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На основу чланa 59. став 1. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", 
број 129/2007) и чланова 34 тачка 6 и 85 Статута 
општине Беочин ("Службени лист општине Беочин", 
број 7/11 – пречишћени текст 11/12 и 8/15), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 29.11.2016.  
године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ

О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

Члан 1.
У Одлуци о Општинској управи („Службени 

лист општине Беочин „бр. 3/2014 и 5/2015) у члану 2. 
став 2. алинеја 2. се мења и гласи  “Служба за 
инспекцијске послове, урбанизам и заштиту животне 
средине“.

Члан 2.
У члану 10. став 2. после речи „ 48 сати“ ставља 

се тачка, а брише се „и издвојени ПТТ шалтер.“

Члан 3.
У члану 11. став 1.после речи “Служба за 

инспекцијске послове“ ставља се зарез и брише се „и“ , 
а после речи „урбанизам“ додају се речи „и заштиту 
животне средине“.

У истом члану додаје се став 5. и став 6. који 
гласе:

„Обавља и управне, нормативне и стручне пос-
лове из области уређивања, коришћења, унапређи-
вања и заштите грађевинског земљишта, одржавања, 
заштите и развоја локалних и некатегорисаних путева, 
као и улица у општини Беочин, планирање, управљање 
и надзор над изградњом комуналних објеката, развој и 
одржавање комуналних објеката, одржавање, 
заштита, развој, управљање и уређење јавних повр-
шина и јавних зелених површина, одржавање, развој и 
управљање стамбеним зградама и становима у јавној 
својини општине Беочин, пројектовање, планирање 
развој и надзор у области комуналних делатности.

Спроводи обједињену процедуру за: издавање 
локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, 
пријаву радова, издавање употребне дозволе, за 
прибављање услова за пројектовање, односно 
прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, за 
прибављање исправа и других докумената које издају 
имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу 
објеката, односно за издавање локацијских услова, 
грађевинске дозволе и употребне дозволе из њихове 
надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење 
на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на 

изграђеном објекту.“
Досадашњи став 5. постаје став 7.

Члан 4.
У члану 12.  Одлуке додају се став 4.  и став 5 

који  гласе:
„У оквиру Службе за финансије организује се 

Одсек за јавне набавке.
У оквиру Одсека за јавне набавке спроводе се 

поступци јавних набавки за потребе директних и 
индиректних кориснике буџета општине,  припремају 
се годишњи планови јавних набавки, врши се техничка 
припрема конкурсне документације, спровођење и 
реализација јавних набавки, праћење реализације 
уговора, објављивање аката на Порталу јавних 
набавки, интернет страници општине Беочин , као и 
остали послови везани за ову област.“ 

Досадашњи став 4 .постаје став 6.

 Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о допуни одлуке о општинској управи 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 5/2015).

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: 29.11.2016. године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 6. Закона о начину 

одређивања максималног броја запослених у јавном 
сектору  („Службени гласник РС“, број. 68/15), члана 32. 
став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број: 129/07 и 83/14) и члана 
34. став 1. тачка 6. Статута Општине Беочин („Служ-
бени лист Општине Беочин“ број: 7/2011, 11/2012 и 
8/2015), а у вези тачке 7. Одлуке о максималном броју 
запослених на неодређено време у систему државних 
органа, систему јавних служби, систему Аутономне 
Покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 
2015. годину („Службени гласник РС“ број: 101/15),  
Скупштина Општине Беочин, на седници одржаној  
дана 29.11.2016. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ 

ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У 
ОРГАНИЗАЦИОНИМ ОБЛИЦИМА ОПШТИНЕ 

БЕОЧИН ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1.
У Одлуци о максималном броју запослених на 

неодређено време у организационим облицима 



Општине Беочин за календарску 2015. годину 
(„Сл.лист општине Беочин“ број 1/16) члан 3 мења се и 
гласи:

„Максималан број запослених на неодређено 
време у организационим облицима Општине Беочин је:
1. Општинска управа 62
2. Јавно комунално предузеће Беочин 93
3. ЈП „Грађевинско земљиште
    и путна привреда“ 0
4. ЈП „Топлана“ Беочин 11
5. Културни центар Општине Беочин 29
6. ЈП „Спортско пословни центар Беочин“ 0
7. ПУ „Љуба Станковић“ Беочин 41

Укупно:236“

Члан 2.
Организациони облици дужни су да спроведу 

рационализацију најмање до максималног броја 
запослених на неодређено време утврђеног чланом 1. 
ове Одлуке, најкасније до 20.12.2016. године.

