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054
На основу члана 34. став 1. тачка 11. и члана 

120. Статута општине Беочин (“Службени лист 
општине Беочин“ бр. 7/11-пречишћен текст и 11/12), 
Скупштина општине Беочин на седници одржаној дана 
13.06.2014. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ГРАДА НОВОГ САДА, ОДЕЉЕЊА БЕОЧИН ЗА 

2013. ГОДИНУ

Члан 1.
Прихвата се Извештај о раду Центра за 

социјални рад града Новог Сада, Oдељења Беочин за 
2013. годину.

Члан 2.
Извештај о раду Центра за социјални рад града 

Новог Сада, Oдељења  Беочин за 2013. годину је 
саставни део овог Решења.

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

објавиће се у "Службеном листу општинe Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број:01-400-79        ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године        Видана Недић, с.р.

055
На основу члана 34. став 1. тачка 11. и члана 

120. Статута општине Беочин ("Службени лист 
општине Беочин“ бр. 7/11-пречишћен текст и 11/12) и 
члана 44 став 1. тачка 7. Статута Јавног предузећа 
"Топлана" Беочин, Скупштина општине Беочин на 
седници одржаној дана 13.06.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ТОПЛАНА" БЕОЧИН ЗА 

2013. ГОДИНУ

Члан 1.
Прихвата се Финансијски извештај Јавног 

предузећа "Топлана" Беочин за 2013. годину који је 
усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа на седници 
одржаној дана 30.05.2014. године.

Члан 2.
Финансијски извештај Јавног предузећа 

"Топлана" Беочин за 2013. 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:01-400-88 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић, с.р.

056

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 
129/07), члана 34. став 1. тачка 11. и члана 120. Статута 
општине Беочин ("Службени лист општине Беочин“ бр. 
7/11-пречишћен текст и 11/12) и члана члана 44. став 1. 
тачка 7. Статута Јавног комуналног предузећа "Беочин" 
Беочин, Скупштина општине Беочин на седници 
одржаној дана 13.06.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА 

ПРЕДУЗЕЋА И ПЛАНА
ОСТВАРЕЊА ПО ГОДИШЊЕМ ОБРАЧУНУ ЈАНУАР 
- ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА "БЕОЧИН" БЕОЧИН

Члан 1.
Прихвата се Финансијски извештај предузећа и 

План остварења по годишњем обрачуну јануар – 
децембар 2013. године Јавног комуналног предузећа 
"Беочин" Беочин који је усвојио Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа "Беочин" Беочин на седници 
одржаној дана 12.05.2014. године.

Члан 2.
Финансијски извештај и План остварења по 

годишњем обрачуну јануар – децембар 2013. године 
Јавног комуналног предузећа "Беочин" 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:01-400-76 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић, с.р.
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057
На основу члана 49. став 3. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/12) и 
члана 34. став 1. тачка 8. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 7711 – 
пречишћен текст и 11/12), Скупштина општине Беочин 
на седници одржаној дана 13.06.2014. године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „БЕОЧИН“ БЕОЧИН

Члан 1. 
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора Јавног комуналног предузећа „Беочин“ Беочин 
број 497/4 од 12.05.2014. године којом се уређује 
покриће дела губитка по годишњем обрачуну за 2013. 
годину.

Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-96 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић, с.р.

058
На основу члана 34.став 1. тачка 11. и члана 

120. Статута општине Беочин ("Службени лист 
општине Беочин“ бр. 7/11-пречишћен текст и 11/12) 
Скупштина општине Беочин на седници одржаној дана 
13.06.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И 

ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА
"ДР ДУШАН САВИЋ ДОДА" БЕОЧИН ЗА ЗА 2013. 

ГОДИНУ

Члан 1.
Прихвата се Извештај о раду и пословању Дома 

здравља "Др Душан Савић Дода" Беочин за 2013. 
годину, који је усвојио Управни одбор установе на 
седници одржаној дана 15.04.2014. године.

Члан 2.
Извештај о раду и пословању Дома здравља 

"Др Душан Савић Дода" Беочин за 2013. 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:01-400-63 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић , с.р.

059
На основу члана 34.став 1. тачка 11. и члана 

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

Скупштина општине Беочин на седници одржаној дана 
13.06.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ 

ИЗВЕШТАЈА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ "ЈОВАН ГРЧИЋ МИЛЕНКО" БЕОЧИН

ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.
Прихвата се Годишњи финансијски извештај 

Основне школе "Јован Грчић Миленко" Беочин за 2013. 
годину, који је усвојио Школски одбор Основне школе 
"Јован Грчић Миленко" Беочин на седници одржаној 
дана 26.02.2014. године.

Члан 2.
Годишњи финансијски извештај Основне 

школе "Јован Грчић Миленко" Беочин за 2013. 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:01-400-49 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић, с.р.

060
На основу члана 34. став 1. тачка 11. и 120. 

Статута општине Беочин ("Службени лист општине 
Беочин“ бр. 7/11-пречишћен текст и 11/12) Скупштина 
општине Беочин на седници одржаној дана 13.06.2014. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЈОВАН ПОПОВИЋ " СУСЕК

ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.
Прихвата се Извештај о реализацији финан-

сијског плана Основне школе "Јован Поповић" Сусек за 
2013. годину, који је усвојио Школски одбор Основне 
школе "Јован Поповић" Сусек на седници одржаној 
дана 31.01.2014. године.

Члан 2.
Извештај о реализацији финансијског плана 

Основне школе "Јован Поповић" Сусек за 2013. 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:01-400-78 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић , с.р.

061
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 
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129/07),члана 34. став 1. тачка 11. и члана 120. Статута 
општине Беочин ("Службени лист општине Беочин“ бр. 
7/11-пречишћен текст и 11/12) Скупштина општине 
Беочин на седници одржаној дана 13.06.2014. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ 
ПОСЛОВАЊУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ЉУБА 

СТАНКОВИЋ" БЕОЧИН ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.
Прихвата се Извештај о финансијском посло-

вању Предшколске установе "Љуба Станковић" Беочин 
за 2013. годину, који је усвојио Управни одбор Установе 
на седници одржаној дана 26.02.2014. године.

Члан 2.
Извештај о финансијском пословању Пред-

школске установе "Љуба Станковић" Беочин за 2013. 
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:01-400-50 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић, с.р.

062
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 
129/07), члана 34. став 1. тачка 11. и члана 120. Статута 
општине Беочин ("Службени лист општине Беочин“ бр. 
7/11-пречишћен текст и 11/12) и члана 30. Статута 
Културног центра општине Беочин, Скупштина 
општине Беочин на седници одржаној дана 13.06.2014. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И 

ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2013. 

ГОДИНУ

Члан 1.
Прихвата се Извештај о раду и финансијском 

пословању Културног центра општине Беочин за 2013. 
годину, који је усвојио Управни одбор Културног центра 
општине Беочин на седници одржаној дана 26.02.2014. 
године.

Члан 2.
Извештај о раду и финансијском пословању 

Културног центра општине Беочин за 2013. 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:01-400-48 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић, с.р.

063
На основу члана 34. став 1. тачка 11. и члана 

120. Статута општине Беочин ("Службени лист 
општине Беочин“ бр. 7/11-пречишћен текст и 11/12) 
Скупштина општине Беочин на седници одржаној дана 
13.06.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
РАКОВАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.
Прихвата се Финансијски извештај Месне 

заједнице Раковац за 2013. годину, који је усвојио Савет 
Месне заједнице Раковац на седници одржаној дана 
23.04.2014. године.

Члан 2.
Финансијски извештај Месне заједнице 

Раковац за 2013. 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: 01-400-65 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана:13.06.2014. године Видана Недић, с.р.

064
На основу члана 34. став 1. тачка 11. и  члана 

120. Статута општине Беочин ("Службени лист 
општине Беочин“ бр. 7/11-пречишћен текст и 11/12) 
Скупштина општине Беочин на седници одржаној дана 
13.06.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БЕОЧИН ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.
Прихвата се Финансијски извештај Месне 

заједнице Беочин за 2013. годину, који је усвојио Савет 
Месне заједнице Беочин на седници одржаној дана 
15.04.2014. године.

Члан 2.
Финансијски извештај Месне заједнице Беочин 

за 2013. 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: 01-400-62 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић, с.р.

065
На основу члана 34. став 1. тачка 11. и члана 

120. Статута општине Беочин ("Службени лист 
општине Беочин“ бр. 7/11-пречишћен текст и 11/12) 
Скупштина општине Беочин на седници одржаној дана 
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13.06.2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БЕОЧИН ГРАД ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.
Прихвата се Финансијски извештај Месне 

заједнице Беочин град за 2013. годину, који је усвојио 
Савет Месне заједнице Беочин град на седници 
одржаној дана 28.04.2014. године.

Члан 2.
Финансијски извештај Месне заједнице Беочин 

град за 2013. 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: 01-400-64 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић, с.р.

066
На основу члана 34. став 1. тачка 11. и 120. 

Статута општине Беочин ("Службени лист општине 
Беочин“ бр. 7/11-пречишћен текст и 11/12) Скупштина 
општине Беочин на седници одржаној дана 13.06.2014. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БРАЗИЛИЈА ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.
Прихвата се Финансијски извештај Месне 

заједнице Бразилија за 2013. годину, који је усвојио 
Савет Месне заједнице Бразилија на седници одржаној 
дана 17.04.2014. године.

Члан 2.
Финансијски извештај Месне заједнице 

Бразилија за 2013. 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: 01-400-66  ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић, с.р.

067
На основу члана 34. став 1. тачка 11. и члана 

120. Статута општине Беочин ("Службени лист 
општине Беочин“ бр. 7/11-пречишћен тект и 11/12) 
Скупштина општине Беочин на седници одржаној дана 
13.06.2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЧЕРЕВИЋ ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.
Прихвата се Финансијски извештај Месне 

заједнице Черевић за 2013. годину, који је усвојио 
Савет Месне заједнице Черевић на седници одржаној 
дана 22.04.2014. године.

Члан 2.
Финансијски извештај Месне заједнице 

Черевић за 2013. 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: 01-400-67 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић,с.р.

068
На основу члана 34. став 1. тачка 11. и члана 

120. Статута општине Беочин ("Службени лист 
општине Беочин“ бр. 7/11-пречишћен текст и 11/12) 
Скупштина општине Беочин на седници одржаној дана 
13.06.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БАНОШТОР ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.
Прихвата се Финансијски извештај Месне 

заједнице Баноштор за 2013. годину, који је усвојио 
Савет Месне заједнице Баноштор на седници одржаној 
дана 14.04.2014. године.

Члан 2.
Финансијски извештај Месне заједнице 

Баноштор за 2013. 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: 01-400-68 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић,с.р.

069
На основу члана 34. став 1. тачка 11. и члана 

120. Статута општине Беочин ("Службени лист 
општине Беочин“ бр. 7/11 и 11/12) Скупштина општине 
Беочин на седници одржаној дана 13.06.2014. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СУСЕК ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.
Прихвата се Финансијски извештај Месне 
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заједнице Сусек за 2013. годину, који је усвојио Савет 
Месне заједнице Сусек на седници одржаној дана 
30.04.2014. године.

Члан 2.
Финансијски извештај Месне заједнице Сусек 

за 2013. 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: 01-400-69 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић, с.р.

070
На основу члана 34. став 1. тачка 11. и члана 

120. Статута општине Беочин ("Службени лист 
општине Беочин“ бр. 7/11-пречишћен текст и 11/12) 
Скупштина општине Беочин на седници одржаној дана 
13.06.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
СВИЛОШ ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.
Прихвата се Финансијски извештај Месне 

заједнице Свилош за 2013. годину, који је усвојио Савет 
Месне заједнице Свилош на седници одржаној дана 
14.04.2014. године.

Члан 2.
Финансијски извештај Месне заједнице 

Свилош за 2013. 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: 01-400-71 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић, с.р.

071
На основу члана 34. став 1. тачка 11. и члана 

120. Статута општине Беочин ("Службени лист 
општине Беочин“ бр. 7/11-пречишћен текст и 11/12) 
Скупштина општине Беочин на седници одржаној дана 
13.06.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ГРАБОВО ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.
Прихвата се Финансијски извештај Месне 

заједнице Грабово за 2013. годину, који је усвојио Савет 
Месне заједнице Грабово на седници одржаној дана 
21.04.2014. године.

Члан 2.
Финансијски извештај Месне заједнице 

Грабово за 2013. 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: 01-400-72 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић,с.р.

072
На основу члана 34. став 1. тачка 11. и члана 

120. Статута општине Беочин ("Службени лист 
општине Беочин“ бр. 7/11-пречишћен текст и 11/12) 
Скупштина општине Беочин на седници одржаној дана 
13.06.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЛУГ ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.
Прихвата се Финансијски извештај Месне 

заједнице Луг за 2013. годину, који је усвојио Савет 
Месне заједнице Луг на седници одржаној дана 
06.05.2014. године.

Члан 2.
Финансијски извештај Месне заједнице Луг за 

2013. 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: 01-400-70 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић, с.р.

073
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 
129/07), члана 34. став 1. тачка 11. и члана 120. Статута 
општине Беочин ("Службени лист општине Беочин“ бр. 
7/11-пречишћен текст и 11/12) и члана 44. став 1. тачка 
7. Статута Јавног предузећа "Спортско пословни ценар 
Беочин" Беочин, Скупштина општине Беочин на 
седници одржаној дана 13.06.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И 

ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ  ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА "СПОРТСКО ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР 

БЕОЧИН" БЕОЧИН
ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.
Прихвата се Извештај о раду и финансијском 

пословању Јавног предузећа "Спортско пословни 
центар Беочин" Беочин за 2013. годину који је усвојио 
Надзорни одбор Јавног предузећа "Спортско пословни 
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Члан 1.
Прихвата се Извештај о финансијском 

пословању Спортског савеза општине Беочин за 2013. 
годину, који је усвојио Управни одбор Спортског савеза 
општине Беочин на седници одржаној дана 23.05.2014. 
године.

Члан 2.
Извештај о финансијском пословању Спортског 

савеза општине Беочин за 2013. 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: 01-400-81 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић, с.р.

076
На основу члана 34. став 1. тачка 11. и члана 

120. Статута општине Беочин ("Службени лист 
општине Беочин“ бр. 7/11 – пречишћен текст и 11/12) 
Скупштина општине Беочин на седници одржаној дана 
13.06.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БЕОЧИН ЗА 2013. ГОДИНУ
И ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ 

ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БЕОЧИН
ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.
Прихвата се Извештај о раду Општинске 

управе Беочин за 2013. годину са Извештајем о 
извршењу Финансијског плана Општинске управе 
Беочин за 2013. годину.

Члан 2. 
Извештај о раду Општинске управе Беочин за 

2013. годину са Извештајем о извршењу Финансијског 
плана Општинске управе Беочин за 2013. 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:01-400-75 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић, с.р.

077
На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/2007), члана 77. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13) и члана 34. став 1. 
тачка 2. и члана 120. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“, број 7/11 – 
пречишћен текст и 11/12),  Скупштина општине Беочин, 
на седници одржаној 13.06.2014. године, донела је

центар Беочин" Беочин на седници одржаној дана 
15.05.2014. године.

Члан 2. 
Извештај о раду и финансијском пословању 

Јавног предузећа "Спортско пословни центар Беочин" 
Беочин за 2013. 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: 01-400-77 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић, с.р.

074
На основу члана 34. став 1. тачка 11. и члана 

120. Статута општине Беочин ("Службени лист 
општине Беочин“ бр. 7/11-пречишћен текст и 11/12) и 
члана 47. став 1. тачка 7. Статута Јавног предузећа 
"Грађевинско земљиште и путна привреда" Беочин, 
Скупштина општине Беочин на седници одржаној дана 
13.06.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ГРАЂЕВИНСКО 
ЗЕМЉИШТЕ И ПУТНА ПРИВРЕДА" БЕОЧИН ЗА

 2013. ГОДИНУ

Члан 1.
Прихвата се Извештај о пословању Јавног 

предузећа "Грађевинско земљиште и путна привреда" 
Беочин за 2013. годину који је усвојио Надзорни одбор 
Јавног предузећа "Грађевинско земљиште и путна 
привреда" Беочин на седници одржаној дана 
23.05.2014. године.

Члан 2.
Извештај о пословању Јавног предузећа 

"Грађевинско земљиште и путна привреда" Беочин за 
2013. 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:01-400-80 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић, с.р.

075
На основу члана 120. Статута општине Беочин 

("Службени лист општинe Беочин" бр. 7/11 – 
пречишћен текст и 11/12), Скупштина општине Беочин, 
на седници одржаној дана 13.06.2014. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ 

ПОСЛОВАЊУ 
СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2013. 

ГОДИНУ
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О Д Л У К У
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 

ЗА 2013. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Укупна примања и издаци буџета и буџетских корисника консолидовани за 2013. годину исказују се у 
следећим износима (у хиљадама динара):

Члан 2.

У билансу стања на дан 31.12.2013. године утврђена је укупна актива у износу од 833.505 хиљада динара 
и укупна пасива у износу од  833.505 хиљада динара.

 
I Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства  487.299 
II Укупно извршени текући расходи и издаци  451.012 
III Разлика укупних примања и укупних издатака (I – II) 36.287 

 

  
Табела I 
 

АКТИВА                    у 000 динара

 
  

ПАСИВА                                                                                                у хиљадама динара 

                                                                            

Број 
конта 

ОПИС 
Износ из 

претходне 
године 

Износ текуће године 

Бруто 
Исправка 
вредности 

Нето 

Нефинансијска имовина у 
сталним средствима 

712.080 904.187 181.659 722.528 

Нефинансијска имовина у 
залихама 

3.492 3.482  

Дугорочна финансијска 
имовина 
Новчана средства, племенити 
метали, хартије од вредности, 
потраживања и краткорочни 
пласмани 

52.205 59.137 58.408 

Активна временска 
разграничења 

62.165 144.504 92.000 52.504 

 УКУПНА АКТИВА 826.512 1.111.486 277.981 833.505 

010000

020000

110000

120000

130000

10

52 166

10

111 55

729

  

 

Број 
конта 

ОПИС 

ИЗНОС 

Претходна година  Текуће година  

 Обавезе по основу расхода за запослене    
 Обавезе по основу осталих расхода, 

изузев расхода за запослене 
 

 Обавезе из пословања 52.688  
 Пасивна временска разграничења 30.060 27.251 

310000 Капитал 713.535 723.547 
321121 Вишак прихода и примања – суфицит 29.339 35.219 
321311 Нераспоређен вишак прихода и примања 

из ранијих година 
43 114 

 УКУПНА ПАСИВА 826.512 833.505 

230000
240000

250000
290000

634 779

213 413

46.182
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Члан 3.
Укупно остварени приходи и примања у 2013. години   су  456.416 хиљада динара   и то:

- текући приходи 453.547 хиљада динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине 2.869 хиљада динара 

Укупно извршени расходи и издаци у 2013. години су 451.009 хиљада динара и то:
- текући расходи     412.558 хиљада     динара
- издаци за нефинансијску имовину   38.451 хиљада   динара.

Утврђен је вишак новчаних прилива (суфицит) у износу од 5.407 хиљада динара.
Овако утврђен вишак прихода и примања - буџетски суфицит, коригован је за:

- део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће 
расхода и издатака текућ године у износу од 29.430 хиљада динара,

- део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине у 
износу од 382 хиљаде динара,

Кориговањем суфицита, утврђен је суфицит у износу од 35.219 хиљада динара, који је наменски 
опредељен за наредну годину, тако да ће га директни и индиректни корисници као и корисници наменских 
подрачуна користити за намене за које је опредељен.

