нето зараде у
привреди Републике Србије у износу од 47.220,00
динара исплатиће се добитнику Плакете општине
Беочин из средстава буџета општине Беочин.
Члан 3.
Додела Плакете Општине Беочин обавиће се
на Свечаној седници Скупштине општине Беочин, која
ће се одржати поводом 16. октобра - Дана Општине
Беочин.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-166
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.10.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
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129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин („Службени лист општинe Беочин” бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15) и члана 44. став 1.
тачка 3. Статута Јавног комуналног предузећа „Беочин”
Беочин, Скупштина општине Беочин, на седници
одржаној дана 12.10.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"БЕОЧИН" БЕОЧИН ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и
допунама Годишњег програма пословања Јавног
комуналног предузећа „Беочин” Беочин за 2017. годину,
који је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа „Беочин” Беочин Одлуком бр. 593/4 од
19.09.2017. године.
Члан 2.
Одлука о изменама и допунама Годишњег
програма пословања Јавног комуналног предузећа
„Бeочин” Беочин за 2017. 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
Број: 01-400-208
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.10.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин („Службени лист општинe Беочин” бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15) и члана 27. Одлуке
о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа
„Топлана“ Беочин са Законом о јавним предузећима
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 11/16),
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана
12.10.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ТОПЛАНА” БЕОЧИН ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Измене и допуне
Програма пословања Јавног предузећа „Топлана”
Беочин за 2017. годину, који је усвојио Надзорни одбор
Јавног предузећа „Топлана” Беочин својом Одлуком бр.
812 на седници одржаној дана 25.09.2017. године.
Члан 2.
Измене и допуне Програма пословања Јавног
предузећа „Топлана” Беочин за 2017. годину саставни
су део овог Решења.

12. октобар 2017.

Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-207
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.10.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.

171
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин („Службени лист општинe Беочин” бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана 12.10.2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ПО РЕБАЛАНСУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
РАКОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план по
ребалансу Месне заједнице Раковац за 2017. годину,
који је донео Савет Месне заједнице Раковац на
седници одржаној дана 12.09.2017. године.
Члан 2.
Финансијски план по ребалансу Месне
заједнице Раковац за 2017. 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
Број: 01-400-185
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.10.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин („Службени лист општинe Беочин” бр.
7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана 12.10.2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ПО РЕБАЛАНСУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БЕОЧИН ГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план по
ребалансу Месне заједнице Беочин град за 2017.
годину, који је донео Савет Месне заједнице Беочин
град на седници одржаној дана 13.09.2017. године.
Члан 2.
Финансијски план по ребалансу Месне
заједнице Беочин град за 2017. годину саставни је део
овог Решења.

12. октобар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Број 13 - Страна 13

Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин”.

Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-186
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.10.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-188
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.10.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин („Службени лист општинe Беочин” бр.
7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана
12.10.2017. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин („Службени лист општинe Беочин” бр.
7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана 12.10.2017.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ПО РЕБАЛАНСУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БЕОЧИН ЗА 2017. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ПО РЕБАЛАНСУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЧЕРЕВИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план по
ребалансу Месне заједнице Беочин за 2017. годину,
који је донео Савет Месне заједнице Беочин на
седници одржаној дана 11.09.2017. године.

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план по
ребалансу Месне заједнице Черевић за 2017. годину,
који је донео Савет Месне заједнице Черевић на
седници одржаној дана 11.09.2017. године.

Члан 2.
Финансијски план по ребалансу Месне
заједнице Беочин за 2017. годину саставни је део овог
Решења.

Члан 2.
Финансијски план по ребалансу Месне
заједнице Черевић за 2017. годину саставни је део овог
Решења.

Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин”.

Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-187
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.10.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-189
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.10.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин („Службени лист општинe Беочин” бр.
7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана
12.10.2017. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин („Службени лист општинe Беочин” бр.
7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 8/15) Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана 12.10.2017.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ПО РЕБАЛАНСУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БРАЗИЛИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ПО РЕБАЛАНСУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БАНОШТОР ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план по
ребалансу Месне заједнице Бразилија за 2017. годину,
који је донео Савет Месне заједнице Бразилија на
седници одржаној дана 12.09.2017. године.

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план по
ребалансу Месне заједнице Баноштор за 2017. годину,
који је донео Савет Месне заједнице Баноштор на
седници одржаној дана 12.09.2017. године.

Члан 2.
Финансијски план по ребалансу Месне
заједнице Бразилија за 2017. годину саставни је део
овог Решења.

Члан 2.
Финансијски план по ребалансу Месне
заједнице Баноштор за 2017. годину саставни је део
овог Решења.

Број 13 - Страна 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

12. октобар 2017.

Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин”.

Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-190
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.10.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-192
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.10.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин („Службени лист општинe Беочин” бр.
7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана
12.10.2017. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин („Службени лист општинe Беочин” бр.
7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана 12.10.2017.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ПО РЕБАЛАНСУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
СВИЛОШ ЗА 2017. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ПО РЕБАЛАНСУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СУСЕК
ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план по
ребалансу Месне заједнице Свилош за 2017. годину,
који је донео Савет Месне заједнице Свилош на
седници одржаној дана 13.09.2017. године.