Члан 3.
У осталом делу Одлука остаје неизмењена.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 
Беочин“, а објавиће се и на интернет страници општине 
Беочин www.beocin.rs.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-145 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана:29.11.2016.год. Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 20. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени галсник Републике Србије'', 
број 129/2007 и 83/2014-др. Закон) и члана 34. став 1 
тачка. 6. Статута Општине Беочин (''Службени лист  
Општине Беочин'' број 7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 
8/15) а у складу са одредбама члана 524. и 525. Закона 
о привредним друштвима (''Службени галсник  
Републике Србије'' број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. 
Закон и 5/2015), Скупштина општине Беочин, на 
седници, одржаној 29.11.2016. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКО ПОСЛОВНИ 
ЦЕНТАР БЕОЧИН“ БЕОЧИН

Члан 1.
Овом Одлуком покреће се поступак ликвида-

ције Јавног предузeћа „Спортско пословни центар 
Беочин“ Беочин (у даљем тексту: Јавно предузеће), 
уписаног у регистар привредних субјеката Агенције за 
привредне регистре, матични број: 08690022, ПИБ 
101235125, са пословним бројем рачуна у трезору: 840-
720641-44  код Управе за трезор у Новом Саду.

Након доношења ове Одлуке, делатност 
досадашњег Јавног предузећа, обављаће Установа 
„Центар за културу, спорт и туризам општине Беочин“, 
основана Одлуком Скупштине општине Беочин број 01-
011-128/16 од 11.10.2016.године.

Члан 2.
Констатује се да се ликвидација Јавног 

предузећа може спровести, јер Јавно предузеће има 
довољно средстава за намирење својих обавеза.

Члан 3.
Ликвидација Јавног предузећа почиње даном 

регистрације ове Одлуке код Агенције за привредне 
регистре и објављивањем огласа о покретању 
поступка ликвидације.

Оглас о покретању поступка ликвидације 
објављује се у трајању од 90 дана на интернет 
страници регистра привредних субјеката, са даном 
регистрације Одлуке о покретању постука ликвидације 
Јавног предузећа.

Члан 4.
Позивају се повериоци да пријаве своја 

потраживања према Јавном предузећу најкасније  у 
року од 90 дана, од дана објављивања огласа о 
покретању поступка ликвицације на интернет страници 
Регистра привредних субјеката.

Упозоравају  се  повериоци  да  ће  им  
потраживања бити преклудирана уколико их не пријаве 
најканије у року од 30 дана од дана истека периода 
трајања огласа о покретању поступка ликвидације из 
става 1. Овог члана.

Члан 5.
Пријаве потраживања достављају се на адресу 

седишта Јавног предузећа: пословно име: Јавно 
предузеће Спортско-пословни центар Беочин.

Седиште: Беочин, Беочински трг бр. 1.

Члан 6.
За ликвидационог управника Јавног предузећа 

именује се Јелена Дробњак, ЈМБГ:0302986805008 из 
Беочина, улица Вука Караџића број 17.

Именовањем ликвидационог управника свим 
заступницима јавног предузећа престају права 
заступања Јавног предузећа па се у том смислу 
разрешава Јелена Дробњак из Беочина, улица Вука 
Караџића бр. 17, дужности в.д. директора ЈП СПЦ  
Беочин.

Ликвидациони управник има право на накнаду, 
а висину накнаде одредиће својим актом Председник 
општине Беочин.

Члан 7.
Ликвидациони управник ће свим познатим 

повериоцима упутити и писано обавештење у року од 
15 дана од дана почетка ликвицације.

Члан 8.
Ако поверилац чије је потраживање оспорено 

не покрене поступак пред надлежним судом у року од 
15 дана од дана пријема обавештења о оспоравању 
потраживања и у истом року писаним путем обавести 
Јавно предузеће, то потраживање се сматра 
преклудираним.

Члан 9.
Од дана регистрације ове одлуке, Јавно 

предузеће не може предузимати нове послове, већ 
само послове везане за спровођење ликвидације који 
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обухватају: продају имовине, наплату потраживања, 
исплату поверилаца и друге неопходне послoве.