 
Приказ у табели II. 
ТАБЕЛА II                                                                                                            у  000 динара 
 

Број 
конта 

ОПИС 
ИЗНОС 

Претходна година  Текућа година 
 Текући приходи и примања од продаје 

нефинансијске имовине  
  

700000 Текући приходи 531.874 453.547 
 Порези 279.560 256.966 
 Социјални доприноси / / 
 Донације и трансфери 118.533 102.741 
 Други приходи 132.400 91.501 
 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 1.381 2.339 
 Трансфери између буџетских корисника на истом 

нивоу 
/ / 

 Приходи из буџета  / / 
 Примања од продаје нефинансијске имовине 1.668 2.869 
 Примања од продаје основних средстава   
 Примања од продаје залиха   
 Примања од продаје драгоцености  / / 
 Примања од продаје природне имовине 1.509 1.859 

 Текући расходи и издаци за нефинансијску 
имовину 

  

400000 Текући расходи 482.951 412.559 
 Расходи за запослене 162.810 162.279 
 Коришћење роба и услуга 232.703 177.798 
 Амортизација и употреба средстава за рад   / 
 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања  / / 
 Субвенције  4.242 
 Донације, дотације и трансфери 41.493 30.206 
 Социјално осигурање и социјална заштита 7.424 15.503 
 Остали расходи 37.044 22.530 
 Издаци за нефинансијску имовину 58.202 38.451 
 Основна средства 55.271 38.408 
 Залихе   
 Драгоцености / / 
 Природна имовина 2.860 / 
 Нефинансијска имовина које се финансира из / / 

средстава за реализацију Националног 
инвестиционог плана 

 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА    
 Вишак прихода и примања – буџетски суфицит  5.407 
 Мањак прихода и примања – буџетски дефицит 7.611  

710000
720000
730000
740000
770000
780000

790000
800000
810000
820000
830000
840000

410000
420000
430000
440000
450000
460000
470000
480000
500000
510000
520000
530000
540000
550000

23
136

927
83

607

870

71 43
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Укупан фискални суфицит у износу од 5.404 хиљада динара коригује се за пренета неутрошена средства 
из претходне године у износу од 30.775 хиљада динара и примања од продаје финансијске имовине у износу од 
108 хиљада динара.

Члан 4.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Беочин за 2013. годину (у даљем тексту: 

буџет), састоје се од:

 КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА 
ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

36.950 29.812 

 Део нераспоређеног вишка прихода и примања из 
ранијих година који је коришћен за покриће расхода 
и издатака текуће године  

36.478 29.430 

 Део новчаних средстава амортизације који је 
коришћен за набавку нефинансијске имовине 414 382 

    

    

Број 
конта 

ОПИС 
ИЗНОС 

Претходна година  Текућа година  
 Део пренетих неутрошених средстава из ранијих 

година коришћен за покриће расхода и издатака 
текуће године 

 
58 

/ 

 Износ расхода и издатака за нефинансијску 
имовину, финансирану из кредита 

  

 Износ приватизационих примања коришћен за 
покриће расхода и издатака текуће године  

  

 ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ 
ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

  

 Утрошена средства текућих прихода и примања од 
продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза 
по кредитима 

  

 Утрошена средства текућих прихода и примања од 
продаје нефинансијске имовине за набавку 
финансијске имовине 

  

321121 Вишак прихода и примања – суфицит 29.339 35.219 
321122 Мањак прихода и примања – дефицит   
 ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА 

ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) 
29.339 35.219 

 Део вишка прихода и примања наменски опредељен 
за наредну годину  

28.563 14.455 

 Нераспоређен део вишка прихода и примања за 
пренос у наредну годину  

776 20.764 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА   У хиљадама динара 
-Укупни приходи и примања остварени по основу продаје 
нефинансијске имовине 456.416 
-Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине  451.009 
-Буџетски суфицит 5.407 
-Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих 
хартија од вредности) 3 
Укупан фискални суфицит 5.404 
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   
-Примања од задуживања  / 
-Примања од продаје финансијске имовине 108 
-Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих 
хартија од вредности) / 
-Издаци за отплату главнице дуга  / 
-Нето финансирање 108 
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ  ПЛУС НЕТО 
ФИНАНСИРАЊЕ  5.512 
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Члан 5.
Буџетски суфицит, укупан фискални суфицит, као и увећање укупног фискалног суфицита приказују се 

следећом табелом:
 
Табела III   
 
Укупан суфицит, укупан фискални суфицит као и увећање  укупног фискалног суфицита  
 

У 000 динара                                                                              

ОПИС 
Економска 

класификација 

Средства из прихода, примања 
и пренетих неутрошених 

средстава  

1 2 3 

I УКУПНА СРЕДСТВА (II + III) 3+7+8+9 487.299 

II УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
(1+2+3) 

7+8+9 

1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 453.547 

2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

8 2.869 

3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И 
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  

9 

3.1. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

 

III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА  3 30.775 

IV  УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 451.012 

4. ТЕКУЋИ РАСХОДИ  4 412.558 

5. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

5 38.451 

6. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И 
НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

6 3 

6.1. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

3 

V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ 
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  

(3+7+8+9)-
(4+5+6) 

36.287 

VI Износ корекције буџетског 
суфицита  - издаци за набавку 
финансијске имовине који се у смислу 
одредби Закона о буџетском систему 
сматрају расходима 

део 62 3 

VII БУЏЕТСКИ суфицит (1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) 5.407 

456.524

108

92 108

62



Члан 6.
Укупан фискални резултат из члана 5. ове Одлуке у износу од 36.287 хиљада динара преноси се у наредну 

годину и састоји се из:
�Од дела вишка – суфицита који је распоређен у износу од 14.455 хиљада динара;
�Од дела вишка – суфицита који је нераспоређен у износу од 20.764 хиљада динара
�Дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 846 хиљада динара;
�Осталих извора новчаних средстава у износу од 108 хиљада динара;
�Нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година у износу од 114 хиљада динара.

Члан 7.
Укупан фискални резултат у износу од 36.287 хиљада динара састоји се од:

�Пренетих неутрошених средстава у износу од 15.336 хиљада динара која ће бити распоређена Одлуком о 
ребалансу буџета општине Беочин за 2014. годину;
�Пренетих неутрошених средстава индиректних корисника у износу од 3.786 хиљада динара а која ће се 
користити у складу са одлукама њихових органа управљања.
�Пренетих неутрошених средстава наменских подрачуна у износу од 17.165 хиљада динара, а која ће се 
користити у складу са уговорима којима је регулисана њихова намена.

ПОСЕБАН ДЕО
Члан 8.

Укупни планирани и остварени текући приходи и примања и пренета средства из ранијих година према 
економској класификацији износе:
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VIII УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ 
(VII+VI) 

(7+8)-(4+5+62 
део) 

5.404 

IX ДЕО ИЗДАТАКА ИСКАЗАН У 
РАЧУНУ ФИНАНСИРАЊА (6.1 -VI) 

62 део / 

X. УВЕЋАЊЕ УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ 
СУФИЦИТА  ИЗ ДЕЛА СРЕДСТАВА 
РАЧУНА ФИНАНСИРАЊА (3.1 -IX) 

92-62 део 108 

XI  УВЕЋАЊЕ УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ 
СУФИЦИТА  ИЗ ПРЕНЕТИХ 
СРЕДСТАВА  

3 30.775 

XII СВЕГА ЗА УВЕЋАЊЕ УКУПНОГ 
ФИСКАЛНОГ СУФИЦИТА  (X+XI) 

  30.883 

XIII УКУПАН ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ 
(VIII + XII) 

  36.287 

 
Табела IV 

ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ УКУПНИХ  ПРИХОДА И ПРИМАЊА  И ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ 

У 000 динара  
Екон. 
клас. 

ВРСТА ПРИХОДА План за 2013. 
Остварење за 

㈰1 3. 
Индекс 

300 ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ 
ГОДИНА 

28.889 30.775 106,53 

710 ПОРЕЗИ 296.010 256.966 86,81 
711 Порез на доходак  201.850 178.417 88,39 

 Порез на имовину 34.610 29.866 86,29 
 Порез на добра и услуге 52.550 41.665 79,29 
 Други порези 7.000 7.018 100,26 

730 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  92.768 102.741 110,75 
732 Донације од међунар.организац.  10.000 2.082 20,82 

713
714
716



Члан 9.
Укупни планирани и извршени текући расходи и издаци, према економској класификацији износе:
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733 Трансфери од других нивоа власти  82.768 100.659 121,62 
740 ДРУГИ ПРИХОДИ 93.315 91.501 98,06 
741 Приход од имовине 33.000 34.556 104,72 
742 Приходи од продаје добара и услуга  18.120 14.253 78,66 
743 Новчане казне и одуз.имов.корисника 2.200 1.781 80,95 
744 Добров.трансф.од физич.и прав.лица 30.113 29.718 98,69 
745 Мешовити и неодређени приходи 9.882 11.193 113,27 
770 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА  
160 2.339 1.461,88 

771 Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода 

/ 1.590 / 

772 Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода из претходне године  

160 749 468,13 

810 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА  

1.050 927 88,29 

811 Примања од продаје непокретности  50 18 36,00 
812 Примања од продаје покретне имовине  1.000 909 90,90 
813 Примања од продаје осталих основних 

средстава 
/ / / 

820 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА / 83 / 
823 Примања од продаје робе за даљу 

продају 
/ 83 / 

840 Примања од продаје прир.имовине  3.000 1.859 61,97 
841 Примања од продаје земљишта  3.000 1.859 61,97 
920 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
100 108 108,00 

921 Примања од продаје домаће финансијске 
имовине 

100 108 108,00 

 УКУПНО: 515.292 487.299 94,57 

 
Табела V 

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ УКУПНИХ РАСХОДА И  ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 201 3. ГОДИНУ 
У 000 динара 

Економска 
класиф. 

О П И С Планирана 
средства 

Остварена 
средства 

Индекс  
4/3 

1. 2. 3. 4 5. 
41 Расходи за запослене  168.726 162.279 96,18 
411 Плате и додаци запослених  131.333 127.459 97,05 
412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
23.370 22.711 97,18 

413 Накнаде у натури 960 811 84,48 
414 Социјална давања запосленим 4.470 4.206 94,09 
415 Накнаде за запослене 4.313 3.932 91,17 
416 Награде, бонуси и остали посл. расх. 4.280 3.160 73,83 
42 Коришћење услуга и роба  201.877 177.798 88,07 
421 Стални трошкови 41.536 33.707 81,15 
422 Трошкови путовања 17.353 15.538 89,54 
423 Услуге по уговору  57.565 51.860 90,09 
424 Специјализоване услуге 40.916 35.440 86,62 
425 Текуће поправке и одржавање  25.944 24.087 92,84 
426 Материјал 18.563 17.166 92,47 
45 Субвенције  5.050 4.242 84,00 
451 Субвенције јавним нефин.пред.  5.050 4.242 84,00 
46 Донације и трансфери 39.450 30.206 76,57 
463 Трансф. остал. нивоима власти  39.450 30.206 76,57 
47 Социјална заштита  16.894 15.503 91,77 
472 Накнаде за социјалну заштиту 16.894 15.503 91,77 
48 Остали издаци 26.079 22.530 86,39 
481 Дотације непрофит. организац.  20.588 17.169 83,39 
482 Порези, таксе 410 263 64,15 
483 Новчане казне по решењу судова  5.081 5.098 100,33 



АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА
У ОДНОСУ НА ПЛАН

Одлуком о ребалансу буџета за 2013. годину планирани су приходи у износу од 501.470.000 динара. План 
прихода после усвајања Ребаланса увећан је за 13.822.000 динара на основу остварених средстава, тако да 
укупно планирани приходи за 2013. годину износе 515.292.000 динара. Приходи су остварени у износу од 
487.299.000 динара или 94,57%.

По економској класификацији приходи су остварени:
· Економска класификација 300 - Пренета средства из ранијих година 30.775.000 динара.
· Економска класификација 710 - Порези, планирани су у износу од 296.010.000 динара, остварени 

у износу од 256.966.000 динара или процентуално 86,81%.
Ова група пореза обухвата порез на доходак који је остварен са 88,39%, порез на имовину који је 
остварен са 86,29%; Порез на добра и услуге остварен са 79,29% и други порези остварени са 
100,26%. 

· Економска класификација 730 - Донације и трансфери планирани су 92.768.000 и остватрени 
102.741.000 динара или процентуално 110,75%.

Ова група прихода обухвата приходе од донација међународних организација које су остварене са 
20,82% и трансфере од другог нивоа власти (АПВ и РС) који су остварени са 121,62%. 
· Економска класификација 740 - Други приходи планирани су у износу од 93.315.000 динара, 

остварени 91.501.000 динара или процентуално 98,06%.
Ова група прихода обухвата: Приходе од имовине остварени са 104,72%; Приходе од продаје добара 
и услуга остварени са 78,66%; новчане казне остварене са 80,95%; добровољни трансфери од 
физичких и правних лица остварени са 98,69% и мешовити и неодређени приходи који су остварени 
113,27%.
· Економска класификација 770 - Меморандумске ставке планирани у износу од 160.000 динара, а 

остварени су у износу од 2.339.000 динара.
· Економске класификације 810, 820, 840, Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) 

планирано је 4.050.000 динара, а остварено 2.869.000 динара.
· Економска класификација 920 - Примања од продаје финансијске имовине планирано 100.000 

динара, остварено 108.000 динара или 108,00%.
Распоред укупних прихода извршаван је у складу са планираним апропријацијама у буџету за 2013. 
годину. На нивоу Консолидованог завршног рачуна расходи су планирани у износу од 515.292.000 
динара, а извршени са 451.012.000 динара или 87,53%.
По економској класификацији расходи су извршени у следећим износима и процентима:
· Економска класификација 410 - Расходи за запослене планирани су у износу од 168.726.000 

динара извршени 162.279.000 или 96,18%. Ова група обухвата следеће расходе: плате и додатке 
запослених, социјалне доприносе, накнаде у натури, социјална давања запосленим, накнаде за 
запослене. У ову групу спадају и расходи за награде, бонусе и остали пословни расходи. 

· Економска класификација 420 - Коришћење услуга и роба, планирано 201.877.000 динара, 
извршено 177.798.000 или са 88,07%.

· Економска класификација 450 - Субвенције, планирани  у износу од 5.050.000 динара, извршено у 
износу од 4.242.000 динара или са 84,00%.

· Економска класификација 460 - Донације и трансфери планирани су у износу од 39.450.000 
динара, извршени у износу од 30.206.000 динара или са 76,57%.

· Економска класификација 470 - Социјална заштита планирано 16.894.000 динара, извршено 
15.503.000 динара или са 91,77%.
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Економска 
класиф. 

О П И С Планирана 
средства 

Остварена 
средства 

Индекс  
4/3 

485 Накнада штете / / / 
49 Средства резерве  8.915 / / 
499 Стална и текућа буџ. резерва 8.915 / / 
51 Основна средства  48.218 38.408 79,65 
511 Зграде и грађ. објекти 41.496 33.302 80,25 
512 Машине и опрема 6.648 5.033 75,71 
513 Остале некретнине и опрема / / / 
515 Нематеријална имовина 74 73 98,65 
52 Залихе  80 43 53,75 
523 Залихе робе за даљу продају  80 43 53,75 
54 Природна имовина  / / / 
541 Земљиште / / / 
62 Набавка финансијске имовине  3 3 100,00 
621 Набавка домаће финансијске 

имовине 
3 3 100,00 

 УКУПНО: 515.292 451.012 87,53 
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· Економска класификација 480 - Остали издаци планирани су у износу од 26.079.000 динара, 
извршено 22.530.000 динара или 86,59%. Ова група расхода обухвата следеће расходе: дотације 
непрофитним организацијама; порезе и таксе; новчане казне по решењу судова и накнада штете.

· Економска класификација 510 - основна средства планирано 48.218.000 динара, извршено 
38.408.000 динара или 79,65%. Ова група обухвата следеће расходе: инвестиције на зградама и 
грађевинским објектима,  некретнине и машине и опрему.

·  Економска класификација 520 - залихе (код Културног центра имамо залихе) планирано 80.000 
динара извршено 43.000 динара или 53,75%.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Завршни рачун буџета општине Беочин садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2013. године;
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. године;
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. године;
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. године;
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. године;
6. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.2013. до 

31.12.2013. године;
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у 

периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. године;
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2013. до 

31.12.2013. године;
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. године;
10. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 01.01.2013. до 31.12.2013. године;

11. Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета за период од 01.01.2013. до 31.12.2013. 
године;

12. Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета за период 
од 01.01.2013. до 31.12.2013. године:

�Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и приватним предузећима;
�Трошење наменских јавних прихода и сопствених прихода;
�Коришћење средстава за набавку финансијске имовине

13. Напомена о рачуноводственим политикама и додатним анализама, образложењима и сравњивању 
ставки извода и извештаја обухваћених завршним рачуном за период од 01.01.2013. до 31.12.2013. 
године.

Извештаји су саставни део Одлуке и налазе се у истој као посебни прилози.

TAЧКА 6

ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА
Средства која су одобрена у 2013.години, а нису извршена преносе се у 2014.годину и утрошиће се 

наменски и у року који је утврђен уговором.
Уговором је регулисано до којег рока треба да се утроше.

Одобрена а неизвршена средства код директног корисника су:

1. Средства од Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу по 
Уговору бр. 401-1548/13-1 одобрено 1.500.000 динара, утрошено228.000 динара, а средства у 
износу од 1.272.000 преносе се у 2014. годину.

2. Средства од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство по Уговору 
број 104-401-2482/13-1 одобрено 1.360.390,56 динара, која се у целости преносе у 2014. годину.

3. Средства од Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова по 
Уговору бр. 133-401-2360/2013-04-19, одобрено 2.000.000 динара која се у целости преносе у 
2014. годину.

4. Средства од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водоприведу и шумарство по Уговору 
број 104-401-3239/2013-01 одобрено 2.640.000 динара која се у целости преносе у 2014. годину.



5. Средства од Покрајинског секретаријата за привреду запошљавање и равноправност полова по 
Уговору бр. 133-401-3175-11/2013-03 у износу од 3.337.491,30 динара која се у целости преносе у 
2014. годину.

6. Средства од Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне исровине по Уговору бр. 115-
401-3385/2013-01-1 у износу од 531.468 динара која се у целости преносе у 2014. годину.

    Средства која су остварена на наменским подрачунима буџета а која нису утрошена су:

1.  Средства остварена од Комесаријата за избеглице и миграције РС по Уговору бр. 9-9/120 у износу 
од 4.000.000 динара која се у целости преносе у 2014. годину.

2. Средства остварена од Комесаријата за избеглице и миграције РС бр. 9-9/183 у износу од 
1.986.300 динара која се у целости преносе у 2014. годину.

3. Средства остварена од Комесаријата за избеглице и миграције РС по Уговору број 9-9/297 у 
износу од 3.645.000 динара која се у целости преносе у 2014. годину.

4. Средства остварена од Комесаријата за избеглице и миграције РС по Уговору број 9-9/261 у 
износу од 2.520.000 динара, која се у целости преносе у 2014. годину.

5. Средства остварена од Комесаријата за избеглице и миграције РС по Уговору број 9-9/211 у 
износу од 3.060.000 динара, која се у целости преносе у 2014. годину.

6. Средства од Фондатион опен Социете институте преко партнера Хуманитарно удружење 
"Пријатељи" из Сремске Митровиџце по Уговору број 32/2013 у износу од 1.949.146 динара која се 
у целости преносе у 2014. годину.

Код индиректних корисника нема већих одступања.

ТАЧКА 7
ИЗВЕШТАЈ

О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА У 2013. ГОДИНИ

У 2013.години добијене су донације:

1) Од Међународних Организација  у износу од 2.082.000 динара и то:

1.1. Општина - 1.949.000 динара за пројекат "Пријатељи" од швајцарске добротворне 
фондације и средства се преносе у 2014.годину и МЗ "Луг" 133.000 динара од 
Националног савеза Словачке и средства су утрошена за намене за које су добијена.

2) Добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 29.718.000 динара и то:

2.1 АД „ЛАФАРГЕ – БФЦ “ Беочин у износу од 28.852.650,00  динара
2.2. "ДДОР" Нови Сад у износу од 450.000,00 динара
2.3. АД "Алас" Раковац у износу од 203.333,00 динара
2.4. ДОО "Циклонизација" Нови Сад у износу од 50.000,00 динара
2.5. СЗР "Стрела" Раковац у износу од 30.000,00 динара
2.6. АИК Банка АД - Нови Сад у износу од 50.000,00 динара
2.7. "Геоплан Срем" Сремска Митровица у износу од 30.000,00 динара
2.8. "Бега комерц" Беочин у износу од 5.000,00 динара
2.9. СТР "Цврка" Раковац у износу од 10.000,00 динара
2.10. "Даржак комерц" Беочин у износу од 20.000,00 динара,
2.11. "Про фото" Нови Сад у износу од 12.000,00 динара
2.12. ЈП "Топлана" Беочин у износу од 6.000,00 динара

3) Домаћи и инострани кредити нису коришћени.