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план по
ребалансу Месне заједнице Сусек за 2017. годину, који
је донео Савет Месне заједнице Сусек на седници
одржаној дана 12.09.2017. године.

Члан 2.
Финансијски план по ребалансу Месне
заједнице Свилош за 2017. годину саставни је део овог
Решења.

Члан 2.
Финансијски план по ребалансу Месне
заједнице Сусек за 2017. годину саставни је део овог
Решења.

Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин”.

Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-191
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана:12.10.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-193
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.10.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин („Службени лист општинe Беочин” бр.
7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана
12.10.2017. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин („Службени лист општинe Беочин” бр.
7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана 12.10.2017.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ПО РЕБАЛАНСУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ГРАБОВО ЗА 2017. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ПО РЕБАЛАНСУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЛУГ ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план по
ребалансу Месне заједнице Грабово за 2017. годину,
који је донео Савет Месне заједнице Грабово на
седници одржаној дана 13.09.2017. године.

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план по
ребалансу Месне заједнице Луг за 2017. годину, који је
донео Савет Месне заједнице Луг на седници одржаној
дана 12.09.2017. године.

Члан 2.
Финансијски план по ребалансу Месне
заједнице Грабово за 2017. годину саставни је део овог
Решења.

Члан 2.
Финансијски план по ребалансу Месне
заједнице Луг за 2017. годину саставни је део овог
Решења.

12. октобар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН
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Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин”.

Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-194
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана:12.10.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-196
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.10.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин („Службени лист општинe Беочин” бр.
7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 12.10.2017.
године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин („Службени лист општинe Беочин” бр.
7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана 12.10.2017.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН
ПО РЕБАЛАНСУ ЗА 2017. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
ПО РЕБАЛАНСУ ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план
Скупштине општине Беочин по ребалансу за 2017.
годину, бр. 01-400-170/17 од 15.09.2017. године.

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план
Општинског већа општине Беочин по ребалансу за
2017. годину бр. 04-400-168/17 од 15.09.2017. године.

Члан 2.
Финансијски план Скупштине општине Беочин
по ребалансу за 2017. годину је саставни део овог
Решења.

Члан 2.
Финансијски план Општинског већа општине
Беочин по ребалансу за 2017. годину је саставни део
овог Решења.

Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин”.

Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-195
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.10.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-197
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.10.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.

182

184

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин („Службени лист општинe Беочин” бр.
7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 12.10.2017.
године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин („Службени лист општинe Беочин” бр.
7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана 12.10.2017.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
ПО РЕБАЛАНСУ ЗА 2017. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БЕОЧИН
ПО РЕБАЛАНСУ ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план
Председника општине Беочин по ребалансу за 2017.
годину бр. 04-400-169/17 од 15.09.2017. године.

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план
Општинске управе Беочин по ребалансу за 2017.
годину бр. 01-400-166/17 од 15.09.2017. године

Члан 2.
Финансијски план Председника општине
Беочин по ребалансу за 2017. годину је саставни део
овог Решења.

Члан 2.
Финансијски план Општинске управе Беочин по
ребалансу за 2017. 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
Број: 01-400-198
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.10.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин („Службени лист општинe Беочин” бр.
7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 12.10.2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
ПО РЕБАЛАНСУ ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план
Правобранилаштва општине Беочин по ребалансу за
2017. годину бр. 01-400-167/17 од 15.09.2017. године.
Члан 2.
Финансијски план Правобранилаштва општине
Беочин по ребалансу за 2017. 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
Број: 01-400-203
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.10.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.

186
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин („Службени лист општинe Беочин” бр.
7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 8/15), и члана 48. став 4.
Статута Центра за културу, спорт и туризам општине
Беочин, Скупштина општине Беочин, на седници
одржаној дана 12.10.2017. године, донела је

12. октобар 2017.

Члан 2.
Измене Плана и Програма пословања Центра
за културу, спорт и туризам оштине Беочин за 2017.
годину саставни су део овог Решења.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-199
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана:12.10.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин („Службени лист општинe Беочин” бр.
7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана 12.10.2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ГРЧИЋ МИЛЕНКО”
БЕОЧИН ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Измене Финансијског
плана Основне школе „Јован Грчић Миленко” Беочин за
2017. годину, коју је донео Школски одбор Основне
школе „Јован Грчић Миленко” Беочин на седници
одржаној дана 13.09.2017 године.
Члан 2.
Измене Финансијског плана по ребалансу
Основне школе „Јован Грчић Миленко” Беочин за 2017.
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
Број: 01-400-200
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана:12.10.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПЛАНА И
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И ТУРИЗАМ
ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2017. ГОДИНУ

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин („Службени лист општинe Беочин” бр.
7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана 12.10.2017.
године, донела је