Позивају се сви дужници Јавног предузећа, да 
измире своје обавезе  према Јавном предузећу.

Члан 10.
Од дана регистрације ове Одлуке запосленима 

у Јавном предузећу престаје радни однос у Јавном 
предузећу и исти ће бити преузети у радни однос у 
Установу „Центар за културу, спорт и туризам општине 
Беочин“.

Списак запослених којима престаје радни 
однос у Јавном предузећу са именима и презименима, 
занимањем, радним стажом у Јавном предузећу и 
претходним радним стажом, као Прилог 1, саставни је 
део ове Одлуке.

Члан 11.
За време ликвидације не исплаћује се учешће 

добити, односно дивиденде, нити се имовина распо-
дељује члановима пре исплате свих потраживања 
поверилаца.

Члан 12.
Ликвидациони управник ће одмах, а најкасније  

у року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке 
поднети Агенцији за привредне регистре ову Одлуку,  
уз регистрациону пријаву покретања поступка  
ликвидације, ради регистрације ликвидације Јавног 
предузећа у Регистар привредних субјеката.

Члан 13.
Ликвидациони управник ће у року од 30 дана од 

дана почетка ликвидације саставити почетни 
ликвидациони биланс као ванредни финансијски 
извештај, у складу са прописима којима се уређује 
рачуноводство и ревизија и у истом року га поднети 
Скупштини општине Беочин на усвајање.

Ликвидациони управник ће саставити и почетни 
ликвидациони извештај, најраније 90 дана, а најкасније 
120 дана од дана почетка ликвидације и у истом року га 
поднети Скупштини на усвајање, а након доношења 
одлуке Скупштине општине о усвајању истог предузети 
потребне радње за регистрацију почетног ликвида-
ционог извештаја у скаду са Законом о регистрацији.

Члан 14.
Након измирења свих обавеза Јавног 

предузећа, Општини Беочин као оснивачу распоређује 
се целокупан ликвидациони остатак, у складу са 
посебном одлуком о расподели ликвидационог 
остатка.

Члан 15.
Ликвидација се окончава доношењем одлуке о 

окончању ликвидације, чиме се Јавно предузеће 
брише из Регистра привредних субјеката Агенције за 
привредне регистре.

Члан 16.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о усклађивању Оснивачког акта Јавног 
предузећа „Спортско пословни центар Беочин“ Беочин 
са Законом о јавним предузећима („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 11/16) и разрешавају се дужности  
председник и чланови Надзорног одбора Јавног 
предузећа, што ће се извршити посебним актом 
Скупштине општине. 

Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Беочин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-144 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 29.11.2016. године Зоран Стокућа, с.р.
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ПРИЛОГ 1

Списак запослених којима престаје радни однос у Јавном предузећу са именима и презименима, 

занимањем, радним стажом у Јавном предузећу и претходним радним стажом

1. ЈЕЛЕНА  ДРОБЊАК В.Д. ДИРЕКТОР 4 год. 8 месеци 19 дана

2. СЛОБОДАН МАЛИНОВИЋ РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ЗА 

ОПШТЕ И ФИНАНСИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ

32 год. 10 месеци 23 дана

3. ГОРДАНА БЛАГОЈЕВИЋ РЕФЕРЕНТ ЗА ОБРАДУ НАЛОГА И

ПЛАЋАЊА

22 год. 1 месец 7 дана

4. ДАВОР МУМОВИЋ РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ 

ОДРЖАВАЊА

10 год. 11 месеци 13 дана

5. БРАНКО ЧОНДРИЋ РЕФЕРЕНТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ 

СПОРТСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И

МАРКЕТИНГ

6 год. 3 месеца 10 дана

6. МИРОСЛАВ ЛИПОТАНОВИЋ ДОМАР 27 год. 11 месеци 1 дан
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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), а везано за члан 16. 
Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног 
предузећа „Спортско пословни центар Беочин“ Беочин, 
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 
29.11.2016. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
"СПОРТСКО ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР БЕОЧИН" 

БЕОЧИН

Члан 1.
Дужности чланства у Надзорном одбору Јавног 

предузећа „Спортско пословни центар Беочин“ Беочин 
због покретања поступка ликвидације овог Јавног 
предузећа разрешавају се:

1. Мирослава Пушара - дужности председника; 
2. Слободан Калајџић - дужности члана и 
3. Слободан Малиновић - дужности члана. 