ТАЧКА 8
И З В Е Ш Т А Ј

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА РЕЗЕРВИ ЗА 2013. ГОДИНУ

У оквиру буџета, део планираних прихода не распоређује се унапред, већ се задржавају у виду 
средстава резерви и користе се у складу са чланом 69. и 70.  Закона о буџетском систему.

Намена средстава утврђује се решењима Председника општине, а распоређују се и извшавају 
преко одговарајућих позиција буџетских корисника.

I СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
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Стална буџетска резерва опредељује се највише 0,5% укупних прихода и примања од продаје 
нефинансијске имовине за буџетску годину.

Користи се за финансирање расхода и издатака, на име учешћа у отклањању ванредних околности и 
догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штете већих размера.

У 2013. години, средства су планирана Буџетом за 2013. годину 500.000 динара, па измењен план на 
100.000 динара, Ребалансом буџета.

Средства нису коришћена у току 2013. године.

II ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Средства се користе за намене које нису предвиђене планираним апропријацијама, или за сврхе за које 
се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 2% укупних прихода и примања за буџетску годину, а о 
употреби ових средстава решава Председник општине.

У 2013. години распоређено је 7.293.986,57 динара, или 75,2% од законом ограниченог износа, за следеће 
кориснике и намене:
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Позиција Број решења Корисник - намена Износ 

    
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  75.000,00 

10 
13 
13 
13 

01-40-1794/13 
01-40-579/1/13 
01-40-579/2/13 
01-40-579/3/13 

Услуге по уговору  
Осн.улог.оснивача за ЈП Топлана 
Осн.улог.оснивача за ЈП "СПЦ"  
Осн.улог.оснивача за ЈКП 

72.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 

        
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1.042.443,67 

33 
33 
33 
33 
33 
34 
34 
34 
34 
35 
35 
 

01-40-774/13 
01-40-1273/13 
01-40-1480/13 
01-40-1077/13 
01-40-1591/13 
01-40-329/13 
01-40-241/13 
01-40-882/13 
01-40-556/13 
01-40-726/13 
01-40-160/13 
 

Укр."Мирошкине рукотворине"Раковац  
"Свети Трифун" Баноштор  
Удр. Рома - трошкови 
Удр."Бразилијански бисери"  
Удр. "Бео-фото" Беочин 
ФЛУИД - план интегритета 
Удр⸠ "Дипломат класик НС" 
Удр. "Мини клуб Србије" Бгд  
Друштво за борбу пр.шећерне болести  
СПЦО Черевић - уређење порте 
СПЦО Сусек - Светосавс. пакетићи  
 

20.000,00 
720.000,00 
50.000,00 
20.000,00 
15.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
30.000,00 
40.000,00 
20.000,00 

 
    

    

    

  ОПШТИНСКА УПРАВА  3.193.121,69 

48 
48 
51 
51 
51 
51 
51 

01-40-1434 
01-40-1376/13 
01-40-492/13 
01-40-493/13 
01-40-630/13 
01-40-701/13 
01-40-898/13 

Текуће попр.и одрж. аутомобила  
Текуће попр. и одрж. аутомобила  
Накн.штете за ујед пса  
Накн.штете за ујед пса  
Накн.штете за ујед пса  
Накн.штете за ујед пса  
Накн.штете за ујед пса  

78.528,00 
90.108,00 

570.498,38 
 

160.000,00 
50.000,00 

194.000,00 

27.000,00

497.056,31

51 
51 
51 
51 
51 
53 
53 
53 
53 
53 

04-40-100/13 
04-40-15/9/13 
04-40-1580/13 
04-40-1581/13 
04-40-1775/13 
01-40-483/13 
01-40-483/13 
01-40-441/13 
01-40-199/13 
01-40-1515/13 

Накн.штете за ујед пса 
Накн.штете за ујед пса  
Накн. штете за ујед пса  
Накн. штете за ујед пса  
Накн. штете за ујед пса  
Сл. возило Шкода супер Б  
Аутомобил - Шкода супер Б 
Намештај за МК Сусек 
Опрема - навигација 
Телефони бежични  

40.000,00 
200.000,00 
70.000,00 
70.000,00 
60.000,00 

909.000,00 
133.660,00 
50.328,00 
16.963,80 
2.980,00 

  СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 283.946,00 

57 01-40-1682-16 Једнократне помоћи по реш.Центра за соц.рад  283.946,00 

    

  МЗ РАКОВАЦ  110.000,00 
107а 01-40-889/13 Турнир награде 30.000,00 
108а 01-40-1773/13 Накнада штете - Телеком Србија  80.000,00 



Преостала средства, која су планирана, а нису распоређена, износе 1.814.802 динара.

ТАЧКА 9
ИЗВЕШТАЈ

О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У 2013. ГОДИНИ

На основу члана 34. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“ број 61/2005, 107/2009 и 78/2011), 
локалне самоуправе не могу давати гаранције, па из тог разлога овај Извештај не садржи податке.

 
ТАЧКА 10

ИЗВЕШТАЈ
ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2013. ДО 31.12.2013. 

ГОДИНЕ

Завршни рачун буџета јединице локалне самоуправе подлежу екстерној ревизији по члану 92. Закона о 
буџетском систему.

Ревизију Завршног рачуна буџета локалне самоуправе врши Државна ревизорска институција, у складу 
са Законом. Изузетно, уз сагласност Државне ревизорске институције, Екстерну ревизију Завршног рачуна 
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  МЗ БРАЗИЛИЈА 33.600,00 

111  01-40-627/13 Материјат - "Туцијада"  10.000,00 
111а  01-40-364/13 Такса за тужбу и пресуду  23.600,00 

    
  МЗ ЧЕРЕВИЋ 213.423,29 

112 01-40-255/13 Дом културе . комун.услуге 102.176,00 
114 01-40-900/13 Капела - прикљ. на канализацију 77.896,52 
116 01-40-1137/13 Прослава дана МЗ 33.350,77 

    
  МЗ БАНОШТОР  200.000,00 

121 01-40-857/13 "Дани дувана" - материјал 50.000,00 
121 01-40-1207/13 "Баношторски дани грожђа"-материјал 150.000,00 

    
  МЗ СВИЛОШ 20.000,00 

127а 01-40-1038/13 Турнир - награде 20.000,00 
    

  МЗ ГРАБОВО  29.500,00 
129 01-40-186/13 Трошкови избора 29.500,00 

    
  МЗ СУСЕК 230.000,00 

134 01-40-428/13 Трошкови информисања 30.000,00 
137 01-40-625/13 Сточна изложба - храна 50.000,00 

137а 01-40-625/13 Сточна изложба - реализација 150.000,00 
        

  МЗ ЛУГ 515.277,00 
140 01-40-1119/13  Ископ и чишћење канала 300.000,00 
142 01-40-1037/13 Бр. сусрети - Доњи Катун 50.000,00 

142а 01-40-926/13 Пр. наплата - репрезентација 93.277,77 
142б 01-40-1454/13 Дом културе - реконструкција 72.000,00 

    
  СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ БЕОЧИН 1.317.030,95 

177 01-40-1655/13 Тр. регресирања аутобуса 63.750,00 
178 01-40-1429/13 Закуп паркинг пр. за аутобус  115.000,00 

178 а 01-40-1100/13 Поправка аутобуса 173.766,00 
181 01-40-331/13 УР "Караш"-орг.међун.КУП-а 50.000,00 
181 01-40-1213/13 "ФК Цемент"- просл.јубилеја 400.000,00 
181 01-40-1289/13 "ФК Цемент" - просл. јубилеја 300.000,00 

181 а 01-40-1773/13 Пореска управа - порези и доприноси 206.354,95 
181 б 01-40-1655/13 Таксе - регистр. аутобуса 7.400,00 
181 б 01-40-1779/13 Такса по записнику 760,00 

    
  ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 30.643,20 

191 а 01-40-636/13 филтер за аутомат. мер. станицу  30.643,20 
  УКУПНО: 7.293.986,57 



буџета може, а на основу Одлуке Скупштине, да обави и Агенција која испуњава услове за обављање тих 
послова. Општина је на основу добијене сагласности и одлуке ангажовала Агенцију која ће урадити ревизију 
Завршног рачуна.

Извештај ће бити као посебан прилог.

ТАЧКА 11
ИЗВЕШТАЈ

О ИЗЛАЗНИМ РЕЗУЛТАТИМА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2013. ДО 31.12.2013. 
ГОДИНЕ

Одлука о буџету општине није донета као програмска и не постоји основ за састављање овог Извештаја, а 
у складу са чланом 112.Закона о буџетском систему.

ТАЧКА 12
ИЗВЕШТАЈ

О РЕАЛИЗАЦИЈИ СРЕДСТАВА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ЗА 
ПЕРИОД ОД 01.01.2013. ДО 31.12.2013. ГОДИНЕ

1) Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и приватним предузећима.

        У 2013. години дате су субвенције у износу од 4.242.160,00 динара и то за:

1.1 ЈКП "Беочин - пумпа за отпадне воде у износу од 1.500.000,00 динара,
1.2. ЈКП "Беочин" - пумпа за извориште "Дунав" у износу од 1.342.160,00 динара
1.3. ЈКП "Беочин" - дивља депонија у износу од 1.400.000,00 динара.

2) Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију НИП-а 

      Средства од НИП-а нису коришћена

3) Трошење наменских јавних прихода и сопствених прихода 
3.1. Текући наменски трансфери из буџета РС 
У 2013. години текући наменски трансфери остварени су у износу од 22.974.000 динара.
Средства су остварена за следеће намене:
1. ПУ "Љуба Станковић" регресирање трошкова боравка трећег и четвртог детета 5.693.272 динара,

2.Помоћ за интерно расељена и избегла лица 15.211.300 динара 
3.Помоћ избеглим и интерно расељеним лицима за набавку огрева и једнократне помоћи 485.044 динара.
4.Одржавање регионалног пута Раковац - Змајевац 1.584.384 динара

3.2. Текући наменски трансфери из буџета АПВ
У 2013. години текући наменски трансфери од АПВ остварили су се у износу од 9.843.755 динара  за 

следеће намене:
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1.
2.

 Регресирање превоза ученика 1.999.450 
  Регресирање превоза студената  604.000 

3.  Суфинансирање програма активне политике запошљавања - јавни 
подаци 

2.000.000 

4.  Помоћ поплављеном подручју  994.224 
5. Пројекат 48 сати 184.000 
6. МЗ Луг - суфинансирање манифестације сусртета братских општина МЗ 
Луг-Доњи Катун 

100.000 

7. МЗ Баноштор - дани грожђа 500.000 
8. МЗ Сусек суфинансирање  одводњавања пољ.земљишта (поток)  1.000.000 
9 . МЗ Беочин град -суфинансирање пољ. земљишта (поток) 1.324.000 

Суфинансирање израде генералног плана 1.000.000 
11. 
10. 

Културни центар . суфинансирање емитовања програма на језик 
националних мањина 

138.081 

3.3. Капитални наменски трансфери из буџета АПВ 

 У 2013.години капитални наменски трансфери остварили су се у износу од 20.247.620 динара за следеће 
намене:



3.4.  Остварени сопствени приходи индиректних корисника
У 2013. години индиректни корисници су остварили следеће приходе, које су трошили на основу њихових 

планова и програма у износу од 14.488.000 динара и то:
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1. Пројекат 48 сати 1.316.000 
2. Суфинансирање израде генералног плана 1.000.000 
3. Замена хидромашинске опреме на Фабрици воде 1.360.390 
4. 
5. 

Суфинансирање уређења трга у центру Беочина  2.000.000 
 Суфинансирање изградње канализације у МЗ Баноштор 2.640.000 

6. Реконструкција јавне расвете (уградња штедљивих сијалица)  531.468 
7. Изградња видео надзора (школа Беочин и Сусек) 3.337.492 
8. 
9. 

МЗ Черевић - реконструкција копа 3.918.148 
 МЗ Грабово - реконтрукција копа 3.946.722 

10. Културни центар - набавка књига за библиотеку  47.400 
11. Културни центар - опрема 150.000 

   
1. КУЛТУРНИ ЦЕНТАР -БЕОЧИН   

1. -приходи од продаје добара и услуга   2.339.000 
2. ПУ "ЉУБА СТАНКОВИЋ"                     
- приходи од продаје добара и услуга   6.765.000 
3. МЗ ЛУГ  862.000 
4. МЗ БЕОЧИН ГРАД  5.000 
5. МЗ БЕОЧИН  1.413.000 
6. МЗ ЧЕРЕВИЋ  106.000 
7. МЗ СУСЕК  354.000 
8. МЗ СВИЛОШ  14.000 
9. МЗ РАКОВАЦ   656.000 
10. МЗ БАНОШТОР   1.384.000 
11.  МЗ ГРАБОВО   9.000 
12. ЈП "СПОРТСКО ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР"   213.000 
13. ЈП"ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТНА ПРИВРЕДА" 368.000

4) СРЕДСТВА ИЗ ПРОЈЕКТНИХ ЗАЈМОВА 
Средства из Пројектних зајмова нисмо користили.

5) СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ.
У 2013. години набавка финансијске имовине је у износу од 3.000 динара докапитализација наших јавних 
предузећа.
ЈП "Спортско пословни центар" 1.000 динара
ЈКП "Беочин" 1.000 динара
ЈП "Топлана" Беочин 1.000 динара.

ТАЧКА 13

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2013.године

1. ПОДАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ И НОРМАТИВНА РЕГУЛАТИВА И ПРОЦЕДУРА ДОНОШЕЊА 
БУЏЕТА

А. Подаци за идентификацију

Пун назив: ОПШТИНА БЕОЧИН 
- ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕОЧИН  

Скраћени назив: ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 
Овлашћено лице за заступање:  БОГДАН ЦВЕЈИЋ 

Адреса: Светосавска 25 
Делатност:  Делатност државних органа  

Шифра делатности:  75110 
Подаци о рачуну у банци:  Министарство финансија – Управа за трезор  

- Нови Сад 
Број текућег рачуна: 840-210505-83 

Порески идентификациони број (ПИБ): 101619742 
Матични број: 08028168 



Б.  Нормативна регулатива и процедура доношења буџета

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Беочин садржан је у 
члану 34. став 1. тачка 2. Статута општине Беочин, члану 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи, 
Закону о буџетском систему, Уредби о буџетском рачуноводству, Правилнику о стандардном класификационом 
оквиру и контном плану за буџетски систем, Правилнику о начину припреме, састављања и подношења завршних 
рачуна корисника буџетских средстава и Одлуци о Општинској управи општине Беочин.

Поступак припреме, састављање и подношење Завршног рачуна општине Беочин за 2013.годину 
изврешено је у складу са следећим нормативним актима:

�Закона о буџетском систему;
�Уредбе о буџетском рачуноводству;
�Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем;
�Правилника о начну припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских 
средстава.

Поред Уредбе и Правилника, приликом израде Завршног рачуна за 2013.годину, корисници 
буџетских средстава примењују и следеће прописе:

�Закон о буџету Републике Србије за 2013.годину;
�Одлуку о буџету општине Беочин за 2013.годину;
�Одлуку о ребалансу буџета општине Беочин за 2013.годину;
�Закон о финансирању локалне самоуправе;
�Закон о јавном дугу;
�Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивање књиговодственог стања са стварним 
стањем;
�Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације;

Извршење буџета општине Беочин, обавља се преко рачуна Извршења буџета и подрачуна 
индиректних корисника на принципима трезорског пословања, а све у складу са Законом о буџетском систему.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који се финансирају путем Извршења 
буџета општине Беочин су:

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Нацрт Одлуке о буџету општине Беочин за 2013 годину рађен је на основу Закона о буџетском 
систему, Закона о финансирању локалне самоуправе и других закона који утичу на приходе буџета. Пре израде 
нацрта буџета општине Беочин Служба за финансије је сачинила и упутила Упутство директном и индиректним 
корисницима за израду предлога финансијског плана за 2013.годину.На основу свих параметара служба је 
сачинила нацрт и исти упутила Општинском већу општине Беочин. Општинско веће је утврдило Предлог одлуке о 
буџету за 2013.годину  упутило га Скупштини на разматрање и усвајање. Нацрт Одлуке о буџету су разматрале 
буџетска и статутарна комисија и усвојиле без примедби.
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1. Директни корисник:  
- Општинска управа 

2. Индиректни корисници:  
- МЗ „Беочин град“ 
- МЗ „Беочин“ 
- МЗ „Раковац“ 
- МЗ „Бразилија“ 
- МЗ „Черевић“ 
- МЗ „Баноштор“ 
- МЗ „Сусек“ 
- МЗ „Свилош“ 
- МЗ „Грабово“ 
 - МЗ „Луг“ 
- ЈП „Грађевинско земљиште и путна привреда“  
- ЈП „Спортско пословни центар“ 
- ПУ „Љуба Станковић“ 
- Културни центар општине Беочин 
- Спортски савез општине Беочин  
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Одлука о буџету општине Беочин је донета на седници Скупштине општине Беочин 18.12.2012. 
године и објављена у Службеном листу општине Беочин број 12/12. Одлуком о буџету општине Беочин за 2013. 
годину,утврђен је бруто обим буџета у износу од 527.270.000 динара, који се састоје од прихода и примања буџета 
у износу од 510.750.000 динара и додатних прихода буџетских корисника у износу од 16.520.000 динара.

На основу планираних прихода планирани су издаци у износу од 527.270.000 динара.

У току 2013.године рађена је једна измена  Одлуке о буџету општине Беочин:

        Прва:Одлука о ребалансу буџета општине Беочин за 2013.годину, коју је скупштина општине 
донела 24.07.2013.године и објављена у Службеном листу општине Беочин бр.12/13.

Овом изменом укупан обим буџета утврђен је у износу од 501.470.000 динара .

На основу Закона о буџетском систему и члана 12. Одлуке о буџету општине Беочин за 2013.годину, 
дата је сагласност о промени апропријација утврђених Одлуком о буџету општине Беочин за 2013.годину.

У складу са одобреним апропријацијама у Одлуци о буџету општине Беочин за 2013. годину, директни 
корисник је извршио расподелу средстава својим индиректним корисницима и о томе обавестио своје 
индиректне кориснике. Индиректни корисници буџета су извршавали одобрене апропријације подношењем 
захтева за плаћање са потребном документацијом.

Уговоре о набавци добара, пружању услуга и извођењу грађевинских радова директни и индиректни 
корисници буџетских средстава су додељивали у складу са прописима који регулише Закон о јавним 
набавкама.

Издаци из буџета се заснивају на веродостојној књиговодственој документацији. За законито и 
наменско коришћење средстава распоређених одлуком о буџету општине Беочин за 2013. годину, одговоран 
је начелник Општинске управе, као и директори јавних предузећа и установа који се финансирају из буџета 
општине Беочин.

Текућа буџетска резерва је коришћена на основу Решења Председника општине Беочин, што је 
регулисано чланом 13. Одлуке о буџету општине Беочин за 2013.годину.

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, доноси Председник општине Беочин, што је 
регулисано чланом 13. Одлуке о буџету општине Беочин за 2013.годину.

Вођење пословних књига, састављање, приказивање, достављање и објављивање финансијских 
извештаја вршено је у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, 
Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и Правилником о 
буџетском рачуноводству.

Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета општине Беочин за 2013.годину са Извештајем 
о извршењу Одлуке о буџету општине Беочин за 2013.годину је сачинила Служба за финансије.