Члан 1.
Даје се сагласност на Измене Плана и
Програма пословања Центра за културу, спорт и
туризам оштине Беочин за 2017. годину, који је донео
Управни одбор Центра за културу, спорт и туризам
општине Беочин на седници одржаној дана 18.09.2017.
године.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ПОПОВИЋ” СУСЕК
ЗА 2017. ГОДИНУ

12. октобар 2017.
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Члан 1.
Даје се сагласност на Измене Финансијског
плана Основне школе „Јован Поповић” Сусек за 2017.
годину, коју је донео Школски одбор Основне школе
„Јован Поповић” Сусек на седници одржаној дана
15.09.2017. године.
Члан 2.
Измене Финансијског плана Основне школе
„Јован Поповић” Сусек за 2017. годину саставни су део
овог Решења.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-201
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана:12.10.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин („Службени лист општинe Беочин” бр.
7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана
12.10.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ЉУБА СТАНКОВИЋ"
БЕОЧИН ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Измене и допуне
Финансијског плана Предшколске установе „Љуба
Станковић” Беочин за 2017. годину који је Управни
одбор ПУ „Љуба Станковић” Беочин усвојио на својој
седници одржаној дана 29.09.2017. године.
Члан 2.
Измене и допуне Финансијског плана Предшколске установе "Љуба Станковић" Беочин за 2017.
годину саставни су део овог Решења.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-209
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.10.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 13. Закона о Црвеном крсту
Србије („Службени гласник РС“ бр. 107/2005), 32. став
1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ бр. 129/07), и члана 120. Статута општине
Беочин („Службени лист општинe Беочин” бр. 7/11 пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина општине
Беочин, на седници одржаној дана 12.10.2017. године,
донела је
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА СА ПЛАНИРАНИМ
АКТИВНОСТИМА ЦРВЕНОГ КРСТА БЕОЧИН
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Измене Финансијског
плана са планираним активностима Црвеног крста
Беочин за 2017. годину.
Члан 2.
Измене Финансијског плана са планираним
активностима Црвеног крста Беочин за 2017. годину
саставни су део овог Решења.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у "Службеном листу општине Беочин ".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-202
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.10.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 46. став 2. и 4. 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 седници одржаној дана
12.10.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Члан 1.
УТВРЂУЈЕ СЕ да је одборнику у Скупштини
општине Беочин Бошку Благојевићу, рођеном 1985.
године, Др пољопривредних наука из Беочина, са
Изборне листе „За праведну општину Беочин Демократска странка - Др Бошко Благојевић“ престао
одборнички мандат, пре истека времена на које је
изабран, због подношења оставке.
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”.
Образложење
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,
подношењем оставке.
Дана 01.09.2017. године одборник Бошко
Благојевић са Изборне листе „За праведну општину
Беочин - Демократска странка - Др Бошко Благојевић“
поднео је оставку на функију одборника, у форми
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писане изјаве, због дужег одсуства и немогућности
присуства седницама Скупштине.
Мандатно имунитетска комисија је сагласно
овлашћењима из члана 14. Одлуке о радним телима
Скупштине општине Беочин („Службени лист општине
Беочин“ бр. 5/10, 7/10 - исправка, 10/11 и 10/12), на
седници одржаној дана 20.09.2017. године, полазећи
од наведене чињенице, утврдила испуњеност услова
за престанак мандата из члана 46. став 1. тачка 1.
Закона о локалним изборима, којим је утврђено да је
подношење оставке основ престанка мандата
одборника пре истека времена на које је изабран и
предложила Скупштини општине Беочин да на првој
наредној седници донесе Решење којим се утврђује
престанак мандата одборника Бошка Благојевића са
Изборне листе „За праведну општину Беочин Демократска странка - Др Бошко Благојевић“.
На основу напред наведеног одлучено је као у
диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-85/17
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.10.2017. 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 12.10.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Члан 1.
ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику Скупштине
општине Беочин - ЉУБОМИРУ СТАМЕНКОВИЋУ рођ.
1977. год. привреднику из Беочина - са Изборне листе
„За праведну општину Беочин - Демократкса странка Др Бошко Благојевић”.
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”.
Образложење
Скупштина општине Беочин на седници
одржаној дана 12.10.2017. године донела је Решење
бр.01-02-85/17 којим се утврђује да је одборнику Бошку
Благојевићу са Изборне листе „За праведну општину
Беочин - Демократска странка - Др Бошко Благојевић“
престао мандат одборника у Скупштини општине
Беочин због поднете оставке.

12. октобар 2017.