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-165 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 29.11.2016. године Зоран Стокућа, с.р.

246

На основу члана 20. Закона о локалној самоупави 
(''Службени галсник Републике Србије'', број 129/2007 и 
83/2014-др. Закон) и члана 34. став 1. тачка 6. Статута 
Општине Беочин (''Службени лист Општине Беочин'' 
број 7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15) а у складу са 
одредбама члана 524. и 525. Закона о привредним 
друштвима (''Службени галсник Републике Србије'' 
број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. Закон и 5/2015), 
Скупштина општине Беочин, на седници, одржаној 
29.11.2016. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ И ПУТНА ПРИВРЕДА“ БЕОЧИН

Члан 1.
Овом одлуком покреће се поступак ликвида-

ције Јавног предузаћа „Грађевинско земљиште и путна 
привреда“ Беочин (у даљем тексту: Јавно предузеће), 
уписаног у регистар привредних субјеката Агенције за 
привредне регистре, матични број:08283869, ПИБ 
101235221, са пословним бројем рачуна у трезору: 840-
465641-05, код Управе за трезор у Новом Саду.

Члан 2.
Констатује се да се ликвидација Јавног 

предузећа може спровести, јер Јавно предузеће има 
довољно средстава за намирење својих обавеза.

Члан 3.
Ликвидација Јавног предузећа почиње даном 

регистрације ове Одлуке код Агенције за привредне 
регистре и објављивањем огласа о покретању 
поступка ликвидације.

Оглас о покретању поступка ликвидације 
објављује се у трајању од 90 дана на интернет 
страници регистра привредних субјеката, са даном 
регистрације Одлуке о покретању постука ликвидације 
Јавног предузећа.

Члан 4.
Позивају се повериоци да пријаве своја 

потраживања према ЈП „Грађевинско земљиште и 
путна привреда“ Беочин најкасније у року од 90 дана, 
од дана објављивања огласа о покретању поступка 
ликвицације на интернет страници Регистра прив-
редних субјеката.

Упозоравају се повериоци да ће им потражи-
вања бити преклудирана уколико их не пријаве најкас-
није у року од 30 дана од дана истека периода трајања 
огласа о покретању поступка  ликвидације из става 1. 
Овог члана.

Члан 5.
Пријаве потраживања достављају се на адресу 

седишта Јавног предузећа: пословно име: Јавно 
предузеће „Грађевинско земљиште и путна привреда“ 
Беочин.

Седиште: Беочин, Омладинска број. 54.

29. новембар 2016.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИНБрој 15 - Страна 4

7. ЗОРАН ЖИЖА РАДНИК У КОТЛАРНИЦИ 31 год. 2 месеца 23 дана

8. СЛАВКО СИНЂЕЛИЋ ЧУВАР 30 год. 3 дана

9. ПРЕДРАГ РАЧИЋ ЧУВАР 13 год. 3 месеца 20 дана

10. ДИМИТРИЈЕ ИЛИЋ ЧУВАР 25 год. 25 месеци 18 дана

11. САША КОСАНИЋ ЧУВАР 15 год. 1 месец 11 дана

12. НАДА ЖИВАНОВИЋ СПРЕМАЧИЦА 16 год. 1 месец 2 дана

13. ИВАНА БРАЦАНОВИЋ СПРЕМАЧИЦА 7 год. 9 месеци 10 дана



Члан 6.
За ликвидационог управника Јавног предузећа 

именује се Гордана Ћировић ЈМБГ:0603960805026 из 
Беочина, Стамбени блок Краља Петра I Б-3.

Именовањем ликвидационог управника свим 
заступницима јавног предузећа престају права 
заступања Јавног предузећа па се у том смислу 
разрешава Лука Апић из Сусека, улица  Николе Тесле 
бр. 65, дужности в.д. директора Јавног предузећа. 

Ликвидациони управник има право на накнаду, 
а висину накнаде одредиће својим актом Председник 
општине Беочин.

Члан 7.
Ликвидациони управник ће свим познатим 

повериоцима упутити и писано обавештење у року од 
15 дана од дана почетка ликвицације.