Консолидовани завршни рачун буџета општине Беочин садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2013.године;
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2013.године до 31.12.2013.године;
3. Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2013.до 31.12.2013.године;
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013.године
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2013 до 31.12.2013.године;
6. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2013.до 

31.12.2013.године;
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама 

дугова у периоду од 01.01.2013.до 31.12.2013.године;
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за перид од 01.01.2013.до 

31.12.2013.године;
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2013.до 31.12.2013.године;
10. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 01.01.2013.до 

31.12.2013.године
11. Извештај о реализацији средстава програма и пројеката, који се финансирају из буџета, а односе се 

на :
- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и приватним предузећима,
- коришћење средстава за набавку финансијске имовине;

Консолидовани завршни рачун буџета општине Беочин за 2013.годину је сачињен према Правилнику о 
начну припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава, организација 



обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова Републике и локалних власти („Службени гласник РС“ број 
51/2007 и 14/2008).

Консолидовани завршни рачун је приказан на обрасцима 1-5. Подаци у обрасцима су приказани у 
хиљадама динара.

Подаци за завршни рачун из тачке 6, 7, 8, 9, 11 и 12 сачињени су у писменој форми извештаја за које нису 
прописани обрасци.

Поред прописаних образаца Консолидованог завршног рачуна буџета општине Беочин, се доставља 
Извештај о извршењу буџета општине Беочин за период 01.01.2013.- 31.12.2013.године.

Правилником о начну припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника 
буџетских средстава, организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова Републике 
и локалних власти регулисано је да се финансијски резултат утврђује као разлика текућих прихода (класа 7) и 
примања (класа 8) и извршених текућих расхода (класа 4) и издатака (класа 5). Утврђени резултат пословања 
коригован је за износ расхода и издатака који је финансиран из пренетих неутрошених средстава из ранијих 
година и нерапоређеног вишка прихода из ранијих година.

Тако утврђен финансијски резултат коригован је по следећим основама: 

1. за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година коришћен за покриће расхода и 
издатака из текуће године;

2. део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине;

Утврђен коначан финансијски резултат за пренос у наредну годину усмерен је на:

- примања наменски опредељена која се као таква преносе у наредну буџетску годину,
- нераспоређен део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину.

Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета општине Беочин са Извештајем о извршењу одлуке о 
буџету општине Беочин за период 01.01. – 31.12.2013. године Служба за финансије ће доставити 
Општинском већу. Након разматрања Општинско веће ће утврдити Предлог Одлуке о Завршном рачуну буџета и 
упутити Скупштини општине Беочин на разматрање и усвајање.

Одлука о завршном рачуну буџета општине Беочин за 2013. годину се састоји из три дела: општег дела, 
посебног дела и Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Беочин за 2013.годину.

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

Буџет се припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације. Буџетска 
класификација обухвата:

- Економску класификацију прихода и примања, расхода и издатака и чине је класе из контног 
плана;

- Организациону класификацију, која исказује издатке по буџетским корисницима;
- Функционалну класификацију, која исказује издатке по функционалној намени.

Буџетско књиговодство се води по прописаним субаланитичким (шестоцифреним) контима прописаним 
Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник 
РС број 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012,99/2012, 22/13, 48/13, 61/13, 106/13 и 120/13). 

Индиректни корисници буџета општине Беочин, који имају отворене подрачуне у оквиру Консолидованог 
рачуна трезора општине Беочин, воде своје главне књиге. 

Директни корисник буџета општине Беочин води помоћне књиге и евиденције, јер своје пословање 
обавља преко рачуна извршења буџета.

Организацијом пописа имовине и обавеза руководи Начелник, који посебним решењем образује пописне 
комисије, именује чланове и заменике, утврђује рокове у коме су комисије дужне да изврше попис као и рокове за 
достављање извештаја о извршеном попису.

3.1. Текући приходи и примања

Текући приходи буџета општине Беочин се обезбеђују из:

- Изворних јавних прихода,
- Уступљених јавних прихода,
- Трансферних средстава и 
- Других извора.
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3.1.1. Изворни јавни приходи

Изворни јавни приходи остварени на територији општине Беочин на основу прописа – одлука донетих од 
стране Скупштине општине Беочин чине:

- Порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе на поклон,
- Локалне административне таксе,
- Локалне комуналне таксе,
- Боравишне таксе,
- Накнада за коришћење грађевинског земљишта,
- Накнада за уређивање грађевинског земљишта,
- Накнада за заштиту и унапређивање животне средине
- Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист општине,
- Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користи 

општина,
- Приходи од продаје покретних ствари које користи општина и индиректни корисници буџета,
- Приходи које својом делатношћу остваре органи општине,
- Приходи од камата на средства консолидованог рачуна трезора општине,
- Приходи по основу донација,
- Приходи по основу самодоприноса и
- Други локални јавни приходи утврђени законом.

3.1.2. Уступљени јавни приходи

Уступљени јавни приходи на територији општине Беочин на основу прописа – закона донетих од стране 
Републике Србије уступају се општини Беочин и то:

- Порез на доходак и капиталне добитке,
- Порез на наслеђе и поклон,
- Порез на пренос апсолутних права,
- Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила,
- Накнада за загађивање животне средине,
- Накнада за коришћење минералних сировина,
- Накнада за промену намене пољопривредног земљишта
- И друге накнаде у складу са законом.

3.1.3. Трансферна средства

Трансферна средства чине уступљена средства која се утврђују на основу Закона о финансирању 
локалне самоуправе, Закона о буџету Републике Србије и Одлуком о буџету општине Беочин. У Одлуци о буџету 
општине Беочин трансферна средства су од других нивоа власти и то: од Републике и од АП Војводине.

3.1.4. Меморандумске ставке

Меморандумске ставке за рефундацију расхода обухватају приходе по основу меморандумских ставки за 
покриће расхода из текуће године и меморандумских ставки за рефундацију расхода из претходне године, које се 
односе на рефундацију боловања преко 30 дана, и по основу накнаде за породиљско одсуство.

3.2. Текући расходи и издаци
Текући расходи и издаци обухватају расходе и издатке који се јављају код буџетских корисника у вршењу 

функције због које су основани, а евидентирају се у моменту кад је плаћање извршено.
Расходи који су настали, а нису плаћени евидентирају се задужењем обрачунатих неплаћених расхода, а 

одобрењем обавеза односно пасивних временских разграничења.
Расходи који су унапред плаћени сходно готовинској основи евидентирају се у категорији расхода према 

одређеној намени.

Расходи за запослене обухватају:  расходе за плате и додатке запослених, социјалне доприносе на 
терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде за запослене, награде, бонуси и 
остали посебни расходи.

Коришћење услуга и роба обухвата: сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, 
специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање (услуге и материјал) и трошкове материјала.

Субвенције обухватају текући и капитални пренос средстава примаоцима, ради подстицања 
производње и пружања услуга.
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Донације, дотације и трансфери обухватају текуће и капиталне трансфере вишим и нижим нивоима 
власти (основне школе, Центар за социјални рад и примарна здравствена заштита).

Накнаде за социјалну заштиту из буџета обухвата социјалну помоћ из буџета општине Беочин за: 
породицу и децу, образовање, спорт и социјално угрожено становништво.

Остали расходи обухватају: дотације невладиним организацијама, порезе, обавезне таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа власти другом, новчане казне и пенале по решењу судова, накнаде штете за повреде 
или штете настале услед елементарних непогода или других природних узрока и накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране државних органа.

Средства резерве обухватају текућу и сталну буџетску резерву.

      3.2.1. Издаци за нефинансијску имовину

Обухватају издатке за набавку основних средстава (зграде и грађевински објекти, машине и опрема, 
остала основна средства и залихе робе за даљу продају).

Ови издаци представљају одлив финансијских средстава, за чију се вредност повећава вредност 
нефинансијске имовине и извори капитала.

3.3. Финансијски резултат: укупан вишак прихода – суфицит; мањак прихода – дефицит

Из текућих прихода покривају се текући расходи. Када су текући приходи већи од текућих расхода настаје 
буџетски суфицит, а када су текући расходи већи од текућих прихода настаје буџетски дефицит.

Индиректни корисници буџета општине Беочин, остварили су вишак прихода и примања – суфицит или 
мањак прихода и примања – дефицит, стављањем у однос текућих прихода и примања од продаје нефинансијске 
имовине са текућим расходима и издацима за набавку нефинансијске имовине. За укупан износ издатака, 
појединачно се одобравају субаналитичка конта класе 400000 – Текући расходи и укупан износ издатака, 
појединачно одобравају субаналитичка конта класе 500000 – Издаци за нефинансијску имовину, а задужује 
субаналитички конто 321111 – Обрачун прихода и примања и расхода и издатака пословања.

Истовремено се за укупан износ текућих прихода, појединачно задужују 700000 – Текући приходи и за 
укупан износ примања, такође појединачно задужују конта класе 800000 – Примања од продаје нефинансијске 
имовине, а одобрава конто 321111 – Обрачун прихода и примања и расхода и издатака пословања.

Овако утврђен финансијски резултат вишак прихода (ако је потражна страна конта 321111 већа) – 
суфицит и исказује се на конту 321121, односно – дефицит (ако је дуговна страна конта 321111 већа).

Ако је корисник буџетских средстава у току 2013.године користио неутрошена наменска средства из ранијих 
година, укључујући и средства нерапоређеног вишка прихода и примања из ранијих година, за финансирање 
расхода и издатака текуће године, код утврђивања резултата пословања, финансијски резултат се коригује за 
износ тих средстава.

Уколико је корисник буџетских средстава у току године користио средства текућих прихода и примања од 
продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине, врши покриће истих из вишка прихода и 
примања по завршном рачуну за 2013.годину.

Консолидацијом текућих прихода и текућих расхода утврђен је вишак прихода – суфицит, који је 
коригован укључивањем нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за 
покриће расхода и издатака текуће године и део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку 
нефинансијске имовине. 

Након кориговања вишка прихода – суфицита на напред наведен начин, утврђен је укупан вишак прихода 
– суфицит, који се преноси у наредну годину као део вишка прихода и примања и опредељује за наредну годину, 
део наменски а део ненаменски. 

3.4.  Нефинансијска имовина

3.4.1. Основна средства, природна имовина и нефинанијска имовина у припреми

Основна средства, природна имовина и нефинансијска имовина у припреми се евидентирају по набавној 
вредности. Набавну вредност чини фактурна вредност увећана за све трошкове настале до момента стављања у 
употребу. Основно средство је оно средство чији је век трајања дужи од једне године.

Примања настала продајом основних средстава повећавају изворе капитала, односно примања од 
продаје нефинанијске имовине у сталним средствима.

Губитак настао приликом отуђивања и расходовања основних средстава представља смањење 
вредности нефинансијске имовине у сталним средствима и изворима капитала.

Попис основних средстава врши се са стањем на дан 31. децембар. На основу пописаног стања, 
усклађује се књиговодствено стање са стварним стањем.
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Амортизација нефинансијске имовине

При састављању завршног рачуна за 2013. годину обрачун амортизације вршиће се у складу са следећим 
прописима:

- Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/13, 63/13 и 108/13),

- Уредбом о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ број 125/03 и 12/06),
- Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама 

амортизације („Службени лист СРЈ“ број 17/97 и 24/00),
- Инструкцијом Министарства финансија – Управе за трезор за попис имовине, обавеза и обрачун 

амортизације за обвезнике који пословне књиге воде по Уредби о буџетском рачуноводству и
- Инструкцијом Министарства финансија за књижење обрачунате амортизације, која се покрива из 

сопствених прихода и коришћење тих средстава за набавку опреме.
- Законом о буџету Републике Србије за 2013.годину (Службени гласник РС",бр. 114/2012 и 

59/2013).

Амортизација сталне нефинансијске имовине – основних средстава обрачунава се за свако средство 
појединачно, по стопама не нижим од законом прописаних стопа које су одређене тако да се набавна вредност 
основних средстава амортизује применом пропорцијалне методе у току предвиђеног века употребе основног 
средства.

Прописане стопе амортизације које су се примењивале у 2013. годину, су:

Једном отписано средство, не може бити предмет поновног процењивања вредности.
За нефинансијску имовину која се расходује или отуђује, пре искњижавања из књиговоствене евиденције 

врши се обрачун амортизације.

3.5. Финансијска имовина

3.5.1. Новчана средства

Новчана средства се процењују по номиналној вредности.
Новчана средства обухватају: текуће рачуне, издвојена новчана средства, благајну и остала новчана 

средства.
Новчана средства буџета општине Беочин, на дан 31.12.2013.године обухватају сва стања средстава на 

подрачунима која су укључена и чине саставни део Консолидованог рачуна трезора општине Беочин.
Стање Консолидованог рачуна трезора 505 састоји се од стања рачуна 500 – Стање свих подрачуна 

корисника буџетских средстава укључујући и девизни рачун код Народне банке, умањеног за износ пласираних 
средстава код банака на рачунима: 210 – Пласмани код банака и 213 – Орочена средства код банака.

3.5.2. Краткорочна потраживања
       

Краткорочна потраживања се процењују по номиналној вредности умањеној индиректно за износ 
вероватне ненаплативости потраживања а директно ако је могућност наплате извесна и документована.

Краткорочни пласмани обухватају краткорочне кредите, дате авансе, депозите и кауције и остале 
краткорочне пласмане.

Активна временска разграничења  обухватају разграничене расходе до једне године (премије 
осигурања, закупнине, претплата за стручне часописе и литературу,  расходи грејања и други расходи), 
обрачунате ненаплаћене расходе и остала активна временска разграничења.

Активна временска разграничења обухватају настале обавезе буџетских корисника, које терете расходе 
будућег обрачунског периода у коме ће бити плаћене.
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Зграде и грађевински објекти % 
- управне зграде од бетона, камена и опеке 1,5 
- помоћне зграде 1,5 
- зграде (бараке) монтажне 4,0 
Опрема  % 
- путнички аутомобили 15,5 
- рачунари и мобилни телефони  33,3 
- телефонска централа и гарнитура 14,3 
- софтвер 33,3 
- канцеларијска опрема (намештај) 12,5 
- канцеларијски намештај од метала  10,0 
- писаће и рачунске машине 14,3 



3.6. Обавезе

Процењују се у висини номиналних износа који 
проистичу из пословних и финансијских трансакција. 
Смањење обавеза по основу Закона или ванпарничног 
поравнања, врши се директним отписивањем.

Обавезе обухватају: домаће краткорочне 
обавезе; обавезе по основу расхода за запослене;  
обавезе по основу субвенција и дотације, обавезе за 
трансфере и остале обавезе из пословања.

Пасивна  временска  ра зграничења  
обухватају: разграничене приходе; разграничене 
плаћене расходе; обрачунате ненаплаћене приходе и 
примања и остала пасивна временска разграничења.

Обрачунати ненаплаћени приходи и примања 
обухватају фактурисане ненаплаћене текуће приходе и 
примања по основу продаје нефинансијске имовине.

Остала пасивна временска разграничења 
обухватају обавезе фондова за рефундацију боловања 
запослених у трајању преко 30 дана, као и остала 
пасивна временска разграничења. 

3.7. Буџетска резерва

Средства сталне буџетске резерве користе се 
за финансирање расхода у отклањању последица 
ванредних догађаја (елементарних непогода) које могу 
да угрозе живот и здравље људи или производи штету 
већих размера. Коришћење сталне буџетске резерве 
врши се по принципу као и текућа буџетска резерва.

Средства текуће резерве распоређују се на 
кориснике буџетских средстава и представљају 
повећање апропријација за одређене намене за које се 
у току године утврди да планирана средства нису 
довољна, или је потребно отворити нову апропријацију.

О коришћењу средстава буџетске резерве 
решење доноси Председник општине.

Попис имовине и обавеза

Редован попис имовине и обавеза, врши се на 
крају пословне године за коју се саставља годишњи 
финансијски извештај – Завршни рачун.

Пописом се утврђује фактичко стање имовине, 
потраживања, обавеза и извори капитала.

Пре пописа имовине и обавеза и пре припрема 
финансијских извештаја врши се усклађивање 
евиденције и стања главне књиге са дневником, као и 
помоћних књига и евиденција са главном књигом.

Ради усклађивања стања имовине и обавеза у 
књиговодственој евиденцији са стварним стањем које 
се утврђује пописом на крају буџетске године, врши се 
попис са стањем на дан 31. децембра текуће године.

Начин и рокови вршења пописа и усклађивање 
књиговодственог стања са стварним стањем, обављају 
се у складу са Уредбом о евиденцији и попису 
непокретности и других средстава у државној својини 
(„Службени гласник РС“ број 27/96) и Правилником о 
начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем 
(„Службени гласник РС“ број 106/2006).

Начелник решењем именује чланове и 
заменике пописних комисија.
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Комисије за попис утврђују стварно стање 
пописом, састављају пописне листе и извештај о 
извршеном попису.

У пописне листе уписују се номенклатурни 
бројеви, називи врсте, јединице мере и цене средстава 
за попис, као и стварно утврђено стање.

Начелник разматра Извештај о попису и доноси 
одлуку о усвајању Извештаја и расходовању имовине 
која је дотрајала и није више за употребу.

Усаглашавање потраживања и обавеза

Усаглашавање стања пласмана, потраживања 
и обавеза врши се на дан састављања финансијског 
извештаја (31. децембра).

Попис ненаплаћених потраживања поверилац 
је дужан да достави свом дужнику најкасније до 25. 
јануара текуће године са стањем на дан састављања 
финансијског извештаја (31. децембар) на обрасцу 
ИОС – Извод отворених ставки у два примерка.

По пријему пописа неизмирених обавеза на 
обрасцу ИОС – Извод отворених ставки дужник је 
обавезан да провери своју обавезу и о томе обавести 
повериоца на овереном примерку обрасца ИОС – 
Извод отворених ставки у року од пет дана од пријема 
обрасца ИОС.

Закључивање пословних књига и чување 
пословних књига и рачуноводствених исправа

Пословне књиге закључују се после 
спроведених евиденција свих економских трансакција 
и обрачуна на крају буџетске године. Изузетак су 
аналитичке евиденције нематеријалних улагања и 
основних средстава, које се не закључују на крају 
пословне године, већ се воде док је улагање или 
средство у употреби.

Пословне књиге се закључују у току пословне 
године у случају статусних промена буџетског 
корисника.

Пословне књиге закључују се најкасније до 
рока достављања финансијских извештаја.

Пословне књиге воде се у електронском облику.
Коришћењем софтвера обезбеђује се очување 

података о свим прокњиженим трансакцијама, а 
омогућава функционисање система интерних 
рачуноводствених контрола.

Вођење пословних књига мора бити уредно, 
ажурно и да обезбеди увид у хронолошком књижењу 
трансакција и других догађаја.

Пословне књиге имају карактер јавних исправа.
Пословне књиге воде се за период од једне 

буџетске године, изузев појединих помоћних књига, 
које се могу водити за перод дужи од једне године.

Рачуноводствене исправе и пословне књиге 
чувају се у просторијама Општинске управе Беочин – 
Служба за финансије, или у просторијама Архиве.

Уништење пословних књига, рачуноводствених 
исправа и финансијских извештаја, којим је прошао 
утврђени, односно прописани рок чувања, врши 
Комисија коју форимра Начелник општинске управе уз 
присуство руководиоца Службе за финансије и уз 
помоћ лица које је задужено за чување наведене 
документације, или Архив Војводине.



СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-60-4 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић, с.р.

079
На основу члана 29. став 3.  Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 2. став 3. Уредбе о 
критеријумима за доношење акта о мрежи 
предшколских установа и акта о мрежи основних школа 
(„Сл. Гласник РС“, бр. 80/10) и члана 120. Статута 
oпштине Беочин („Сл. лист општине Беочин“ бр. 7/11 – 
пречишћен текст и 11/12), а по претходно прибављеном 
мишљењу Националног савета словачке националне 
мањине број 01-536 од 10.06.2013. године Скупштина 
oпштине Беочин, на седници одржаној дана 
13.06.2014. године, донела је

ОДЛУКУ
О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се број, структура и 

просторни распоред предшколских установа на 
територоји општине Беочин (у даљем тексту: мрежа 
предшколских установа) у којима се остварује 
обављање делатности предшколског васпитања и 
образовања, кроз организовање полудневних и 
целодневних облика рада са децом од једне године до 
поласка у школу.