Мандатно имунитетска комисија је о наведеном
обавестила Општинску изборну комисију општине
Беочин.
Општинска изборна комисија је након
спроведеног поступка на седници одржаној дана
12.10.2017. године доделила мандат кандидату
Љубомиру Стаменковићу рођеном 1977. године,
привреднику из Беочина, са Изборне листе „За
праведну општину Беочин - Демократска странка - Др
Бошко Благојевић“ у складу са чланом 48. Закона о
локалним изборима и Мандатно имунитетској комисији
доставила Решење о додели мандата бр. 01-013-130
од 12.10.2017. године и Уверење о избору за одборника
бр. 01-013-129 од 12.10.2017. године.
Мандатно имунитетска комисија је сагласно
овлашћењима из члана 67. Пословника Скупштине
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр.
6/10 и 16/13) на седници одржаној дана 12.10.2017.
године разматрала Решење Општинске изборне
комисије о додели мандата новом одборнику бр. 01013-130 од 12.10.2017. године и Уверење о избору за
одборника бр. 01-013-129 од 12.10.2017. године те
сачинила Извештај са предлогом Скупштини општине
Беочин да донесе Решење о потврђивању мандата
кандидату за одборника Љубомиру Стаменковићу са
Изборне листе „За праведну општину Беочин Демократска странка - Др Бошко Благојевић“.
Чланом 48. став 1. 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, а ставом 5. истог члана да мандат новог
одборника траје до истека мандата одборника коме је
престао мандат.
Чланом 56. став 6. истог Закона прописано је да
када Скупштина после конституисања одлучује о
потврђивању мандата нових одборника, у гласању,
поред одборника, могу учествовати и кандидати којима
су мандати додељени у складу са чланом 48. тог
Закона и имају уверење изборне комисије јединице
локалне самоуправе да су изабрани.
Скупштина општине Беочин је на седници
одржаној дана 12.10.2017. године, на основу Извештаја
Мандатно имунитетске комисије и утврђеног чињеничног стања, а у складу са наведеним прописима
донела одлуку као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-91
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.10-2017. године
Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 55. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени лист
општина Срема” бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС) 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 12.10.2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„ЉУБА СТАНКОВИЋ” БЕОЧИН

12. октобар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
Дужности чланства у Управном одбору
Предшколске установе „Љуба Станковић“ Беочин
испред Савета родитеља разрешавају се:
1. СОЊА ЈАНКОВИЋ, на лични захтев и
2. ВАЊА СИЧ, на лични захтев.
Члан 2.
У састав Управног одбора Предшколске
установе „Љуба Станковић“ Беочин, за чланове испред
Савета родитеља, именује се:
1. ЈЕЛЕНА ВИКТОРОВА, из Беочина
2. ЈОВАНА ЂУКИЋ, из Черевића.
Члан 3.
Мандат именованих траје до истека мандата
Управног одбора Предшколске установе „Љуба
Станковић“ Беочин именованог Решењем Скупштине
општине Беочин бр. 01-02-83/16 од 09.06.2016. године.
Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења
и коначно је, а објавиће се у „Службеном листу
општине Беочин”.
Образложење
Соња Јанковић и Вања Сич, два члана Управног одбора испред Савета родитеља су се изјасниле да
не желе више да буду чланови Управног одбора, те је
Савет родитеља на седници одржаној дана 13.09.2017.
године, сходно одредбама члана 54. и 58. Закона о основама система образовања и васпитања спровео поступак за избор нових представника родитеља за чланове Управног одбора ПУ „Љуба Станковић“ Беочин.
Чланом 55. став 3. Закона о основама система
образовања и васпитања прописано је да ће
Скупштина јединице локалне самоуправе разрешити,
пре истека мандата, поједине чланове укључујући и
председника или орган управљања установе, на лични
захтев члана.
С обзиром на напред наведено Општинско
веће је утврдило предлог за разрешење Соње
Јанковић и Вање Сич и именовање Јелене Викторове и
Јоване Ђукић и доставило га Скупштини општине
Беочин на разматрање и доношење.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-84
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.10.2017. 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, 11/12 и 8/15), Скупштина општине Беочин, на
седници одржаној дана 12.10.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ТОПЛАНА” БЕОЧИН
Члан 1.
Дужности председника у Надзорном одбору
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Јавног предузећа „Топлана“ Беочин, разрешава се
РАЈКО ДРОБЊАК.
Члан 2.
За председника Надзорног одбора Јавног
предузећа „Топлана“ Беочин именује се ЗОРАН
ТЕШИЋ.
Члан 3.
Мандат именованог траје до истека мандата
Надзорног одбора Јавног предузећа „Топлана“ Беочин
именованог решењем Скупштине општине Беочин бр.
01-02-75/16 од 09.06.2016. године.
Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин”.
Образложење
Чланом 80. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС” бр. 15/16) прописано је да
ће се чланови Надзорних одбора који не испуњавају
услове из члана 18. Закона о јавним предузећима
разрешити и именовати нови.
Увидом у Решење о именовању председника и
чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Топлана“
Беочин бр. 01-02-75/16 од 09.06.2016. године утврђено
је да Рајко Дробњак који је именован за председника
Надзорног одбора Јавног предузећа „Топлана“ Беочин
не испуњава услов из члна 18. став 1. тачка 2. Закона о
јавним предузећима, тј. нема стечено високо
образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године, односно на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, већ високо образовање на основним
академским студијама првог степена обима 180 ЕСПБ
бодова. Како је у моменту именовања Рајко Дробњак
похађао основне академске студије ради стицања
звања у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, али до
данас исте студије није завршио Општинско веће
предлаже његово разрешење са горе наведене
дужности.
Општинске веће општине Беочин је утврдило
предлог Решења о именовању Зорана Тешића за
председника Надзорног одбора Јавног предузећа
„Топлана“ Беочин као кандидата који испуњава услове
из члана 18. Закона о јавним предузећима и доставља
Скупштини општине на разматрање и одлучивање.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-86
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.10.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.
Општинско веће општине Беочин
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Општинско веће општине Беочин на основу
члана 17, 18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на
путевима („Службени гласник РС”, број 41/09, 53/2010,
101/2011, 32/2013 одлука УС, 55/2014, 96/15), a на
предлог Савета за кординацију безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Беочин број 0106-147/2 од 21.09.2017. годинe, дана 22.09.2017.
године, донело је
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

12. октобар 2017.