Члан 8.
Ако поверилац чије је потраживање оспорено 

не покрене поступак пред надлежним судом у року од 
15 дана од дана пријема обавештења о оспоравању 
потраживања и у истом року писаним путем обавести 
Јавно предузеће, то потраживање се сматра преклуди-
раним.

Члан 9.
Од дана регистрације ове одлуке, Јавно 

предузеће не може предузимати нове послове, већ 
само послове везане за спровођење ликвидације који 
обухватају: продају имовине, наплату потраживања, 
исплату поверилаца и друге неопходне послoве.

Позивају се сви дужници Јавног предузећа, да 
измире своје обавезе према Јавном предузећу.

Члан 10.
Од дана регистрације ове Одлуке запосленима 

у Јавном предузећу престаје радни однос у Јавном 
предузећу и исти ће бити преузети у радни однос у 
Општинску управу Беочин и Јавно комунално 
предузеће „Беочин“ Беочин.

Списак запослених којима престаје радни 
однос у Јавном предузећу са именима и презименима, 
занимањем, радним стажом у Јавном предузећу и 
претходним радним стажом, као Прилог 1, саставни је 
део ове Овлуке.

Члан 11.
За време ликвидације не исплаћује се учешће 

добити, односно дивиденде, нити се имовина расподе-
љује члановима пре исплате свих потраживања 
поверилаца.

Члан 12.
Ликвидациони управник ће одмах, а најкасније 

у року од 15 дана од дана доношења ове одлуке 
поднети Агенцији за привредне регистре ову одлуку, уз 
регистрациону  пријаву  покретања  поступка   
ликвидације, ради регистрације ликвидације Јавног 
предузећа у Регистар привредних субјеката.

Члан 13.
Ликвидациони управник ће у року од 30 дана од 

дана почетка ликвидације саставити почетни 
ликвидациони биланс као ванредни финансијски 
извештај, у складу са прописима којима се уређује 
рачуноводство и ревизија и у истом року га поднети 
Скупштини општине на усвајање.

Ликвидациони управник ће саставити и почетни 
ликвидациони извештај, најраније 90 дана, а најкасније 
120 дана од дана почетка ликвидације и у истом року га 
поднети Скупштини на усвајање, а након доношења 
одлуке Скупштине општине о усвајању истог предузети 
потребне радње за регистрацију почетног ликвидаци-
оног извештаја у складу са Законом о регистрацији.

Члан 14.
Након измирења свих обавеза Јавног преду-

зећа, Општини Беочин као оснивачу распоређује се 
целокупан ликвидациони остатак, у складу са 
посебном одлуком о расподели ликвидационог 
остатка.

Члан 15.
Ликвидација се окончава доношењем одлуке о 

окончању ликвидације, чиме се Јавно предузеће 
брише из Регистра привредних субјеката Агенције за 
привредне регистре.

Члан 16.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о усклађивању Оснивачког акта Јавног 
предузећа „Грађевинско земљиште у путна привреа“ 
Беочин са Законом о јавним предузећима („Службени 
лист општине Беочин“ бр. 11/16) и разрешавају се 
дужности председник и чланови Надзорног одбора 
Јавног предузећа, што ће се извршити посебним актом 
Скупштине општине.

Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Беочин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
БРОЈ: 01-011-143 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 29.11.2016. године Зоран Стокућа, с.р.
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ПРИЛОГ 1

Списак запослених којима престаје радни однос у Јавном предузећу „Грађевинско земљиште и 

путна привреда“ Беочин са именима и презименима, занимањем, радним стажом у Јавном 

предузећу и претходним радним стажом

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ФУНКЦИЈА ЗАНИМАЊЕ РАДНИ СТАЖ У 
Јавном предузећу

ПРЕТХОДНИ 
РАДНИ СТАЖ

1. ЛУКА АПИЋ В.Д. ДИРЕКТОР ССС  трговачке 
струке

1 година 7 месеци 32 године 10 
месеци 28 дана
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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), а везано за члан 16. 
Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног 
предузећа „Грађевинско земљиште и путна привреда“ 
Беочин, Скупштина општине Беочин, на седници 
одржаној дана 29.11.2016. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА" ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ И ПУТНА ПРИВРЕДА" БЕОЧИН

Члан 1.
Дужности чланства у Надзорном одбору Јавног 

предузећа „Грађевинско земљиште и путна привреда“ 

Беочин због покретања поступка ликвидације овог 
Јавног предузећа разрешавају се:

1. Стеван Радошевић – дужности председника;
2. Бошко Јандрић – дужности члана и 
3. Бранислава Милојевић – дужности члана. 