Члан 2.
На територији општине Беочин, полазећи од 

критеријума за доношење акта о мрежи предшколских 
установа,  делатност предшколског васпитања и 
образовања обавља Предшколска установа „Љуба 
Станковић“ Беочин, Доситеја Обрадовића бб ( у даљем 
тексту: Предшколска установа).

Члан 3.
Мрежу предшколских установа чине објекти 

Предшколске установа у седишту и објекти ван 
седишта Предшколске установе, и то: 
�у Беочин граду, централни објекат „Бубамара“ у 
улици Доситеја Обрадовића бб;
�у Беочину, објекат „Бубица“, у објекту Месне 
заједнице Беочин, Стојана Вукосављевића 77;
�у Раковцу, објекат „Дечји рај“, у објекту Основне 
школе „Јован Грчић Миленко“, Партизанска 2; 
�у Черевићу, објекат „Звездица“, у објекту Основне 
школе „Јован Грчић Миленко“, Петра Костића 8; 
�у Баноштору, објекат „Лабудић“, у објекту Основне 
школе „Јован Поповић“, Светозара Марковића 62; 
�у Сусеку, објекат „Лептирић“, у објекту Месне 
заједнице Сусек, Николе Тесле 73 и 
�у Лугу, објекат „Пчелица“ – „Včielka“, у објекту 
Основне школе „Јован Поповић“, Маршала Тита 63.

Члан 4.
У Предшколској установи „Љуба Станковић“ 

организован је следећи број група:
а) целодневни боравак за децу узраста од 1-3 
године:

Руководилац Службе за финансије и задужено 
лице састављају записник о уништењу пословних 
књига, рачуноводствених исправа и финансијских 
извештаја.

Члан 11.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине 
Беочин за 2013.годину је саставни део ове Одлуке.

Члан 12.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине 
Беочин за 2013.годину, заједно са Извештајем о 
извршењу Одлуке о буџету општине Беочин за период 
од 01.01.2013.до 31.12.2013.године, доставити 
Министарству финансија - Управи за трезор.

Члан 13.

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу 
општине Беочин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-238 ПРЕДСЕДНИЦА
Датум: 13.06.2014. године Видана Недић, с.р.

078
На основу члана 80. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Службени гласник 
РС" бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 17. Закона о 
предшколском васпитању и образовању („Службени 
гласник РС“ бр. 18/10) и чланова 34. став 1. тачка 10. и  
120. Статута општине Беочин ("Службени лист 
општине Беочин“ бр.7/11 – пречишћен текст и 11/12) 
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 
13.06.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДШКОЛСКИ 
ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ЉУБА 

СТАНКОВИЋ" БЕОЧИН СА ВАЖЕЊЕМ ОД 
01.09.2014. ГОДИНЕ

Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Предшколски 

програм Предшколске установе "Љуба Станковић" 
Беочин, са важењем почев од 01.09.2014. године.

Члан 2.
Финансирање Програма у 2014. години вршиће 

се у нивоу планираних и обезбеђених средстава у 
Буџету општине Беочин за 2014. годину, као и 
Финансијског плана ПУ "Љуба Станковић" Беочин за 
2014. годину.

Члан 3.
Предшколски програм ПУ "Љуба Станковић" 

Беочин са важењем од 01.09.2014. године, саставни је 
део овог решења.

Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
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- централни објектат „Бубамара“ – Беочин..........2 групе, центра општине Беочин, на седници одржаној дана 
06.06.2014. 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: 01-110-11 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић, с.р.

080
На основу чланова 30. и 31.  Закона о предшколском васпитању и образовању („Службеник гласник РС“ 

бр. 18/10) и члана 120. Статута општине Беочин („Службеник лист општине Беочин“ бр. 7/11 – пречишћен текст и 
11/12) Скупштина општине Беочин на седници одржаној дана 13.06.2014. године, донела је 

О  Д  Л  У   К  У
О УТВРЂИВАЊУ ВЕЋЕГ, ОДНОСНО МАЊЕГ БРОЈА ДЕЦЕ У ВАСПИТНИМ ГРУПАМА У ПРЕДШКОЛСКОЈ 

УСТАНОВИ „ЉУБА СТАНКОВИЋ“ БЕОЧИН

 
Члан 1.  

 Утврђује се већи број деце за следеће васпитне групе:  

 
Р.бр ВАСПИТНА  ГРУПА 

(УЗРАСТ ДЕЦЕ)  
ОБЈЕКАТ  ЗАКОНСКИ НОРМАТИВ 

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

ПОТРЕБНО 
ПОВЕЋАЊЕ 

ИЗРАЖЕНО У 
БРОЈУ 

ДЕЦЕ(НАЈВИШЕ 
ДО 20%) 

УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ У 
ВАСПИТНОЈ ГРУПИ 
ПОСЛЕ ПОВЕЋАЊА 

1 Узраст  1-2 године I 
(јаслена) 

„БУБАМАРА“  
БЕОЧИН 

12 деце у групи 2 14 

2 Узраст  2-3 године II 
(јаслена) 

„БУБАМАРА“  
БЕОЧИН 

16 деце у групи 3 19 

3 Средња група I 
Узраст  4-до поласка у 
школу 

„БУБАМАРА“  
БЕОЧИН 

24 деце у групи 5 29 

4 Старија група  
Узраст  4-до поласка у 
школу 

„БУБАМАРА“  
БЕОЧИН 

24 деце у групи 5 29 

5 Најстарија група  I 
Прип.предшк.програм 

„БУБАМАРА“  
БЕОЧИН 

26 деце у групи 5 31 

6 Мешовита група I 
Узраст  3- до поласка у 
школу 

„БУБАМАРА“  
БЕОЧИН 

20 деце у групи 4 24 

7 Најстарија група  II 
Прип.предшк.програм 

„БУБАМАРА“  
БЕОЧИН 

26 деце у групи 5 31 

8 Најстарија група  III  
(полудневни боравак) 
Прип.предшк.програм 

„БУБАМАРА“  
БЕОЧИН 

26 деце у групи 5 31 

9 Најстарија група  IV 
(полудневни боравак) 
Прип.предшк.програм 

„БУБАМАРА“  
БЕОЧИН 

26 деце у групи 5 31 

10 Средња група II 
Узраст  4- до поласка у 
школу 

„ЗВЕЗДИЦА“ 
ЧЕРЕВИЋ 

24 деце у групи 5 29 

11 Мешовита група II 
Узраст  3-до поласка у 
школу 

„БУБИЦА“ 
БЕОЧИН 

СЕЛО 

20 деце у групи 4 24 

12 Најстарија група   V 
(полудневни боравак) 
Прип.предшк.програм 

„БУБИЦА“ 
БЕОЧИН 

СЕЛО 

26 деце у групи 5 31 
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083
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 и 11/12)  и члана 44. став 1. 
тачка 3. Статута Јавног предузећа "Топлана" Беочин, 
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 
13.06.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКОГ 
ПЛАНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ТОПЛАНА"

БЕОЧИН ЗА 2014. ГОДИНУ
Члан 1.

Даје се сагласност на Измене и допуне 
Програма пословања и Финансијског плана Јавног 
предузећа "Топлана" Беочин за 2014. годину, који је 
усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа "Топлана" 
Беочин на седници одржаној дана 03.06.2014. године.

Члан 2.
Измене и допуне Програма пословања и 

Финансијског плана Јавног предузећа "Топлана" 
Беочин за 2014. 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: 01-400-92/14 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић, с.р.

084
На основу члана 14. став 4. Закона о 

пољопривредном зељишту ( Службени гласник 
Републике Србије бр. 62/2006, 65/08 и 41/09) и Члана 
34. став 1. тачка 4. Статута Општине Беочин 

(«Службени лист Општине Срема» бр. 22/08, 34/09 и 
«Службени лист општине Беочин» бр. 4/10), а уз 
сагласност Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине, број 320-11-1212/2014-14 од 03. 06.  
2014. године, Скуптина Општине Беочин, на седници 
одржаној 13.06. 2014. године, донела је

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И 
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2014. 
ГОДИНУ

Овим програмом се утврђује врста и обим 
радова, на заштити и уређењу пољопривредног 
земљишта Општине Беочин за 2014. годину.

УВОД

Општина Беочин налази се на северним 
падинама Фрушке Горе , што чини њену природну јужну 
границу, док северну границу чини река Дунав. 
Територијално она припада, северном делу Срема а 
административно јужнобачком округу .

Место Беочин је привредни, образовни, 
здравствени , културни и друштвено – политички 
центар општине који поред њега чине следећа 
насељена места: Раковац , Черевић , Баноштор, 
Свилош , Грабово , Сусек и Луг. Сва места у општини су 
асвалтирана и међусобно повезана доста добром 
путном мрежом .

Општина Беочин спада у групу мањих општина 
, јер је број становника око 16.000 .Територијално она 
се простире у правцу исток – запад , јер је са севера и 
југа природне границе спречавају да се шири у тим 
правцима         ( река Дунав и Фрушка Гора ) . Са своје 
источне стране граничи се са општином Нови Сад , а са 
западне стране са општином Бачка Паланка.

1. АНАЛИЗА СТАЊА УРЕЂЕНОСТИ

 
      Члан 2.  

 Утврђује се мањи број деце за следеће васпитне групе:  

 
ВАСПИТНА ГРУПА  

(УЗРАСТ ДЕЦЕ)  
ОБЈЕКАТ  ЗАКОНСКИ НОРМАТИВ 

(ЧЛАН 30.) 
БРОЈ ДЕЦЕ У ГРУПИ 

ППП 

ПОТРЕБНО 
СМАЊЕЊЕ 

ИЗРАЖЕНО У 
БРОЈУ ДЕЦЕ 

УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ 
У ВАСПИТНОЈ 
ГРУПИ ПОСЛЕ 
СМАЊЕЊА 

Најстарија група VI 
(полудневни боравак)  
Припремни.предшк.прог. 

„ЛАБУДИЋ“  
Баноштор 

26 деце у групи 5 21 

Најстарија група VII 
Припремни.предшк.прог. 

„ЛЕПТИРИЋ“ 
Сусек 

26 деце у групи 5 21 

Најстарија група VIII 
Припремни.предшк.прог. 

„ПЧЕЛИЦА“ 
Луг 

26 деце у групи 5 21 

 
Члан 3.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о већем, односно мањем броју деце у васпитним 
групама у Предшколској установи „Љуба Станковић“ Беочин број 01-011-331/13 од 09.10.2013. године.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-243 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић, с.р.
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КАТАСТАРСКА УРЕЂЕНОСТ

Политичку општину Беочин чине осам катастарских 
општина и то :
1 . КО Раковац
2 . КО Беочин
3. КО Черевић
4. КО Баноштор
5. КО Сусек
6. КО Свилош
7. КО Грабово
8. КО Луг

1 . КО РАКОВАЦ  у којој се на снази налази катастар 
непокретности, укупна површина КО је 2045 ха 24 ари 

256 м   и чине је  7826 катастарских парцела.

2. КО БЕОЧИН у којој је на снази катастар 
непокретности , укупна површина КО је  3505 ха 18 ари 

2 24 м и чине је 9051 катастрских парцела.

3.КО ЧЕРЕВИЋ у којој се на снази налази катастар 
непокретности, укупна површина КО је 3262 ха 23ари 

293 м  и чине је 8984 катастарских парцела.

4. КО БАНОШТОР у којој је на снази катастар 
непокретности, укупна површина КО 2147 ха 87 ари 51 

2 м и чине је 5921 катастарских парцела

5.КО СУСЕК у којој је на снази катастар непокретности, 
2укупна површина КО 3810 ха 96 ари 35 м  и чине је 8107 

катастарских парцела.

6. КО СВИЛОШ у којој се на снази налази катастар 
непокретности, укупна површина КО је 1242 ха 06 ари 

237 м  и чине је 2647 катастарских парцела.

7. КО ГРАБОВО у којој се на снази налази катастар 
непокретности, укупна површина КО 1447 ха 25 ари 

278м  и чине је 1234 катастарских парцела.

8. КО ЛУГ у којој се на снази налази катастар 
непокретности, укупна површина КО је 996 ха 73 ари 21 

2м  и чине је 4035 катастарских парцела.

Из предходног се може закључити да је у 
политичкој општини Беочин сређено стање у 
катастарским општинама. 

Из података катастра може се приметити да 
има много парцела у државном власништву , а чији су 
корисници предузећа чије је оснивач држава ( јавна 
предузећа, птт, водопривреде, национални парк и сл.)
Према подацимаи површинама и броју парцела у 
катастарским општинама на територији општине 
Беочин произилази закључак о уређењу пољоприв-
редног земљишта 
- просечна величина поседа је oкo 3 ха 
- просечна величина парцела је око 20 ари 

АГРОЕКОЛОШКИ УСЛОВИ

Што се тиче агроеколошких услова реона, 
можемо се осврнути на климатске и земљишне 
карактеристике.

Иако се Фрушка Гора налази на ободу Панонске низије, 
у којој се формира степско континентална клима, на 
којој се због висине, облика терена, пошумљености и 
близине велике водене површине ( Дунав ) формира 
посебан микроклимат. Што се тиче земљишта у овом 
реону, идући од вишег терена и спуштајући се према 
Дунаву, заступљени су следећи типови земљишта:
Параредзина на лесу, огољени лес, положена гајњача, 
огајњачени чернозем а најниже заруђени чернозем.

Заступљеност оваквих типова земљишта нам 
указује на то да су овде земљишта углавном III , IV , V 
класе, што значи да нису претерано богате хумусом.

Из предходно наведених агроеколошких 
услова можемо закључити да се на оваквим теренима 
могу гајити ратарске културе, али да су они ипак 
погоднији за гајење вишегодишњих култура као што је 
винова лоза и воће. И поред немогућности коришћења 
пуне агротехнике (немогућност наводнавања) 
сматрамо да је могућност постизања високог приноса и 
квалитета наведених култура сасвим извесна.

НАВОДЊАВАЊЕ И ОДВОДЊАВАЊЕ

На територији политичке општине нема 
система наводнавања и одводњавања .

НАПОМЕНА : Општина Беочин израдила је Годишњи 
програм заштите, уређења и коришћења пољоприв-
редног земљишта за 2014. годину као пилот општина у 
оквиру пројеката Рурални развој: Ефикасно управ-
љање земљиштем. Из тог разлога секција I – Општи 
део програма не садржи табелу 2.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Годишњи програм заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта за територију 
општине Беочин за 2014. годину објавиће се у 
«Службеном листу општине Беочин»

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-320-16 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13. 06. 2014. године Видана Недић, с.р.
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На основу члана 120. Статута општине Беочин 

("Службени лист општинe Беочин" бр. 7/11 – 
пречишћен текст и 11/12) и члана 6. став 1. тачка 11. 
Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта 
и организовању пољочуварске службе на подручју 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
12/12 и 3/14)  Скупштина општине Беочин, на седници 
одржаној дана 13.06.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА 

ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 
2013. ГОДИНУ 

Члан 1.
Прихвата се Годишњи извештај Пољочуварске 

службе општине Беочин за 2013. годину од 03.03.2014. 
године.

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
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ТАБЕЛА 1.Преглед површина пољопрвредног земљишта по катастарским општинама и културама

ред. бр. катастарска општина

пољопривредно земљиште(ха)

обрадиво пољопривредно земљиште(ха)

њиве вртови воћњаци ливаде укупно пашњаци УКУПНО

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9)

1 БАНОШТОР 332.7390 0.0000 27.4014 87.5764 20.9957 468.7125 165.7348 0.0000 416.1547 1050.6020

2 БЕОЧИН 206.2637 0.0000 22.7164 40.4359 47.1726 316.5886 71.9278 0.0000 7.4793 395.9957

3 ГРАБОВО 326.8546 0.0000 15.3021 12.5207 41.5560 396.2334 307.0627 0.0000 0.0961 703.3922

4 ЛУГ 558.0391 0.0000 7.1086 12.1579 20.5440 597.8496 17.7855 0.0000 0.2512 615.8863

5 РАКОВАЦ 80.8794 0.0000 17.9715 5.1202 38.9952 142.9663 229.8079 0.7422 4.8374 378.3538

6 СУСЕК 1459.4251 0.0000 21.3036 11.6781 41.5709 1533.9777 124.9512 0.2111 0.3207 1659.4607

7 СВИЛОШ 448.6090 0.0000 19.5942 15.9931 14.1130 498.3093 221.6083 0.0000 63.6626 783.5802

8 ЧЕРЕВИЋ 336.3876 0.0000 30.9294 74.6524 213.9326 655.9020 150.9219 0.0000 1.8264 808.6503

УКУПНО 3,749.1975 0.0000 162.3272 260.1347 438.8800 4,610.5394 1,289.8001 0.9533 494.6284 6,395.9212

•  Републички  Геодетски  Завод  Служба  за  катастар  непокретности  Беочин за  2014 годину

виноград
и

рибњаци, 
трстици и 
мочваре

остало 
земљиште

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-320-17 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић, с.р.

086
На основу члана 13. став 1. Закона о 

комуналним делатностима (“Сл. гласник РС” бр. 
88/2011), члана 21. Закона о сахрањивању и гробљима 
(„Сл. гласник СРС“, бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и „Сл. гласник 
РС“, бр.53/93, 67/93, 48/94, 101/05-др. Закон и 120/12- 
одлука УС), и члана 14. тачка 5. и члана 34. тачка 6. 
Статута општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“, бр.7/2011– пречишћен текст и 11/2012), 
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној 
13.06.2014. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И 

ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

Члан 1.
У Одлуци о обављању комуналне делатности 

управљање гробљима и погребне услуге („Службени 
лист општине Беочин“ бр. 9/13)  у члану 3. после става 
4. додаје се нови став 5. који гласи:
„Комуналну делатност управљање гробљима и 
погребне услуге на гробљу у насељеном месту Луг 
обавља Словачка евангелистичка а. в. црквена 
општина Луг.“

Досадашњи став 5. постаје став 6. а став 6. 
постаје став 7.

Члан 2.
Члан 4. мења се тако да сада гласи :

„ЈКП „Беочин“ Беочин, Српска православна црквена 
општина Сусек, Српска православна црквена општина 
Баноштор, Српски православни манастир у Раковцу, 
Одбор Меџлиса Беочин и Словачка евангелистичка а. 
в. црквена општина Луг (у даљем тексту Управљач), 
дужни су да трајно и несметано обављају комуналну 

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта за територију општине Беочин за 2014. годину

I
ОПШТИ ДЕО

табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама и културама

пољопривредно земљиште у ха

култура

класа

I II III IV V VI VII VIII

њива 0.4008 11.2259 468.0804 961.7504 1027.9884 984.3527 272.5951 22.8038

врт 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

воћњаци 4.1357 25.2678 68.3835 52.5287 12.0115 0.0000 0.0000 0.0000

виногради 12.7722 72.4916 120.5545 45.5153 7.6803 1.1208 0.0000 0.0000

ливаде 0.0000 9.1619 93.7285 101.5790 75.0311 107.9573 51.4222 0.0000

пашњаци 0.0000 2.5282 183.8869 754.0691 211.6846 108.7794 28.8519 0.0000

трстици-мочваре 0.2607 0.6926 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

УКУПНО 17.5694 121.3680 934.6338 1,915.4425 1,334.3959 1,202.2102 352.8692 22.8038 5,901.2928

• Републички  Геодетски  Завод  Служба  за  катастар  непокретности  Беочин за  2014 годину
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Одводњавање

каналска мрежа цевна дренажа УКУПНО у ха

0.0000 0.0000

Наводњавање

0.0000

0.0000

ТАБЕЛА 
4.

изграђен
о у ха

у 
функцији 
у ха

изграђен
о у ха

у 
функцији 
у ха

изграђен
о у ха

у 
функцији 
у ха

ТАБЕЛА 
5.

ахватне 
машине 
у ха

тифони у 
ха

(миниор
ошавање
)у ха

кишна 
крила у 
ха

остало у 
ха

УКУПНО 
у ха

ТАБЕЛА 
6.