ОДЛУКУ
O ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН У 2017. ГОДИНИ

Члан 2.
Земљиште из члана 1. ове одлуке отуђује се на
основу процене надлежног органа - пореске управе - за
цену од 140.751,00 (словима: сточетрдесетхиљадаседамстопедесетједан динар).

I
За финансирање активности унапређења
безбедности саобраћаја на путевима на територији
општине Беочин укупно се одређује износ од
1.890.000,00 динара.

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 42 - 210
0105960800059

II
Износ из тачке I расподељује се на следећи
начин:
1.1. Техничко опремање надлежних служби у циљу
повећања безбедности саобраћаја - опрема
1.450.000,00.
1.2. Превентивно промотивне акције из области безбедности 440.000,00 (едукација деце школског и предшколског узраста, флајери, проспекти, рефлектујући
прслуци, предавачи, накнаде, семинари, обуке и сл.).
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋE
Број: 01-400-183
Дана: 22.09.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОВ
Митар Милинковић, с.р.
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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 22.09.2017. године, донело је
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ - КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
БРОЈ 155/7 К.О. БЕОЧИН
Члан 1.
ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине Општине Беочин
непосредном погодбом, катастарска парцела број
155/7, површине 117 м/2, уписана у Лист непокретности
број 2403 к.о. Беочин, земљиште у грађевинском
подручју , које се води као „јавни парк“, у корист Кајтази
Антона из Беочина, Омладинска број 36.

Члан 4.
Овај Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
OПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-011-159
Дана:22.09.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОВ
Митар Милинковић, с.р.
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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 22.09.2017.
године, донело је
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ - КАТАСТАРСКА
ПАРЦЕЛА БРОЈ 584/2 К.О. ЧЕРЕВИЋ
Члан 1.
ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине Општине Беочин
непосредном погодбом, катастарска парцела број
584/2, површине 8 м/2, уписана у Лист непокретности
број 3002 к.о. Черевић, земљиште у грађевинском
подручју, у корист Евицe Остојић из Черевића
(ЈМБГ:0407946805060) Светосавска број 5.
Члан 2.
Земљиште из члана 1. ове Одлуке отуђује се на
основу процене надлежног органа – пореске управе –
за цену од 4.812,00 динара (словима: четирихиљадеосамстодванаест)

12. октобар 2017.