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-166 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 29.11.2016.  године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 22. став 2. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16),  члана 
31. Одлуке о усклађивању оснивачког акта јавног 
предузећа „Топлана“ Беочин са Законом о јавним 
предузећима („Службени лист општине Беочин“ бр. 
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струке
2. БИЉАНА 
ШЕВИЋ

Одговорни 
пројектант – 
урбаниста
 

ВСС  
архитектонске 
струке – 
дипломирани 
инжењер 
архитектуре

10 година 4 
месеца 12 дана

4 године 1 месец 
16 дана

3. БРАНИСЛАВА 
МИЛОЈЕВИЋ

Шеф службе 
правних и општих 
послова
 

ВСС правне струке
– дипломирани 
правник

20 година 3 
месеца 27 дана

12 година 7 месеци
25 дана

4. ЛЕПОСАВА 
АНДЕРЛУХ

Шеф финансијско 
рачуноводствене 
службе

ССС  економске 
струке 
књиговодствено 
механографски 
смер стручни 
радник књиговођа

30 година 5 
месеци 

1 година 4 месеца 
9 дана

5.  СТЕВАН 
МАРУНКИЋ

Шеф службе 
инвестиција и 
техничких послова

ССС техничке 
струке – 
грађевински 
техничар

13 година 4 
месеца 22 дана

23 године 10 
месеци 22 дана

6. ГОРАН 
КОВАЧЕВИЋ

Координатор рада 
служби јавног 
предузећа
 

ССС  економске 
струке 
књиговодствено 
механографски 
смер стручни 
радник књиговођа

11 година 7 месеци
26 дана

9 година 1 месец  5
дана 

7. ИЛИЈА ЈЕФТИЋ Шеф службе 
урбанизма и 
планирања

Дипломирани 
инжењер 
архитектуре - 
мастер

6 година 2 месеца 
15 дана

2 године 2 месеца 
12 дана

8. ЈЕЛЕНА 
ПРЕКОГАЧИЋ

Самостални 
референт за 
финансије и 
рачуноводство

ВСС дипломирани 
економиста

5 година 10 
месеци 15 дана

-

9. АНТЕ 
МАЈДАНЏИЋ

Возач ССС возач 
механичар, 
техничар

14 година 8 дана 13 година 2 месеца
24 дана

10.  ЉИЉАНА 
ДУЈАКОВИЋ

 Административни 
радник – оператер

Стручно 
оспособљена за 
дактилографа

18 година 4 
месеца 6 дана

10 година 5 
месеци17 дана

11. ДУБРАВКА 
КЛИШАНИЋ

Референт 
техничких и 
оперативних 
послова

ССС – техничар 
финалне прераде 
дрвопрерађивачке 
струке

6 година 4 месеца 
15 дана

2 месеца 28 дана

12. СНЕЖАНА 
ВУЈАНОВИЋ

 Архивар – курир Основна школа 36 година 9 
месеци 15 дана

-



11/16) и члана 34. став 1. тачка 9. и 120. Статута 
општине Беочин ("Службени лист општина Беочин" бр. 
7/11-пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина 
општине Беочин на седници одржаној дана 29.11.2016. 
године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА "ТОПЛАНА“ БЕОЧИН

Члан 1.
Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа 

"Топлана“ Беочин број 616 од 21.11.2016. године који је 
донео Надзорни одбор Јавног предузећа "Топлана“ 
Беочин, на седници одржаној дана 21.11.2016. године.

Члан 2.
Статут Јавног предузећа "Топлана“ Беочин 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: 01-110-31 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 29.11.2016. године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 34. став 1. тачка 9. и 120. 

Статута општине Беочин ("Службени лист општине 
Беочин" бр. 7/11 – пречишћен текст и 11/12 и 8/15) и 
члана 55. Статута Културног центра општине Беочин ), 
Скупштина општине Беочин на седници одржаној дана 
29.11.2016. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА КУЛТУРНОГ 
ЦЕНТРА ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и 

допунама Статута Културног центра општине Беочин 
број 01-221 од 18.11.2016. године који је донео Управни 
одбор Центра за културу,спорт и туризам, на седници 
одржаној дана 18.11.2016. године.