Побољшање квалитета пољопривредног 
земљишта и мелиорације ливада и пашњака

физичке 
мелиора
ције у ха

хемијске 
мелиора
ције у ха

е 
мелиора
ције у ха

ливада и 
пашњака 
у ха

остало у 
ха

УКУПНО 
у ха

ТАБЕЛА 7.       Корисници пољопривредног земљишта у државној својини

назив корисника и његова адреса

АП ВОЈВОДИНА, НОВИ САД БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИ 16 2.5091
2.2021 ГРАБОВО

0.3070 БАНОШТОР

207.5108

8.5179 ГРАБОВО

7.9520 СВИЛОШ

0.4786 СУСЕК

5.5960 РАКОВАЦ

18.9714 ЧЕРЕВИЋ

165.9949 БАНОШТОР

0.2232 0.2232 БЕОЧИН

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"        7.4373 7.4373 СВИЛОШ

0.0277 0.0277
БЕОЧИН

2.5812
2.3191 ЧЕРЕВИЋ

0.2621 СВИЛОШ

ЛАФАРГЕ БФЦ ДОО, БЕОЧИН ТРГ БЕОЧИНСКЕ ФАБРИК 1 26.8743
8.5543 БЕОЧИН

18.3200 БАНОШТОР

површина земљишта коју 
користи (ха)

исказано по 
катастарским 
општинама (ха)

катастарска 
општина

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "НАЦИОНАЛНИ ПАРК ФРУШКА ГОРА", 
СР.КАМЕНИЦА ЗМАЈЕВ ТРГ 1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОЈВОДИНАШУМЕ", ПЕТРОВАРАДИН 
ПРЕРАДОВИЋЕВА 2

ЈАВНО КОМУНАЛНО  ПРЕДУЗЕЋЕ " БЕОЧИН", БЕОЧИН 
ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 52

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА НОВОГ САДА 
ОДЕЉЕЊЕ БЕОЧИН, БЕОЧИН ОМЛАДИНСКА 54

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СВИЛОШ ФРУШКОГОРСКА 36 72.3383
71.4025 СВИЛОШ

0.9358 ЛУГ

28.6590 28.6590
БАНОШТОР

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАНОШТОР, БАНОШТОР СВЕТОЗАРА 
МАРКОВИЋА 31/А
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0.4915 0.4915
БЕОЧИН

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГРАБОВО, ГРАБОВО ВОЈВОЂАНСКА ББ 0.0992 0.0992
ГРАБОВО

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛУГ, ЛУГ МАРШАЛА ТИТА 69 5.9778 5.9778 ЛУГ

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАКОВАЦ, РАКОВАЦ ПАРТИЗАНСКА 1 32.7953 32.7953
РАКОВАЦ

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СУСЕК, СУСЕК НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 73 6.8300 6.8300 СУСЕК

45.5053 45.5053
ЧЕРЕВИЋ

420.6971

218.9459 ГРАБОВО

0.8994 БАНОШТОР

200.8518 СУСЕК

3.3089 3.3089 СУСЕК

164.4341

11.2739 СВИЛОШ

31.2583 БЕОЧИН

1.6597 БАНОШТОР

6.5128 ЛУГ

113.7294 ЧЕРЕВИЋ

ОПШТИНА БЕОЧИН, БЕОЧИН СВЕТОСАВСКА 25 94.5713

1.9289 ЛУГ

22.9997 РАКОВАЦ

1.0565 ГРАБОВО

24.6415 БЕОЧИН

25.1913 ЧЕРЕВИЋ

16.4883 СВИЛОШ

2.2323 СУСЕК
0.0328 БАНОШТОР

СЕЛО БЕОЧИН 61.0994 61.0994 БЕОЧИН

СЕЛО БАНОШТОР 157.6994 157.6994 БАНОШТОР

СЕЛО ГРАБОВО 266.8362 266.8362 ГРАБОВО

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БЕОЧИН-СЕЛО, БЕОЧИН СТОЈАНА 
ВУКОСАВЉЕВИЋА

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧЕРЕВИЋ, ЧЕРЕВИЋ ЈОВАНА ГРЧИЋА 
МИЛЕНК 5

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И 
ШУМАРСТВА, БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22

ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "СРЕМ", НЕШТИН 
КОЧЕ ПОПОВИЋА 22

ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "СУСЕК", СУСЕК 
БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 14

СЕЛО РАКОВАЦ 142.0495 142.0495 РАКОВАЦ

СЕЛО СУСЕК 79.0254 79.0254 СУСЕК

СЕЛО СВИЛОШ 111.9971 111.9971 СВИЛОШ

СЕЛО ЧЕРЕВИЋ 121.1415 121.1415 ЧЕРЕВИЋ

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА, НОВИ САД ТЕМЕРИНСКА 13 1.1714 1.1714 БЕОЧИН

149.0325 149.0325 БАНОШТОР

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЧЕРЕВИЋ 3.5308
0.0919 БЕОЧИН

3.4389 ЧЕРЕВИЋ

укупно 2216.4546 2216.4546

• Републички  Геодетски  Завод  Служба  за  катастар  непокретности  Беочин за  2014 годину

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "ГРОЗД", БАНОШТОР 
СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА

II
ПРОГРАМ РАДОВА НА ЗАШТИТИ И УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

План прихода сопственог учешћа

Извор средстава Износ

Буџетом ЈЛС -средства опредељена за мере и активности из области  заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 3,556,648.00

Планирана средства од закупа пољопривредног земљишта у државној својини 740,000.00

Очекивана средства од закупа пољопривредног земљишта у државној својини 716,190.00

Пренета средства 690,362.00

Укупно 5,703,200.00
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Преглед груписаних јавних надметања

Шифра
 ЈН Кат. општина Потес Власнички 

лист Број парцеле Култура и класа Фактичко стање Сувласник Боја Напомена Основ закупа Површина 
Total

1 Беочин Бркењаш 115 884 пашњак 4 пашњак Закуп 0,6063

1 0,6063

2 Беочин Гологлава 54 2692 њива 6 њива Закуп 0,8840

2 Беочин Гологлава 54 2693 виноград 5 њива Закуп 0,0599

2 Беочин Цукља 54 3023 ливада 4 ливада Закуп 0,3339

2 1,2778

3 Беочин Ердељ 115 3364/1 њива 8 ливада Закуп 0,2825

3 Беочин Ердељ 115 3449 пашњак 3 пашњак Закуп 0,0340

3 Беочин Ердељ 115 3452 пашњак 3 пашњак Закуп 0,0758

3 Беочин Ердељ 115 3453 њива 5 ливада Закуп 0,0938

3 Беочин Ердељ 115 3455 пашњак 4 пашњак Закуп 0,4291

3 Беочин Ердељ 424 3369/1 њива 7 њива Закуп 0,0766

3 Беочин Ердељ 424 3369/4 њива 7 ливада Закуп 0,0218

3 Беочин Ердељ 424 3369/5 њива 7 ливада Закуп 0,1465

3 1,1601

4 Беочин Клиса 115 1128 пашњак 5 пашњак Закуп 0,9434

4 Беочин Клиса 115 1132 пашњак 4 пашњак Закуп 0,3814

4 1,3248

5 Беочин Гологлава 115 2683 ливада 5 ливада Закуп 0,4909

5 Беочин Гологлава 115 2684 виноград 5 ливада Закуп 0,0379

5 Беочин Гологлава 115 2685 њива 6 ливада Закуп 0,0729

5 Беочин Гологлава 115 2686 виноград 5 ливада Закуп 0,1237

5 Беочин Думбово 115 2632 пашњак 4 пашњак Закуп 0,4555

5 1,1809

6 Беочин Јарош 115 2888 њива 7 пашњак Закуп 0,0958

6 Беочин Јарош 115 2889 њива 8 пашњак Закуп 0,0918

6 Беочин Јарош 115 2891 пашњак 4 пашњак Закуп 0,0477

6 0,2353

7 Беочин Долови 54 1189 пашњак 6 пашњак Закуп 0,6386

7 Беочин Лепиње 54 1264/1 њива 8 виноград Закуп 0,2198

7 Беочин Лепиње 54 1264/2 њива 8 њива Закуп 0,5398

7 Беочин Немцевац 54 1210/1 пашњак 6 пашњак Закуп 2,5773

7 Беочин Немцевац 54 1210/2 пашњак 6 депонија смећа Закуп 0,3050

7 Беочин Подгорац 54 3406 њива 8 пашњак Закуп 0,3353

7 4,6158

8 Беочин Ердељ 115 3722/2 њива 5 пашњак Закуп 0,4203

8 0,4203

9 Беочин Цукља 54 3023 ливада 4 ливада Закуп 0,3347

9 Беочин Цукља 115 3014 њива 6 ливада Закуп 0,4377

9 0,7724

10 Беочин Забисаг 115 832 њива 5 ливада Закуп 0,1443

10 Беочин Забисаг 115 837 њива 5 ливада Закуп 0,8157

10 0,9600

11 Беочин Танцош 54 1400 ливада 4 ливада Закуп 1,6016

11 1,6016

12 Черевић Бело брдо 541 3191 ливада 7 ливада Закуп 0,0530

12 Черевић Бело брдо 541 3192 ливада 7 ливада Закуп 0,1130

12 Черевић Бело брдо 541 3193 ливада 7 ливада Закуп 0,2133

12 Черевић Бело брдо 541 3194 ливада 7 ливада Закуп 1,0069

12 Черевић Бело брдо 541 3195 њива 7 ливада Закуп 0,1073

12 Черевић Бело брдо 541 3196 њива 7 ливада Закуп 0,2058

12 Черевић Бело брдо 541 3197 пашњак 6 ливада Закуп 0,2404

12 Черевић Бело брдо 541 3198 ливада 6 ливада Закуп 0,0877

12 Черевић Бело брдо 541 3199 њива 7 ливада Закуп 0,0642

12 Черевић Бело брдо 541 3200 ливада 7 ливада Закуп 0,0319
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12 Черевић Бело брдо 541 3201 ливада 7 ливада Закуп 0,3408

12 Черевић Бело брдо 541 3202 ливада 7 ливада Закуп 0,3009

12 Черевић Бело брдо 541 3203 њива 7 ливада Закуп 0,6430

12 Черевић Бело брдо 541 3359 пашњак 7 ливада Закуп 0,7530

12 Черевић Бело брдо 541 3361 ливада 6 ливада Закуп 0,6811

12 Черевић Бело брдо 541 3362 ливада 6 ливада Закуп 0,1979

12 Черевић Бело брдо 541 3363 ливада 6 ливада Закуп 0,1866

12 Черевић Бело брдо 541 3364 ливада 6 ливада Закуп 0,4220

12 Черевић Бело брдо 2577 3227 ливада 6 ливада Закуп 0,0589

12 Черевић Бело брдо 2577 3228 ливада 6 ливада Закуп 0,0560

12 Черевић Бело брдо 2577 3230 воћњак 5 ливада Запуштено земљиште Закуп 0,0067

12 5,7704

13 Черевић Бело брдо 541 2566 њива 6 пашњак Закуп 0,3898

13 Черевић Бело брдо 541 2567/1 воћњак 4 пашњак Закуп 0,1467

13 Черевић Бело брдо 541 2567/2 воћњак 4 пашњак Закуп 0,1730

13 Черевић Бело брдо 541 2568 ливада 5 пашњак Закуп 1,2604

13 Черевић Меда 541 2721/2 њива 5 пашњак Закуп 1,4365

13 Черевић Меда 541 2759 виноград 4 пашњак Запуштено земљиште Закуп 0,1698

13 Черевић Меда 541 2760 њива 6 пашњак Запуштено земљиште Закуп 0,1403

13 Черевић Меда 541 941/1 виноград 2 ливада Запуштено земљиште Закуп 0,0639

13 Черевић Меда 541 941/2 виноград 2 ливада Запуштено земљиште Закуп 0,0030

13 Черевић Меда 541 942 виноград 2 њива Закуп 0,1755

13 Черевић Меда 541 943 воћњак 5 пашњак Закуп 0,2089

13 Черевић Поток 541 2654 пашњак 6 пашњак Закуп 0,3580

13 Черевић Поток 541 2655 пашњак 6 пашњак Закуп 0,5581

13 5,0839

14 Черевић Кестен 541 3531 ливада 6 ливада Закуп 0,4531

14 Черевић Кестен 541 3601 ливада 7 ливада Закуп 0,3383

14 Черевић Кестен 541 3604 ливада 7 ливада Закуп 0,2995

14 1,0909

15 Черевић Кестен 541 3511 ливада 6 ливада Закуп 0,2899

15 Черевић Кестен 541 3512 ливада 6 ливада Закуп 0,4421

15 Черевић Кестен 541 3636 ливада 7 ливада Закуп 0,7144

15 1,4464

16 Черевић Кестен 541 2346 њива 6 пашњак Запуштено земљиште Закуп 0,5068

16 Черевић Кестен 541 3656 њива 6 ливада Закуп 0,7690

16 Черевић Кестен 541 3668/1 њива 6 пашњак Запуштено земљиште Закуп 1,3812

16 Черевић Кестен 541 3672 њива 7 ливада Закуп 0,4326

16 Черевић Кестен 541 3673 ливада 7 ливада Закуп 0,0889

16 Черевић Кестен 541 3674 њива 8 ливада Закуп 0,4564

16 Черевић Кестен 541 3677 ливада 6 ливада Закуп 0,5021

16 Черевић Кестен 541 3678 ливада 6 ливада Закуп 0,2176

16 4,3546

17 Черевић Калудерица 541 3726 ливада 6 ливада Запуштено земљиште Закуп 0,5458

17 Черевић Калудерица 541 3742 ливада 6 ливада Закуп 0,3391

17 Черевић Калудерица 541 3743/1 ливада 6 ливада Закуп 0,7012

17 Черевић Калудерица 541 3743/2 ливада 6 ливада Закуп 0,1783

17 Черевић Калудерица 541 3744 ливада 6 ливада Закуп 0,8816

17 Черевић Кестен 541 3727 ливада 6 ливада Закуп 0,7216

17 3,3676

18 Черевић Бело брдо 541 3369 ливада 6 ливада Закуп 0,5823

18 Черевић Бело брдо 541 3370 њива 7 ливада Закуп 0,0579

18 Черевић Бело брдо 541 3371 њива 7 ливада Закуп 0,3933

18 1,0335

19 Черевић Борковац 541 2049/12 ливада 5 ливада Закуп 0,0620

19 Черевић Борковац 541 2049/13 ливада 5 ливада Закуп 0,0792

19 Черевић Борковац 541 2049/14 ливада 6 ливада Закуп 0,0853

19 Черевић Борковац 541 2049/15 ливада 6 ливада Закуп 0,0854
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19 Черевић Борковац 541 2049/16 ливада 6 ливада Закуп 0,1027

19 Черевић Борковац 541 2049/17 ливада 5 ливада Закуп 0,0813

19 Черевић Борковац 541 2049/24 ливада 4 ливада Закуп 0,0679

19 Черевић Борковац 541 2049/30 ливада 5 ливада Закуп 0,0648

19 Черевић Борковац 541 2049/31 ливада 5 ливада Закуп 0,0684

19 Черевић Борковац 541 2049/32 ливада 5 ливада Закуп 0,0697

19 Черевић Борковац 541 2049/5 ливада 5 ливада Закуп 0,1178

19 Черевић Борковац 541 2049/6 ливада 5 ливада Закуп 0,1057

19 Черевић Борковац 541 3761 ливада 6 ливада Закуп 0,3135

19 Черевић Борковац 541 3775 ливада 5 ливада Запуштено земљиште Закуп 2,2133

19 Черевић Борковац 541 3794 ливада 6 ливада Запуштено земљиште Закуп 0,1958

19 Черевић Борковац 541 3795 ливада 6 ливада Запуштено земљиште Закуп 0,6543

19 4,3671

20 Черевић Калудерица 541 2126 ливада 6 ливада Закуп 0,1003

20 Черевић Калудерица 541 2127 ливада 6 ливада Закуп 0,5434

20 Черевић Калудерица 541 2128 ливада 6 ливада Закуп 0,0509

20 Черевић Калудерица 541 2129 ливада 6 ливада Закуп 0,1994

20 Черевић Калудерица 541 2130 ливада 6 ливада Закуп 0,4110

20 Черевић Панџино брдо 541 2113/2 њива 6 ливада Закуп 0,7148

20 Черевић Панџино брдо 541 2173 њива 6 ливада Закуп 0,2803

20 Черевић Панџино брдо 541 2174 њива 6 ливада Закуп 0,2102

20 Черевић Панџино брдо 541 2175 виноград 5 ливада Закуп 0,2443

20 2,7546

21 Черевић Поторањ 541 3857/3 њива 6 њива Закуп 0,6826

21 Черевић Поторањ 541 3861 њива 6 њива Закуп 0,6003

21 Черевић Поторањ 541 3863 ливада 6 њива Закуп 1,1696

21 Черевић Поторањ 541 3868/1 њива 6 ливада Закуп 0,3518

21 Черевић Поторањ 541 3868/2 њива 6 њива Закуп 0,3112

21 Черевић Поторањ 1096 3868/5 њива 6 ливада Запуштено земљиште Закуп 0,9910

21 4,1065

22 Черевић Поторањ 541 1734 њива 2 пашњак Закуп 0,0199

22 Черевић Поторањ 541 1908/10 њива 3 воћњак Закуп 0,3209

22 0,3408

23 Черевић Бикоњ 541 1804 ливада 6 ливада Закуп 0,1377

23 Черевић Кестен 541 1805 њива 5 ливада Закуп 0,5553

23 0,6930

24 Черевић Поток 878 1068 њива 4 воћњак Закуп 0,0887

24 Черевић Поток 878 1075 њива 4 пашњак Закуп 0,1937

24 Черевић Поток 878 1084 пашњак 5 пашњак Закуп 0,0424

24 Черевић Село 878 1122 њива 4 ливада Закуп 0,0913

24 0,4161

25 Черевић Панџино брдо 878 2260 пашњак 6 пашњак Запуштено земљиште Закуп 0,1231

25 Черевић Поток 878 2457 пашњак 5 пашњак Закуп 0,0824

25 Черевић Поток 878 2617 пашњак 3 виноград Закуп 0,0548

25 0,2603

26 Черевић Меда 878 2695 пашњак 6 пашњак Закуп 1,5352

26 1,5352

27 Черевић Калудерица 2560 2125 њива 6 пашњак Закуп 0,8040

27 0,8040

28 Черевић Кестен 2560 2357/1 њива 5 ливада Закуп 0,0949

28 Черевић Кестен 2560 2357/2 њива 5 ливада Закуп 0,2073

28 0,3022

29 Черевић Бело брдо 2560 2571 пашњак 6 пашњак Запуштено земљиште Закуп 0,1504

29 Черевић Бело брдо 2560 2572/1 пашњак 6 пашњак Запуштено земљиште Закуп 0,3241

29 Черевић Бело брдо 2560 2572/2 пашњак 6 пашњак Запуштено земљиште Закуп 0,2578

29 0,7323

30 Черевић Шакотинац 2560 3339 пашњак 7 пашњак Закуп 17,5975

30 17,5975
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31 Черевић Шакотинац 2560 3383 ливада 6 ливада Закуп 0,8563