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 86 - 210
0407946805060.
Члан 4.
Овај Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
OПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-011-160
Дана: 22.09.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОВ
Митар Милинковић, с.р.
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На основу члана 13. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС” бр.107/05, 72/09,
88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/2013, 93/2014, 96/15 и
106/15), члана 38. став 1. и 42. Закона о правима
пацијената („Службени гласник РС” број 45/13), члана
15. Закона о јавном здрављу („Службени гласник РС“
бр. 25/16), 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 22.09.2017.
године донело
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА
ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Члан 1.
АНГЕЛИНА ВУКЕЛИЋ се разрешава дужности
члана Савета за здравље општине Беочин испред
Центра за социјални рад града Новог Сада, одељење
Беочин.
Члан 2.
ЗОРИЦА МАЈДАНЏИЋ, социјални радник,
представник Центра за социјални рад града Новог
Сада, одељење Беочин именује се за члана Савета за
здравље општине Беочин.
Члан 3.
Мандат именоване траје до истека мандата
Савета за здравље општине Беочин именованог
решењем Општинског већа општине Беочин број 0102-141/16 од 13.09.2016. године
Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине
Беочин“.
ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:01-02-83
Дана: 22.09.2017. године
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ПРЕДСЕДНИК ОВ
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) и члана 121. Статута
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“,
број 7/2011 - пречишћен текст, 11/2012 и 8/2015),
Општинско веће општине Беочин, разматрајући захтев
Константине Пантелић из Београда, на 43. седници
одржаној дана 22.09.2017. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
1.
Општина Беочин, није заинтересована за
коришћење права прече куповине следећих катастарских парцела:
- 3290/4, потес Думбово, пашњак 4. класе, површине
10942 м2;
- 3290/5, потес Думбово, пашњак 4. класе, површине
5841 м2;
- 3352, потес Думбово, пашњак 4. класе, површине
193 м2;
- 3369, потес Думбово, шума 4. класе, површине
2305 м2;
укупне површине 1 ха 87 ари 81м2, све уписано у Лист
непокретности бр. 1260, КО Раковац, власништво
Константине Пaнтелић у 1/1 идеалног дела и
- 3290/1, потес Думбово, пашњак 4. класе, површине 4
7897 м2;
- 3290/7, потес Думбово, пашњак 4. класе, површине
4375 м2;
укупне површине 5 ха 22 ара 72 м2, све уписано у Лист
непокретности бр. 2422 К.О. Раковац, власништво
Константине Пантелић у 682/627264 идеалног дела.
2.
Општина Беочин нема основа за изјашњење о
праву прече куповине за парцелу - 3369, потес
Думбово, шума 4. класе, површине 2305 м2 с обзиром
да се ради о шумском земљишту.
3.
Овај закључак објавити у „Службеном листу
општине Беочин“.
Образложење
Константина Пaнтелић из Београда, Отона
Жупанчича бр. 45 се обратила општини Беочин са
понудом од 20.09.2017. године за куповину непокретности по основу права прече куповине парцела у К.О.
Раковац чији је она власник односно сувласник са
општином Беочин.
Чланом 6. Закона о промету непокретности
(„Службени гласник РС“, број 93/2014, 121/2014 и
6/2015) прописано је да „власник који намерава да
прода пољопривредно земљиште, дужан је да га
претходно понуди власнику суседног пољопривредног
земљишта“.
Наведено право општина Беочин има као
носилац права јавне својине на катастарским
парцелама: 3290/1 потес Думбово, пашњак 4. класе,
површине 4 7897 м2 и 3290/7 потес Думбово, пашњак 4.
класе, површине 4375 м2, обе уписане у Лист
непокретности бр. 2422 К.О. Раковац, и као власник
суседних парцела за остале наведене парцеле.
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У вези парцеле - 3369, потес Думбово, шума 4.
класе, површине 2305 м2 које је по врсти шумско
земљиште, а по култури шума 4. класе општина Беочин
нема обавезу изјашњавања о коришћењу права прече
куповине.
Имајући у виду да за прибављање пољопривредног земљишта – пашњака у јавну својину општине
Беочин у буџету општине Беочин за 2017. годину нису
планирана средства, одлучено је као у диспозитиву
Закључка.
ОПШТИНЕ БЕОЧИН
ОПШТИНКО ВЕЋЕ
Број: 01-463-132/2/17
Дана: 22.09.2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОВ
Митар Милинковић, с.р.

Комисија за доделу општинских награда и
признања
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На основу члана 8. Одлуке о општинским
наградама и признањима општине Беочин („Службени
лист општине Беочин” бр. 16/13) Комисија за доделу
општинских награда и признања, на седници одржаној
дана 25.09.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Захвалница општине Беочин за 2017. годину
додељује се:
АЛЕКСАНДРУ САШИ ЈОВАНОВИЋУ за изванредне успехе беочинске женске кошаркашке екипе.
Члан 2.
Додела Захвалнице обавиће се на свечаности
поводом 16. октобра - Дана општине Беочин.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Комисија за доделу општинских
награда и признања
Број: 01-011-167
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Дана: 25.09.2017. године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 8. Одлуке о општинским
наградама и признањима општине Беочин („Службени
лист општине Беочин” бр. 16/13) Комисија за доделу
општинских награда и признања, на седници одржаној
дана 25.09.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Захвалница општине Беочин за 2017. годину
додељује се:
КАТОЛИЧКОЈ ЦРКВИ СВЕТА БАРБАРА БЕОЧИН за

12. октобар 2017.

неговање заједништва и активности на доградњи и
реконструкцији објекта цркве и њених садржаја.
Члан 2.
Додела Захвалнице обавиће се на свечаности
поводом 16. октобра - Дана општине Беочин.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Комисија за доделу општинских
награда и признања
Број: 01-011-168
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Дана: 25.09.2017. године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 8. Одлуке о општинским
наградама и признањима општине Беочин („Службени
лист општине Беочин” бр. 16/13) Комисија за доделу
општинских награда и признања, на седници одржаној
дана 25.09.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Захвалница општине Беочин за 2017. годину
додељује се:
РАДИВОЈУ РАКИЋУ ЋЕГИ за друштвени рад и изузетан допринос развоју и афирмацији села Баноштор.
Члан 2.
Додела Захвалнице обавиће се на свечаности
поводом 16. октобра - Дана општине Беочин.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Комисија за доделу општинских
награда и признања
Број: 01-011-169/17
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Дана: 25.09.2017. године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 8. Одлуке о општинским
наградама и признањима општине Беочин („Службени
лист општине Беочин” бр. 16/13) Комисија за доделу
општинских награда и признања, на седници одржаној
дана 25.09.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Захвалница општине Беочин за 2017. годину
додељује се:
ПЕТРУ МАРИНКОВИЋУ из Черевића самохраном оцу
три ћерке на исказаној родитељској пожртвованости.