Члан 2.
Одлука о изменама и допунама Статута 

Културног центра општине Беочин из члана 1. 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: 01-110-30 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 29.11.2016. године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 34. став 1. тачка 11. и члана 

120. Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 

8/15), а у вези са чланом 76. став 3. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11,93/12, 62713, 63/13 испр. 108/13, 142/14, 
68/15 и 103/15) Скупштина општине Беочин је на 
седници одржаној дана 29.11.2016. године донела 

РЕШЕЊЕ
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА ПЕРИОД ОД 
01.01.2016. ГОДИНЕ ДО 30.09.2016. ГОДИНЕ

Члан 1.
Прихвата се Извештај Службе за финансије 

број 04-400-183 од 14.10.2016. године о извршењу 
буџета општине Беочин за период од 01.01.2016. 
године до 30.09.2016. године који је усвојило 
Општинско веће на седници одржаној дана 27.10.2016. 
године.

Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-189 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 29.11.2016. године Зоран Стокућа, с.р.

251
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. 

став 1. Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), члана 34. 
став 1. тачка 14. и члана 120., а везано за члан 65. став 
3. Статута општине Беочин ("Службени лист општинe 
Беочин" бр. 7/11 – пречишћен текст и 11/12), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 29.11.2016. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ РАДНО ПРАВНОГ СТАТУСА 

ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
Нада Пурић из Беочина која је изабрана за 

члана Општинског већа општине Беочин решењем 
Скупштине општине Беочин бр. 01-02-58/16 од 
26.05.2016. године, на мандатни период од четири 
године, функцију члана Општинског већа општине 
Беочин ће обављати уз заснивање радног односа на 
одређено време.

Именована заснива радни однос на одређено 
време почев од 30.11.2016. године, па до истека 
мандата.

Члан 2.
Појединачна акта везана за регулисање радно-

правног статуса именоване донеће Комисија за 
кадровска и административна питања и радне односе. 

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-112-128/16 Председник СО
Дана: 29.11.2016. године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 55. став 3. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Службени лист РС" 
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 29.11.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
"ЉУБА СТАНКОВИЋ" БЕОЧИН

Члан 1.
Дужности чланства у Управном одбору 

Предшколске установе „Љуба Станковић“ Беочин 
испред Савета родитеља разрешава се МАРКО 
ПОРТНЕР. 

Члан 2.
У састав Управног одбора Предшколске 

установе „Љуба Станковић“ Беочин, за члана, испред 
Савета родитеља, именује се ВАЊА СИЧ.

Члан 3.
Мандат именоване 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".

О б р а з л о ж е њ е

Дана 10.11.2016. године Предшколска установа 
„Љуба Станковић“ Беочин доставила је Скупштини 
општине Беочин предлог за разрешење члана 
Управног одбора Марка Портнера и именовање Вање 
Сич, а на основу одлуке Савета родитеља бр. 974-01 од 
26.10.2016. године. 

Чланом 54. став 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања прописано је да орган 
управљања установе чине по три представника 
запослених, родитеља и јединице локалне 
самоуправе. 

С обзиром на напред наведену законску 
одредбу као и чињеницу да је предлог достављен од 
стране овлашћеног предлагача,Општинско веће је 
утврдило предлог за разрешење Марка Портнера и 
именовање Вање Сич и доставило га Скупштини 
општине Беочин на разматрање и доношење. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-164 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 29.11.2016. године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 42. Закона о ванредним 

ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/2009, 
92/2011 и 93/2012), члана 10. Уредбе о саставу и начину 

рада штабова за ванредне ситуације ( „Службени 
гласник РС“, број 98/2010) и члана 120. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“, 
број 7/2011 – пречишћен текст и 11/2012), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 29.11.2016. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ПОСТАВЉЕЊУ ЧЛАНА

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Члан 1.
Дужности чланства у Општинском штабу за 

ванредне ситуације, разрешава се:
1. СТАНИМИР ЂУКИЋ, члан 

Члан 2.
У Општински штаб за ванредне ситуације 

поставља се:
1. СТЕВАН ПОПОВИЋ, заменик начелника 

Полицијске станице Беочин.