31 Черевић Шакотинац 2560 3384 ливада 6 ливада Закуп 0,7413

31 Черевић Шакотинац 2560 3391 ливада 6 ливада Закуп 0,1805

31 Черевић Шакотинац 2560 3392 ливада 6 ливада Закуп 0,4742

31 2,2523

32 Черевић Кестен 2560 3515/1 ливада 6 ливада Закуп 0,3041

32 Черевић Кестен 2560 3515/2 ливада 6 ливада Закуп 0,2100

32 0,5141

33 Черевић Кестен 2560 3594 ливада 7 ливада Закуп 0,2071

33 Черевић Кестен 2560 3627 ливада 7 ливада Закуп 0,7403

33 Черевић Кестен 2560 3631 ливада 7 ливада Закуп 0,6524

33 Черевић Кестен 2560 3648 ливада 6 ливада Закуп 0,1110

33 Черевић Кестен 2560 3649 њива 5 ливада Закуп 0,2374

33 Черевић Кестен 2560 3653 ливада 6 ливада Закуп 0,0997

33 Черевић Кестен 2560 3654 ливада 6 ливада Закуп 0,0767

33 2,1246

34 Черевић Меда 541 2879 ливада 6 ливада Запуштено земљиште Закуп 0,6172

34 Черевић Меда 541 2880 ливада 6 ливада Запуштено земљиште Закуп 0,4523

34 Черевић Меда 541 2881 ливада 6 ливада Запуштено земљиште Закуп 0,0599

34 Черевић Меда 541 2882 ливада 6 ливада Запуштено земљиште Закуп 0,0616

34 1,1910

35 Черевић Липа 2560 963/3 воћњак 3 њива Закуп 0,0026

35 Черевић Липа 2560 964 воћњак 3 њива Закуп 0,1233

35 0,1259

36 Черевић Кестен 2643 3586 ливада 7 њива Закуп 0,5996

36 0,5996

37 Черевић Бело брдо 2560 2926/1 њива 5 њива Закуп 0,5659

37 0,5659

38 Черевић Кестен 1811 2401 њива 6 ливада Запуштено земљиште Закуп 0,8420

38 Черевић Кестен 1811 2402 ливада 6 ливада Закуп 0,3068

38 Черевић Кестен 1811 2408/1 њива 4 ливада Запуштено земљиште Закуп 0,2006

38 Черевић Кестен 1811 2408/2 њива 4 ливада Закуп 0,0405

38 Черевић Кестен 1811 2409/1 њива 4 ливада Закуп 0,1555

38 Черевић Кестен 1811 2409/2 њива 5 ливада Закуп 0,3014

38 Черевић Кестен 1811 2410 њива 5 ливада Запуштено земљиште Закуп 0,4036

38 2,2504

39 Баноштор 1399 1659 њива 7 њива Закуп 0,2338

39 Баноштор Дедовац 1399 1324 пашњак 3 пашњак Закуп 0,1482

39 Баноштор Дедовац 1399 1385 њива 6 њива Закуп 0,1923

39 Баноштор Дедовац 1399 1453 њива 5 њива Закуп 0,1430

39 Баноштор Дедовац 1399 1453 њива 7 њива Закуп 0,0374

39 Баноштор Дедовац 1399 1476 њива 7 њива Закуп 0,1521

39 Баноштор Милино брдо 1399 1546 њива 5 њива Закуп 0,6531

39 Баноштор Милино брдо 1399 1563 њива 6 њива Закуп 0,1030

39 Баноштор Милино брдо 1399 1617/2 њива 4 њива Закуп 0,2097

39 Баноштор Милино брдо 1399 1643 њива 5 њива Закуп 0,1201

39 Баноштор Цитлук 1399 1302 ливада 3 ливада Закуп 0,0765

39 2,0692

40 Баноштор Клен 1399 1000 њива 5 њива Закуп 0,2278

40 Баноштор Клен 1399 1000 њива 6 њива Закуп 0,2766

40 Баноштор Клен 1399 1002 ливада 5 ливада Закуп 0,2582

40 Баноштор Клен 1399 1003 њива 5 њива Закуп 0,3194

40 Баноштор Клен 1399 814/6 њива 4 њива Закуп 0,1064

40 Баноштор Клен 1399 814/6 њива 7 њива Закуп 2,4288

40 3,6172

41 Баноштор Градине 1399 3052/1 њива 3 њива Закуп 0,1888

41 Баноштор Дуга меда 1399 3130 њива 5 њива Закуп 0,1659

41 Баноштор Дуга меда 1399 3140/2 њива 4 њива Закуп 0,1373
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41 Баноштор Дуга меда 1399 3140/2 њива 6 њива Закуп 4,1250

41 Баноштор Дуга меда 1399 3149 њива 4 њива Закуп 0,1702

41 Баноштор Дуга меда 1399 3149 њива 5 њива Закуп 0,1209

41 Баноштор Корушка 1371 3188 њива 4 њива Закуп 0,3730

41 Баноштор Корушка 1399 3178 њива 4 њива Закуп 0,3326

41 Баноштор Корушка 1399 3187 њива 6 њива Закуп 0,2657

41 Баноштор Корушка 1399 3196 њива 6 њива Закуп 0,1705

41 Баноштор Корушка 1399 3199 њива 5 њива Закуп 0,1779

41 Баноштор Корушка 1399 3213 њива 6 њива Закуп 0,3014

41 6,5292

42 Баноштор Дедовац 1399 1215 њива 6 њива Закуп 1,1360

42 Баноштор Дедовац 1399 1215 њива 7 њива Закуп 1,1401

42 Баноштор Дедовац 1399 1542 њива 6 њива Закуп 0,2501

42 Баноштор Цитлук 1399 1229 њива 6 њива Закуп 0,1953

42 2,7215

43 Баноштор Текениш 1399 1998 ливада 3 ливада Закуп 0,2101

43 Баноштор Текениш 1399 2042 ливада 3 ливада Закуп 0,2046

43 Баноштор Текениш 1399 2050/1 воћњак 3 воћњак Закуп 0,5733

43 Баноштор Текениш 1399 2050/2 ливада 3 ливада Закуп 0,9420

43 Баноштор Текениш 1399 2051 њива 5 њива Закуп 0,8844

43 2,8144

44 Баноштор Липље 1371 2672 пашњак 4 њива Закуп 1,0210

44 Баноштор Липље 1399 2629 њива 5 њива Закуп 0,2432

44 Баноштор Липље 1399 2652 ливада 3 њива Закуп 0,9209

44 Баноштор Липље 1399 2654 ливада 3 њива Закуп 0,4642

44 Баноштор Липље 1399 2655 ливада 3 њива Закуп 0,1501

44 Баноштор Липље 1399 2666 њива 5 њива Закуп 0,3261

44 Баноштор Липље 1399 2667 ливада 4 њива Закуп 0,2503

44 Баноштор Матин парлог 1399 2724 њива 5 њива Закуп 0,5071

44 3,8829

45 Баноштор Прљуша 1399 2207/2 њива 4 њива Закуп 0,1558

45 Баноштор Прљуша 1399 2207/2 њива 5 њива Закуп 0,3099

45 Баноштор Текениш 1399 1905 воћњак 1 њива Закуп 0,7346

45 1,2003

46 Баноштор Кленовац 1399 2117 њива 6 њива Закуп 0,3362

46 Баноштор Кленовац 1399 2124 њива 6 њива Закуп 1,1467

46 Баноштор Кленовац 1399 2125 њива 5 њива Закуп 0,3453

46 Баноштор Кленовац 1399 2127 њива 5 њива Закуп 0,1632

46 Баноштор Кленовац 1399 2127 њива 6 њива Закуп 0,0941

46 Баноштор Кленовац 1399 2128 њива 5 њива Закуп 0,1534

46 Баноштор Кленовац 1399 2128 њива 6 њива Закуп 0,0762

46 Баноштор Кленовац 1399 2129 њива 5 њива Закуп 2,5878

46 Баноштор Кленовац 1399 2129 њива 6 њива Закуп 0,9633

46 Баноштор Кленовац 1399 2142 њива 6 њива Закуп 0,0828

46 Баноштор Кленовац 1399 2148 њива 6 њива Закуп 1,4120

46 Баноштор Кленовац 1399 2161 њива 7 њива Закуп 1,1972

46 Баноштор Кленовац 1399 2169 њива 5 њива Закуп 0,1676

46 Баноштор Прљуша 1399 2261 њива 5 њива Закуп 0,0569

46 8,7827

47 Баноштор Вуковац 1399 2501 њива 5 њива Закуп 0,2413

47 Баноштор Вуковац 1399 2502 воћњак 1 њива Закуп 0,1860

47 Баноштор Вуковац 1399 2504 пашњак 3 њива Закуп 0,2092

47 Баноштор Матин парлог 1399 2700 њива 6 њива Закуп 0,5512

47 Баноштор Матин парлог 1399 2701 њива 5 њива Закуп 0,2965

47 Баноштор Матин парлог 1399 2702 њива 5 њива Закуп 0,5749

47 Баноштор Матин парлог 1399 2704 њива 4 њива Закуп 0,1999

47 Баноштор Матин парлог 1399 2705 њива 4 њива Закуп 0,2424

47 Баноштор Матин парлог 1399 2707 њива 6 њива Закуп 0,5266
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47 Баноштор Матин парлог 1399 2708 њива 6 њива Закуп 0,5266

47 Баноштор Матин парлог 1399 2709 њива 4 њива Закуп 0,4392

47 Баноштор Матин парлог 1399 2710 њива 5 њива Закуп 0,4640

47 Баноштор Матин парлог 1399 2712 њива 5 њива Закуп 0,4671

47 Баноштор Матин парлог 1399 2713 њива 5 њива Закуп 0,4818

47 Баноштор Матин парлог 1399 2714 њива 5 њива Закуп 0,2607

47 Баноштор Матин парлог 1399 2715 њива 5 њива Закуп 0,2243

47 Баноштор Матин парлог 1399 2717 њива 5 њива Закуп 0,4520

47 Баноштор Матин парлог 1399 2726/2 пашњак 4 њива Закуп 1,5584

47 Баноштор Матин парлог 1399 2729 њива 5 њива Закуп 0,7952

47 Баноштор Матин парлог 1399 2730 њива 5 њива Закуп 0,7288

47 Баноштор Матин парлог 1399 2731 њива 6 њива Закуп 0,4890

47 Баноштор Матин парлог 1399 2732 њива 4 њива Закуп 0,5628

47 Баноштор Матин парлог 1399 2733 њива 4 њива Закуп 0,5796

47 Баноштор Матин парлог 1399 2734 њива 4 њива Закуп 0,6883

47 Баноштор Матин парлог 1399 2735 њива 4 њива Закуп 0,3436

47 Баноштор Матин парлог 1399 2736 њива 4 њива Закуп 0,5481

47 Баноштор Матин парлог 1399 2737 њива 4 њива Закуп 0,3554

47 Баноштор Матин парлог 1399 2738 њива 4 њива Закуп 0,5882

47 Баноштор Матин парлог 1399 2739 њива 4 њива Закуп 0,4147

47 Баноштор Матин парлог 1399 2740 њива 4 њива Закуп 0,3598

47 Баноштор Матин парлог 1399 2741 њива 4 њива Закуп 1,0391

47 Баноштор Матин парлог 1399 2742 њива 4 њива Закуп 0,8541

47 Баноштор Матин парлог 1399 2743 њива 5 њива Закуп 0,6669

47 Баноштор Матин парлог 1399 2744 њива 6 њива Закуп 0,7129

47 Баноштор Матин парлог 1399 2745 њива 6 њива Закуп 0,2148

47 Баноштор Матин парлог 1399 2746 њива 5 њива Закуп 0,2558

47 Баноштор Матин парлог 1399 2748 њива 6 њива Закуп 0,2030

47 Баноштор Матин парлог 1399 2751 њива 6 њива Закуп 0,4489

47 Баноштор Матин парлог 1399 2754 њива 3 њива Закуп 0,1761

47 Баноштор Матин парлог 1399 2755 њива 3 њива Закуп 0,4878

47 Баноштор Матин парлог 1399 2756 њива 4 њива Закуп 0,0325

47 Баноштор Матин парлог 1399 2758 њива 4 њива Закуп 0,0924

47 19,5399

48 Свилош Брајинац 37 1399 њива 5 њива Закуп 0,0802

48 Свилош Брест 37 865 њива 6 њива Закуп 0,4834

48 Свилош Брест 41 880/2 пашњак 4 пашњак Закуп 0,3431

48 Свилош Брест 41 881 пашњак 4 пашњак Закуп 0,1976

48 Свилош Дуге њиве 37 1500 пашњак 4 пашњак Закуп 0,9203

48 Свилош Дуге њиве 37 887 њива 7 њива Закуп 0,1318

48 Свилош Дуге њиве 262 1453 њива 5 њива Закуп 0,2350

48 Свилош Дуге њиве 262 1453 њива 6 њива Закуп 0,1782

48 Свилош Мацковац 37 1678 пашњак 4 пашњак Закуп 0,1453

48 Свилош Младице 37 1571 пашњак 4 пашњак Закуп 0,2183

48 2,9332

49 Свилош Парлози 39 348/2 њива 6 њива Закуп 0,4560

49 Свилош Парлози 41 326/1 пашњак 4 пашњак Закуп 1,3846

49 Свилош Парлози 41 326/3 пашњак 4 пашњак Закуп 0,4992

49 Свилош Парлози 41 355 пашњак 4 пашњак Закуп 0,5068

49 2,8466

50 Свилош Корушка 41 609 њива 7 њива Закуп 0,2958

50 Свилош Корушка 41 610 пашњак 4 пашњак Закуп 0,5457

50 0,8415

51 Свилош Иве 41 1115 пашњак 4 пашњак Закуп 1,1737

51 Свилош Иве 41 1121 пашњак 4 пашњак Закуп 0,7192

51 Свилош Иве 41 1129 њива 6 њива Закуп 0,0685

51 1,9614

52 Свилош Брајинац 37 1000 њива 6 њива Закуп 0,3010
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52 Свилош Иве 37 734 пашњак 4 пашњак Закуп 0,2067

52 Свилош Иве 41 673 њива 6 њива Закуп 0,2200

52 Свилош Иве 41 677 њива 7 њива Закуп 0,6046

52 Свилош Иве 41 723 њива 6 њива Закуп 0,1054

52 Свилош Корушка 37 626/4 њива 7 њива Закуп 0,1091

52 Свилош Корушка 41 636 пашњак 4 пашњак Закуп 0,0453

52 Свилош Луке 37 401 њива 6 њива Закуп 0,7360

52 Свилош Парлози 37 559 пашњак 4 пашњак Закуп 0,0347

52 Свилош Цедилинац 37 797 пашњак 4 пашњак Закуп 0,6629

52 3,0257

53 Свилош Корушка 37 593 њива 6 ливада Запуштено земљиште Закуп 0,3292

53 0,3292

54 Свилош Крушевље 37 1175 пашњак 4 пашњак Закуп 0,3157

54 Свилош Крушевље 37 1193 њива 7 ливада Закуп 0,6398

54 Свилош Крушевље 37 1208 пашњак 4 пашњак Закуп 0,2668

54 Свилош Крушевље 37 1781 ливада 4 ливада Закуп 0,1494

54 Свилош Мацковац 37 1715 њива 6 њива Закуп 0,0533

54 Свилош Селиште 37 1306 пашњак 4 пашњак Закуп 0,0828

54 1,5078

55 Свилош Цедилинац 37 436 пашњак 4 пашњак Закуп 0,1498

55 Свилош Цедилинац 41 423 пашњак 4 пашњак Закуп 2,7294

55 Свилош Цедилинац 41 438 пашњак 4 пашњак Закуп 0,4980

55 Свилош Цедилинац 41 456/2 њива 6 пашњак Закуп 0,0748

55 3,4520

56 Свилош Луке 41 499 ливада 3 њива Закуп 0,1240

56 Свилош Луке 41 520 ливада 3 ливада Закуп 0,0452

56 Свилош Цедилинац 41 444 њива 7 ливада Запуштено земљиште Закуп 0,4453

56 Свилош Цедилинац 41 485 пашњак 4 пашњак Закуп 0,8710

56 1,4855

57 Свилош Корушка 41 600 њива 7 њива Закуп 1,3177

57 1,3177

58 Свилош Иве 41 654 њива 6 њива Закуп 0,1081

58 Свилош Иве 41 692 њива 6 њива Закуп 0,0436

58 Свилош Иве 41 710 пашњак 4 пашњак Закуп 0,6915

58 Свилош Иве 41 726/2 њива 4 њива Закуп 0,3354

58 1,1786

59 Свилош Брајинац 41 1439 њива 7 њива Закуп 0,1394

59 Свилош Дуге њиве 41 1532 пашњак 4 пашњак Закуп 0,2499

59 Свилош Дуге њиве 41 894 њива 7 њива Закуп 0,5827

59 0,9720

60 Свилош Брајинац 41 990 пашњак 4 пашњак Запуштено земљиште Закуп 0,8746

60 0,8746

61 Свилош Брајинац 41 1015/2 пашњак 4 пашњак Закуп 0,2727

61 Свилош Брајинац 41 1018 пашњак 4 пашњак Закуп 0,1546

61 Свилош Брајинац 41 1049 пашњак 4 пашњак Закуп 0,0947

61 Свилош Брајинац 41 973 пашњак 4 пашњак Закуп 0,2126

61 Свилош Брајинац 41 976 пашњак 4 пашњак Закуп 0,2144

61 Свилош Брајинац 41 977/2 пашњак 4 пашњак Закуп 0,0517

61 1,0007

62 Свилош Иве 41 1067 ливада 4 ливада Закуп 0,3803

62 Свилош Иве 41 1138 пашњак 4 пашњак Закуп 0,0772

62 Свилош Крушевље 41 1153 пашњак 4 пашњак Закуп 0,2012

62 Свилош Крушевље 41 1155 пашњак 4 пашњак Закуп 0,2185

62 Свилош Крушевље 41 1157 пашњак 4 пашњак Закуп 0,2161

62 1,0933

63 Свилош Иве 41 1081/1 пашњак 4 пашњак Запуштено земљиште Закуп 5,0810

63 5,0810

64 Свилош Мацковац 41 1315 воћњак 5 воћњак Закуп 0,2534
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64 0,2534

65 Свилош Мацковац 41 1604 њива 6 њива Закуп 0,6225

65 Свилош Мацковац 41 1616 пашњак 4 пашњак Закуп 0,3219

65 0,9444

66 Свилош Мацковац 41 1686/1 пашњак 4 пашњак Запуштено земљиште Закуп 1,5531

66 1,5531

67 Свилош Мацковац 41 1667 пашњак 4 пашњак Закуп 0,1315

67 Свилош Мацковац 41 1673 њива 7 њива Закуп 0,5953

67 Свилош Мацковац 41 1888 пашњак 4 пашњак Закуп 0,0387

67 Свилош Младице 41 1548 пашњак 4 пашњак Закуп 0,5201

67 1,2856

68 Свилош Мацковац 41 1698 њива 6 ливада Закуп 0,0238

68 Свилош Мацковац 41 1871 ливада 4 ливада Закуп 0,1886

68 Свилош Мацковац 41 1883 њива 4 ливада Закуп 0,4491

68 0,6615

69 Свилош Дуге њиве 41 1473 пашњак 4 пашњак Закуп 0,0884

69 Свилош Дуге њиве 41 1479 пашњак 4 пашњак Закуп 0,0204

69 Свилош Дуге њиве 41 1480 њива 7 њива Закуп 0,9699

69 1,0787

70 Луг Гробље 18 1030 њива 4 њива Закуп 0,2984

70 Луг Гробље 22 1053/2 њива 4 њива Закуп 0,0437

70 Луг Гробље 22 978 воћњак 3 ливада Запуштено земљиште Закуп 0,1606

70 0,5027

71 Луг Гробље 18 1652 њива 6 њива Закуп 0,2455

71 0,2455

72 Луг Комлуш 15 1850 њива 7 њива Запуштено земљиште Закуп 0,2675

72 Луг Комлуш 15 1899 њива 6 њива Закуп 0,1235

72 Луг Црквина 22 1454 ливада 3 њива Закуп 0,1892

72 0,5802

73 Луг Комлуш 15 2146 пашњак 4 пашњак Запуштено земљиште Закуп 0,6577

73 Луг Комлуш 18 2160 њива 6 њива Запуштено земљиште Закуп 0,7477

73 Луг Комлуш 19 2151 њива 5 њива Закуп 0,2087

73 Луг Комлуш 19 2166 њива 5 њива Закуп 0,2889

73 Луг Комлуш 19 2195 њива 5 њива Закуп 0,0539

73 Луг Комлуш 19 2209 њива 5 њива Закуп 0,0211

73 1,9780

74 Луг Думара 15 2248 пашњак 4 пашњак Запуштено земљиште Закуп 0,7871

74 Луг Думара 15 2253 пашњак 4 пашњак Запуштено земљиште Закуп 0,1973

74 Луг Думара 15 2255 пашњак 4 пашњак Запуштено земљиште Закуп 0,0201

74 Луг Комлуш 15 2138 пашњак 4 пашњак Запуштено земљиште Закуп 1,1727

74 2,1772

75 Луг Думара 15 2467/2 ливада 3 ливада Закуп 0,0727

75 Луг Думара 22 2414 њива 5 њива Закуп 0,4390

75 Луг Думара 22 2444 ливада 3 њива Закуп 0,5157

75 1,0274

76 Сусек Брест 1518 3435/1 њива 4 воћњак Запуштено земљиште Закуп 25,0846

76 Сусек Крацине 59 5484 ливада 3 ливада Запуштено земљиште Закуп 0,0766

76 25,1612

77 Сусек Цероваца 1518 6046 њива 3 њива Бојана Апић ПП сточари 12,6963

77 12,6963

78 Сусек Цероваца 1518 6047 њива 3 њива Закуп 14,4994

78 14,4994

79 Сусек Гојкара 59 3595 ливада 3 њива Бојана Апић ПП сточари 0,0679

79 Сусек Гојкара 59 3613 ливада 3 ливада Бојана Апић ПП сточари 0,0726

79 Сусек Гојкара 59 3614 ливада 3 ливада Бојана Апић ПП сточари 0,0874

79 Сусек Гојкара 1518 3519 ливада 3 ливада Бојана Апић ПП сточари 0,5895

79 Сусек Село 1518 572 ливада 4 њива Бојана Апић ПП сточари 4,0967

79 Сусек Село 1518 573 воћњак 3 воћњак Бојана Апић ПП сточари 0,0717
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79 4,9858