12. октобар 2017.
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Члан 2.
Додела Захвалнице обавиће се на свечаности
поводом 16. октобра - Дана општине Беочин.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин“.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Комисија за доделу општинских
награда и признања
Број: 01-011-170/17
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Дана: 25.09.2017. године Зоран Стокућа, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Комисија за доделу општинских
награда и признања
Број: 01-011-172/17
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Дана: 25.09.2017. године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 8. Одлуке о општинским
наградама и признањима општине Беочин („Службени
лист општине Беочин” бр. 16/13) Комисија за доделу
општинских награда и признања, на седници одржаној
дана 25.09.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Захвалница општине Беочин за 2017. годину
додељује се:
ПРЕДРАГУ КОМЉЕНОВИЋУ за дугогодишње
друштвено ангажовање у локалној заједници.
Члан 2.
Додела Захвалнице обавиће се на свечаности
поводом 16. октобра - Дана општине Беочин.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Комисија за доделу општинских
награда и признања
Број: 01-011-171/17
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Дана: 25.09.2017. године
Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 8. Одлуке о општинским
наградама и признањима општине Беочин („Службени
лист општине Беочин” бр. 16/13) Комисија за доделу
општинских награда и признања, на седници одржаној
дана 25.09.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Захвалница општине Беочин за 2017. годину
додељује се:
РОДОЉУБУ РОЋКУ ДАНИЧИЋУ за дугогодишње
ангажовање у области спорта и развој фудбала.
Члан 2.
Додела Захвалнице обавиће се на свечаности
поводом 16. октобра - Дана општине Беочин.

206
На основу члана 8. Одлуке о општинским
наградама и признањима општине Беочин („Службени
лист општине Беочин” бр. 16/13) Комисија за доделу
општинских награда и признања, на седници одржаној
дана 25.09.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Захвалница општине Беочин за 2017. годину
додељује се:
ШАБАНУ ДИЉАЈУ за дугогодишњи успешан рад у
области предузетништва.
Члан 2.
Додела Захвалнице обавиће се на свечаности
поводом 16. октобра - Дана општине Беочин.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Комисија за доделу општинских
награда и признања
Број: 01-011-173/17
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Дана: 25.09.2017. године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 8. Одлуке о општинским
наградама и признањима општине Беочин („Службени
лист општине Беочин” бр. 16/13) Комисија за доделу
општинских награда и признања, на седници одржаној
дана 25.09.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Захвалница општине Беочин за 2017. годину
додељује се:
УДРУЖЕЊУ ВЛАСНИКА ПРИВАТНИХ ШУМА
„ШУМСКА ЗАЈЕДНИЦА“ БЕОЧИН за очување
јединственог облика организовања приватних
власника шуме, залагању на заштити и очувању шума и
развоју, промоцији и популаризацији својих садржаја и
активности.
Члан 2.
Додела Захвалнице обавиће се на свечаности
поводом 16. октобра - Дана општине Беочин.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Комисија за доделу општинских
награда и признања
Број: 01-011-174/17
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Дана: 25.09.2017. године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 8. Одлуке о општинским
наградама и признањима општине Беочин („Службени
лист општине Беочин” бр. 16/13) Комисија за доделу
општинских награда и признања, на седници одржаној
дана 25.09.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Захвалница општине Беочин за 2017. годину
додељује се:
УДРУЖЕЊУ ЖЕНА „ЈАНА“ БАНОШТОР за дугогодишњи друштвени рад и неговање културе и традиције
своје средине.
Члан 2.
Додела Захвалнице обавиће се на свечаности
поводом 16. октобра - Дана општине Беочин.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Комисија за доделу општинских
награда и признања
Број: 01-011-175/17
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Дана: 25.09.2017. године Зоран Стокућа, с.р.

12. октобар 2017.