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број:01-02-167/16 Председник СО
Дана: 29.11.2016. године Зоран Стокућа, с.р.

Општинско веће општине Беочин
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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 27.10.2016. године, донело је 

ОДЛУКУ 
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН НЕПОСРЕДНОМ 
ПОГОДБОМ - УДЕЛА ОД 1/69 У КАТАСТАРСКОЈ 

ПАРЦЕЛИ БРОЈ 990/2 К.О. ЧЕРЕВИЋ

Члан 1.
ОТУЂУЈЕ СЕ из  јавне својине Општине  

Беочин непосредном погодбом, 1/69 удела у 
катастарској парцели број 990/2, површине 1 м/2, 
уписана у Лист непокретности број 2745 к.о. Черевић, 
земљиште у грађевинском подручју, у корист Јанка  
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Крчмара из Черевића (ЈМБГ: 0105960800059), Милоша 
Црњанског бб.

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

основу процене надлежног органа – пореске управе – 
за цену од 741,00 динар (словима: седамстотина-
четрдесетједан динар).

Члан 3.
Обавезује се стицалац удела 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.

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

објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:01-011-137/16 Председник општине
Дана: 27.10.2016. године Митар Милинковић, с.р.
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На основу члана 3. и 16. Одлуке о прибављању, 

коришћењу, управљању и располагању стврима у 
својини општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“, број 6/2014), члана 3. Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда („Службени гласник РС“, број 24/2012, 48/2015 и 
99/2015) и члана 34. став 2. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“, број 7/2011 – 
пречишћен текст, 11/2012 и 8/2015), Општинско веће 
општине Беочин je на седници одржаној дана 
16.11.2016. године, донело 

ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ОПШТИНЕ БЕОЧИН НЕПОСРЕДНОМ 
ПОГОДБОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 1203, 1204, 

1219/1, 1219/2,1220/1 И 1220/2 К.О. БЕОЧИН

Члан 1.
У јавну својину општине Беочин од досадашњег 

власника Драгољуба Беквалца из Новог Сада, Бановић 
Страхиње 16/2, прибављају се катастарске парцеле 
уписане у Лист непокретности 992 К.о. Беочин, и то:

- 1203, површине 973 м/2, шума 3. класе, 
шумско земљиште, потес Долови;

- 1204, површине 2.760 м/2, њива 6. класе, 
пољопривредно земљиште, потес Долови;

- 1219/1, површине 916 м/2, воћњак 5. класе, 
градско грађевинско земљиште, потес Немчевац;

- 1219/2, површине 277 м/2, воћњак 5.класе, 
градско грађевинско земљиште, потес Немчевац;

- 1220/1, површине 6.804 м/2, њива 6. класе, 
градско грађевинско земљиште, потес Немчевац и

- 1220/2, површине 54 м/2, њива 6. класе, 
градско грађевинско земљиште, потес Немчевац.

Члан 2.
Катастарске парцеле наведене у члану 1. ове 

Одлуке у јавну својину општине Беочин прибављају се 
непосредном погодбом, на основу процене Минис-
тарства финансија, Пореске управе, Регионалног 
центра Нови Сад, Експозитура Беочин, број 437-17-
893/2016 од 3.11.2016. године, за цену од 1.450.610,40 
динара (словима: милиончетристопедесетхиљада- 
шестодесетдинара и 40/100).

Средства из става 1. овог члана уплатиће се на 
т е к у ћ и  р ач у н  Д р а го љ у ба  Б е к в а л ц а  б р о ј  
205900101766436051 код „Комерцијалне банке“.

Члан 3.
Ова Одлука са изводом о извршеној уплати 

средстава из члана 2. ове Одлуке биће основ за бри-
сање својине Драгољуба Беквалца на непокрет-
ностима наведеним у члану 1. ове Одлуке и упис права 
јавне својине општине Беочин. 

Члан 4.
Саставни део ове Одлуке је изјава власника 

непокретности наведених у члану 1. ове Одлуке којом 
тврди да на предметним непокретностим нема 
никаквих терета, како уписаних тако и неуписаних, те 
ако се исти накнадно појаве да ће исте отклнити о свом 
трошку. 

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“. 

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-011-146 Председник општине
Дана:16.11.2016. године Митар Милинковић, с.р.
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