12. октобар 2017.
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Скупштина општине Беочин
155 Одлука о кућном реду у стамбеним
и стамбено-пословним зградама..................................................1
156 Одлука о изменама и допунама
Одлуке о социјалној заштити........................................................6
157 Одлука о изменама Одлуке о стипендирању студената............7
158 Одлука о приступању општине Беочин
Националној асоцијацији локалних Канцеларија за младе........7
159 Одлука о одузимању права коришћења на непокретности
кат. бр. 130 К.О. Беочин.................................................................7
160 Одлука о утврђивању назива улице
у месној заједници Раковац...........................................................8
161 Одлука о мрежи установа за децу
на територији општине Беочин.....................................................8
162 Одлука о утврђивању већег односно мањег броја деце
у васпитним групама у Предшколској установи
„Љуба Станковић“ Беочин.............................................................9
163 Решење о прихатању Извештаја Предшколске установе
„Љуба Станковић“ Беочин о раду у школској 2016/2017 години
(васпитно-образовни рад, превентивна
здравствена заштита, социјални рад)........................................10
164 Решење о давању сагласности на Годишњи план рада
ПУ „Љуба Станковић“ Беочин за школску 2017/2018 годину....10
165 Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању
радног времена Предшколске установе
„Љуба Станковић“ Беочин............................................................10
166 Одлука о додели Октобарске награде општине Беочин
за 2017. годину Живку Живановићу из области спорта............10
167 Одлука о додели Октобарске награде општине Беочин
за 2017. годину Српској православној цркви
Свети Сава Черевић – за посебан допринос
афирмацији општине и насељеног места..................................11
168 Одлука о додели Плакете општине Беочин
за 2017. годину Ненаду Стојковићу.............................................11
169 Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама
и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног
предузећа „Беочин“ Беочин за 2017. годину..............................11
170 Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Програма пословања Јавног предузећа „Топлана“ Беочин
за 2017. годину.............................................................................12
171 Решење о давању сагласности на Финансијски план
по ребалансу Месне заједнице Раковац за 2017. годину..........12
172 Решење о давању сагласности на Финансијски план
по ребалансу Месне заједнице Беочин град за 2017. годину...12
173 Решење о давању сагласности на Финансијски план
по ребалансу Месне заједнице Беочин за 2017. годину...........13
174 Решење о давању сагласности на Финансијски план
по ребалансу Месне заједнице Бразилија за 2017. годину.......13
175 Решење о давању сагласности на Финансијски план
по ребалансу Месне заједнице Черевић за 2017. годину.........13
176 Решење о давању сагласности на Финансијски план
по ребалансу Месне заједнице Баноштор за 2017. годину.......13
177 Решење о давању сагласности на Финансијски план
по ребалансу Месне заједнице Свилош за 2017. годину..........14
178 Решење о давању сагласности на Финансијски план
по ребалансу Месне заједнице Грабово за 2017. годину..........14
179 Решење о давању сагласности на Финансијски план
по ребалансу Месне заједнице Сусек за 2017. годину..............14
180 Решење о давању сагласности на Финансијски план
по ребаласну Месне заједнице Луг за 2017. годину..................14
181 Решење о давању сагласности на Финансијски план
Скупштине општине Беочин по ребалансу за 2017. годину......15
182 Решење о давању сагласности на Финансијски план
Председника општине Беочин по ребалансу за 2017. годину..15
183 Решење о давању сагласности на Финансијски план
Општинског већа општине Беочин
по ребалансу за 2017. годину......................................................15
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184 Решење о давању сагласности на Финансијски план
Општинске управе општине Беочин по ребалансу
за 2017. годину.............................................................................15
185 Решење о давању сагласности на Финансијски план
Правобранилаштва општине Беочин по ребалансу
за 2017. годину..............................................................................16
186 Решење о давању сагласности на Измене Плана и програма
пословања Центра за културу, спорт и туризам
општине Беочин за 2017. годину.................................................16
187 Решење о давању сагласности на Измене финансијског
плана ОШ „Јован Грчић Миленко“ Беочин за 2017. годину.......16
188 Решење о давању сагласности на Измене финансијског
плана ОШ „Јован Поповић“ Сусек за 2017 годину.....................16
189 Решење о давању сагласности на Финансијски план
по ребалансу Предшколске установе
„Љуба Станковић“ Беочин 2017. годину.....................................17
190 Решење о давању сагласности на Измене и допуне
финансијског плана са планираним активностима
Црвеног крста Беочин за 2017. годину........................................17
191 Решење о утврђивању престанка мандата одборника
Скупштине општине Беочин........................................................17
192 Решење о потврђивању мандата
Скупштине општине Беочин........................................................18
193 Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора
Предшколске установе „Љуба Станковић“ Беочин
испред савета родитеља.............................................................18
194 Решење о разрешењу и именовању председника
Надзорног одбора Јавног предузећа „Топлана“ Беочин............19

Општинско веће општине Беочин
195 Одлука o изменама Програма коришћења средстава
за финансирање унапређења безбедности саобраћаја
на путевима на територији општине Беочин у 2017. години....19
196 Одлука о отуђењу непокретности из јавне својине општине
Беочин непосредном погодбом-катастарска парцела
бр. 155/7 К.О. Беочин...................................................................20
197 Одлука о отуђењу непокретности из јавне својине општине
Беочин непосредном погодбом – катастарска парцела
бр. 584/2 К.О. Черевић.................................................................20
198 Решење о разрешењу и именовању члана
Савета за здравље општине Беочин..........................................21
199 Закључак о некоришћењу права прече куповине......................21

Комисија за доделу општинских награда и
признања
200 Одлука о додели Захвалнице општине Беочин
Александру Саши Јовановићу.....................................................22
201 Одлука о додели Захвалнице општине Беочин
католичкој цркви Света Барбара Беочин...................................22
202 Одлука о додели Захвалнице општине Беочин
Радивоју Ракићу Ћеги..................................................................22
203 Одлука о додели Захвалнице општине Беочин
Петру Маринковићу......................................................................22
204 Одлука о додели Захвалнице општине Беочин
Предрагу Комљеновићу...............................................................23
205 Одлука о додели Захвалнице општине Беочин
Родољубу Роћку Даничићу..........................................................23
206 Одлука о додели Захвалнице општине Беочин
Диљај Шабану...............................................................................23
207 Одлука о додели Захвалнице општине Беочин
Удружењу власника приватних шума
„Шумска заједница“ Беочин.........................................................23
208 Одлука о додели Захвалнице општине Беочин
Удружењу жена „Јана“ Баноштор...............................................24