80 Сусек Гојкара 1518 3517 њива 4 њива Закуп 0,9550

80 Сусек Живкара 59 2415 пашњак 4 пашњак Запуштено земљиште Закуп 0,3198

80 Сусек Живкара 356 2365 њива 5 јаруга Запуштено земљиште Закуп 0,4340

80 1,7088

81 Сусек Брест 1518 3182 пашњак 4 пашњак Запуштено земљиште Закуп 0,0870

81 Сусек Брест 1518 3183/2 пашњак 4 пашњак Запуштено земљиште Закуп 0,5447

81 0,6317

82 Сусек Живкара 1518 2367 пашњак 4 њива Закуп 0,4202

82 0,4202

83 Сусек Баода 1518 4593 њива 5 њива Закуп 0,8074

83 0,8074

84 Сусек Брест 59 3282 ливада 3 ливада Закуп 0,0813

84 Сусек Брест 1518 3401 њива 6 њива Закуп 1,5930

84 Сусек Брест 1518 3402 њива 6 њива Закуп 0,3364

84 Сусек Думара 1518 3088 пашњак 4 пашњак Запуштено земљиште Закуп 0,4978

84 2,5085

85 Сусек Думара 59 2680 њива 5 њива Закуп 0,1123

85 Сусек Думара 59 2682 пашњак 4 пашњак Закуп 0,0450

85 Сусек Думара 59 2688 њива 5 њива Закуп 0,0352

85 Сусек Думара 59 2704 њива 6 пашњак Запуштено земљиште Закуп 0,1786

85 Сусек Думара 59 2705 њива 6 пашњак Запуштено земљиште Закуп 0,1647

85 Сусек Думара 59 2706 њива 3 пашњак Закуп 0,0790

85 Сусек Думара 59 2707 виноград 6 пашњак Запуштено земљиште Закуп 0,0645

85 Сусек Думара 59 2708 њива 7 пашњак Запуштено земљиште Закуп 0,2166

85 Сусек Цорат 356 1888 њива 6 њива Закуп 0,5784

85 1,4743

86 Сусек Шевинац 59 2310 пашњак 4 пашњак Запуштено земљиште Закуп 0,5977

86 Сусек Шевинац 59 2315 пашњак 4 пашњак Запуштено земљиште Закуп 0,2568

86 0,8545

87 Сусек Гојкара 59 3651 пашњак 4 пашњак Бојана Апић ПП сточари 1,5860

87 1,5860

88 Сусек Думара 1518 2608 њива 5 њива Закуп 0,0860

88 Сусек Цорат 59 1944 пашњак 4 њива Закуп 0,1097

88 0,1957

89 Сусек Цероваца 1518 5327 њива 4 њива Закуп 0,2560

89 Сусек Цероваца 1518 5337 њива 4 њива Закуп 0,1136

89 0,3696

90 Сусек Цорат 2 1854 њива 5 њива Закуп 1,2460

90 1,2460

91 Сусек Думара 17 2618 њива 4 њива Закуп 0,6474

91 0,6474

92 Сусек Цорат 27 1849 њива 5 њива Закуп 2,3801

92 Сусек Цорат 27 1857 њива 5 њива Закуп 2,4439

92 4,8240

93 Сусек Думара 67 2623 њива 4 њива Закуп 0,3397

93 0,3397

94 Сусек Думара 77 2605 њива 5 њива Закуп 0,4089

94 0,4089

95 Сусек Думара 83 3022 њива 4 њива Закуп 0,5033

95 Сусек Думара 83 3039 њива 4 њива Закуп 0,0478

95 0,5511

96 Сусек Цорат 95 1851 њива 5 њива Закуп 0,9914

96 0,9914

97 Сусек Цорат 99 1856 њива 5 њива Закуп 0,8492

97 0,8492

98 Сусек Думара 119 2625 њива 4 њива Закуп 0,5416

98 0,5416
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Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.



99 Сусек Думара 120 3021 њива 4 њива Закуп 0,5069

99 Сусек Думара 120 3040 њива 4 њива Закуп 0,0440

99 0,5509

100 Сусек Думара 122 2641 њива 4 њива Закуп 0,4629

100 0,4629

101 Сусек Брест 123 3329 њива 6 њива Закуп 0,6833

101 0,6833

102 Сусек Думара 124 3020 њива 4 њива Закуп 0,4885

102 Сусек Думара 124 3041 њива 4 њива Закуп 0,0356

102 0,5241

103 Сусек Думара 128 2888 виноград 3 њива Закуп 0,0934

103 Сусек Думара 128 2889 њива 4 њива Закуп 0,3984

103 0,4918

104 Сусек Думара 129 3092 њива 5 њива Закуп 1,5382

104 1,5382

105 Сусек Цероваца 145 6104 њива 4 њива Закуп 1,1225

105 1,1225

106 Сусек Думара 306 3024 њива 4 њива Закуп 0,5189

106 Сусек Думара 306 3037 њива 4 њива Закуп 0,0595

106 0,5784

107 Сусек Думара 307 3077 њива 4 њива Закуп 0,3346

107 0,3346

108 Сусек Думара 332 3003 њива 4 њива Закуп 0,6044

108 0,6044

109 Сусек Цорат 339 1844 њива 5 њива Закуп 1,4794

109 1,4794

110 Сусек Цорат 345 1853 њива 5 њива Закуп 1,2232

110 1,2232

111 Сусек Цорат 346 1846 њива 5 њива Закуп 0,5557

111 Сусек Цорат 346 1855 њива 5 њива Закуп 1,5763

111 2,1320

112 Сусек Брест 349 3227 њива 4 њива Закуп 0,0251

112 Сусек Брест 349 3238 њива 4 њива Закуп 0,0527

112 Сусек Думара 349 3053 њива 4 њива Закуп 0,0186

112 Сусек Думара 349 3140 њива 4 њива Закуп 0,0462

112 0,1426

113 Сусек Цероваца 352 5724 њива 5 њива Закуп 0,3686

113 0,3686

114 Сусек Думара 360 2639 њива 4 њива Закуп 0,3202

114 0,3202

115 Сусек Цероваца 419 5836 њива 4 њива Закуп 0,2461

115 Сусек Цероваца 419 5838 њива 4 њива Закуп 0,2300

115 Сусек Цероваца 419 5839 њива 4 њива Закуп 0,6908

115 1,1669

116 Сусек Живкара 421 1671 њива 4 њива Закуп 0,2060

116 0,2060

117 Сусек Велика меда 574 4436 њива 3 њива Закуп 0,3625

117 Сусек Думара 574 2838 њива 4 њива Закуп 0,0750

117 0,4375

118 Сусек Велика меда 610 5057 њива 4 њива Закуп 0,3576

118 Сусек Велика меда 610 5059 њива 4 њива Закуп 0,3276

118 0,6852

119 Сусек Думара 626 3025 њива 4 њива Закуп 0,6386

119 Сусек Думара 626 3036 њива 4 њива Закуп 0,0804

119 0,7190

120 Сусек Думара 652 3004 њива 4 њива Закуп 0,5849

120 0,5849

121 Сусек Думара 673 2918 њива 4 њива Закуп 0,4026
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Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.



121 Сусек Думара 673 2973 њива 5 њива Закуп 0,3048

121 0,7074

122 Сусек Думара 725 2596 њива 5 њива Закуп 0,0328

122 Сусек Думара 725 2600 њива 5 њива Закуп 0,2478

122 0,2806

123 Сусек Живкара 889 1784 њива 4 њива Закуп 0,6075

123 0,6075

124 Сусек Думара 944 2782 њива 4 њива Закуп 0,2323

124 0,2323

125 Сусек Гојкара 984 3762 њива 3 њива Закуп 0,0970

125 0,0970

126 Сусек Живкара 990 1785 њива 4 њива Закуп 1,1673

126 1,1673

127 Сусек Цорат 1001 1858 њива 5 њива Закуп 0,7997

127 0,7997

128 Сусек Брест 1001 3963 њива 4 њива Закуп 0,1359

128 Сусек Велика меда 1001 5170 њива 3 њива Закуп 0,2772

128 Сусек Велика меда 1001 5284 њива 3 њива Закуп 0,4343

128 Сусек Гојкара 1001 4087 њива 4 њива Закуп 0,2391

128 1,0865

129 Сусек Думара 1197 2654 њива 4 њива Закуп 0,2680

129 0,2680

130 Сусек Крацине 1238 5523 њива 5 њива Закуп 0,1001

130 0,1001

131 Сусек Думара 1240 3117 ливада 4 ливада Закуп 0,1392

131 0,1392

132 Сусек Живкара 1242 1766 њива 4 њива Закуп 0,4548

132 Сусек Живкара 1242 1766 њива 6 њива Закуп 0,0880

132 Сусек Живкара 1242 1780 њива 4 њива Закуп 0,5986

132 Сусек Живкара 1242 1791 њива 4 њива Закуп 0,7182

132 Сусек Живкара 1242 1792 њива 4 њива Закуп 0,4729

132 Сусек Корушка 1242 1486 њива 4 њива Закуп 0,5154

132 Сусек Цорат 1242 1806 њива 4 њива Закуп 0,1363

132 2,9842

133 Сусек Живкара 1244 1660 њива 4 њива Закуп 0,4980

133 0,4980

134 Сусек Живкара 1259 1693 њива 4 њива Закуп 0,4020

134 0,4020

135 Сусек Думара 1274 2648 њива 4 њива Закуп 0,2674

135 Сусек Думара 1274 2651 њива 4 њива Закуп 0,2442

135 0,5116

136 Сусек Цероваца 1298 6068 њива 3 њива Закуп 0,6311

136 0,6311

137 Сусек Думара 1305 3026 њива 4 њива Закуп 0,4246

137 Сусек Думара 1305 3035 њива 4 њива Закуп 0,0595

137 0,4841

138 Сусек Живкара 1306 2503 њива 5 њива Закуп 0,0571

138 0,0571

139 Сусек Живкара 1312 1733 њива 5 њива Закуп 0,1398

139 Сусек Цероваца 1312 6054 њива 3 њива Закуп 0,4518

139 0,5916

140 Сусек Велика меда 1328 5966 њива 3 њива Закуп 0,7242

140 0,7242

141 Сусек Думара 1330 2607 њива 5 њива Закуп 0,2471

141 Сусек Думара 1330 2644 њива 4 њива Закуп 0,5548

141 0,8019

142 Сусек Цероваца 1335 5848 њива 5 њива Закуп 0,5268

142 0,5268
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Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.



143 Сусек Думара 1347 3031 њива 4 њива Закуп 0,9656

143 0,9656

144 Сусек Цероваца 1367 5364 њива 4 њива Закуп 1,0486

144 1,0486

145 Сусек Цероваца 1369 5333 њива 4 њива Закуп 1,0867

145 1,0867

146 Сусек Думара 1378 3028 њива 4 њива Закуп 0,3842

146 Сусек Думара 1378 3029 њива 4 њива Закуп 0,4056

146 Сусек Думара 1378 3033 њива 4 њива Закуп 0,0549

146 0,8447

147 Сусек Живкара 1385 1964 њива 6 њива Закуп 0,1481

147 0,1481

148 Сусек Думара 1387 2624 њива 4 њива Закуп 0,3389

148 Сусек Живкара 1387 1788 њива 4 њива Закуп 1,1984

148 1,5373

149 Сусек Велика меда 1389 4868 њива 3 њива Закуп 0,3879

149 Сусек Велика меда 1389 5175 њива 3 њива Закуп 0,2522

149 Сусек Велика меда 1389 5279 њива 3 њива Закуп 0,4817

149 1,1218

150 Сусек Брест 1390 3961 њива 4 њива Закуп 0,2363

150 Сусек Велика меда 1390 4947 виноград 2 њива Закуп 0,1605

150 Сусек Велика меда 1390 4948 њива 5 њива Закуп 0,1575

150 Сусек Велика меда 1390 4979 њива 5 њива Закуп 0,0271

150 Сусек Велика меда 1390 5905 њива 3 њива Закуп 0,7324

150 Сусек Живкара 1390 1652 њива 4 њива Закуп 0,3871

150 Сусек Цероваца 1390 5820 њива 4 њива Закуп 0,6968

150 2,3977

151 Сусек Велика меда 1393 5184 њива 3 њива Закуп 0,3052

151 Сусек Велика меда 1393 5188 њива 3 њива Закуп 0,1391

151 Сусек Велика меда 1393 5270 њива 3 њива Закуп 0,7820

151 Сусек Гојкара 1393 4233 њива 5 њива Закуп 0,7649

151 Сусек Живкара 1393 1714 њива 4 њива Закуп 0,3963

151 Сусек Живкара 1393 1968 њива 6 њива Закуп 0,3359

151 2,7234

152 Сусек Брест 873 3449 њива 6 њива Закуп 0,7701

152 Сусек Брест 1394 3381 њива 5 њива Закуп 0,8031

152 1,5732

153 Сусек Велика меда 1398 4997 њива 5 њива Закуп 0,7426

153 Сусек Цероваца 1398 5854 њива 4 њива Закуп 0,1611

153 Сусек Цероваца 1398 5854 њива 5 њива Закуп 0,2711

153 1,1748

154 Сусек Велика меда 1401 5901 њива 3 њива Закуп 0,3989

154 Сусек Живкара 1401 2000 њива 4 њива Закуп 0,2831

154 Сусек Живкара 1401 2000 њива 5 њива Закуп 0,3062

154 0,9882

155 Сусек Думара 1403 2635 њива 4 њива Закуп 0,2780

155 Сусек Думара 1403 2636 њива 4 њива Закуп 0,2939

155 Сусек Думара 1403 2674 њива 5 њива Закуп 0,2217

155 Сусек Думара 1403 2674 њива 6 њива Закуп 0,0773

155 0,8709

156 Сусек Живкара 1405 1803 њива 6 њива Закуп 0,1596

156 Сусек Корушка 1405 1485 њива 4 њива Закуп 0,4570

156 Сусек Корушка 1405 1487 њива 4 њива Закуп 0,2288

156 Сусек Корушка 1405 1488 виноград 3 њива Закуп 0,1324

156 Сусек Корушка 1405 1489 воћњак 3 њива Закуп 0,2448

156 1,2226

157 Сусек Велика меда 1417 5162 њива 3 њива Закуп 0,1724

157 Сусек Велика меда 1417 5292 њива 3 њива Закуп 0,1860
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Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.



157 0,3584

158 Сусек Брест 1419 4021 ливада 3 ливада Закуп 0,1388

158 Сусек Велика меда 1419 5019 њива 4 њива Закуп 0,5827

158 Сусек Велика меда 1419 5205 њива 4 њива Закуп 0,1410

158 0,8625

159 Сусек Думара 1421 3048 њива 5 њива Закуп 0,3361

159 0,3361

160 Сусек Цорат 1422 1892 њива 3 њива Закуп 0,1316

160 Сусек Цорат 1422 1931 њива 4 њива Закуп 0,1016

160 0,2332

161 Сусек Думара 1432 2810 њива 6 њива Закуп 0,7884

161 0,7884

162 Сусек Гојкара 1433 3820 њива 4 њива Закуп 0,4411

162 0,4411

163 Сусек Думара 1435 2859 њива 5 њива Закуп 0,6511

163 0,6511

164 Сусек Гојкара 1438 4261 њива 5 њива Закуп 0,3493

164 0,3493

165 Сусек Думара 1439 2678 њива 5 њива Закуп 0,2359

165 Сусек Думара 1439 2678 њива 6 њива Закуп 0,0986

165 0,3345

166 Сусек Думара 1443 3011 њива 4 њива Закуп 0,3157

166 0,3157

167 Сусек Гојкара 1446 4144 њива 3 њива Закуп 0,3447

167 0,3447

168 Сусек Гојкара 1454 4240 њива 5 њива Закуп 0,3271

168 Сусек Живкара 1457 1696 њива 4 њива Закуп 0,7056

168 Сусек Живкара 1457 1696 њива 6 њива Закуп 0,3857

168 1,4184

169 Сусек Цероваца 1462 5852 њива 4 њива Закуп 0,1579

169 Сусек Цероваца 1462 5852 њива 5 њива Закуп 0,2629

169 0,4208

170 Сусек Цероваца 1464 5857 њива 4 њива Закуп 0,1640

170 Сусек Цероваца 1464 5857 њива 5 њива Закуп 0,2546

170 0,4186

171 Сусек Велика меда 1465 5194 њива 4 њива Закуп 0,0238

171 Сусек Велика меда 1465 5260 њива 3 њива Закуп 0,7288

171 Сусек Гојкара 1465 4318 њива 5 њива Закуп 0,4163

171 Сусек Думара 1465 2587 ливада 3 ливада Закуп 0,1619

171 Сусек Живкара 1465 2445/2 њива 3 њива Закуп 0,8933

171 2,2241

172 Сусек Велика меда 1467 5945 њива 3 њива Закуп 0,7318

172 0,7318

173 Сусек Живкара 1468 1986 њива 4 њива Закуп 0,6955

173 0,6955

174 Сусек Живкара 1469 1760 њива 4 њива Закуп 0,4582

174 Сусек Живкара 1469 1760 њива 6 њива Закуп 0,1254

174 0,5836

175 Сусек Живкара 1477 1796 њива 4 њива Закуп 0,5277

175 Сусек Цероваца 1477 5383 њива 4 њива Закуп 0,1396

175 0,6673

176 Сусек Цероваца 1478 5765 њива 4 њива Закуп 0,6012

176 0,6012

177 Сусек Велика меда 1479 4949 њива 5 њива Закуп 0,2399

177 Сусек Велика меда 1479 4950 виноград 2 њива Закуп 0,1006

177 Сусек Велика меда 1479 4978 њива 5 њива Закуп 0,0353

177 0,3758

178 Сусек Цероваца 1483 6049 њива 3 њива Закуп 0,4154
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Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.
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Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 
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Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.
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Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.
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Решаваће се до јавног надметања.
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Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.



178 0,4154

179 Сусек Гојкара 1484 3806 њива 4 њива Закуп 0,2478

179 Сусек Гојкара 1484 3870 њива 6 њива Закуп 0,1247

179 0,3725

180 Сусек Гојкара 1487 4334 њива 5 њива Закуп 0,3484

180 0,3484

181 Сусек Гојкара 1489 4283 њива 5 њива Закуп 0,4167

181 0,4167

182 Сусек Велика меда 1492 5178 њива 3 њива Закуп 0,2403

182 Сусек Велика меда 1492 5276 њива 3 њива Закуп 0,4944

182 Сусек Живкара 1492 2002 њива 4 њива Закуп 0,3460

182 Сусек Живкара 1492 2002 њива 6 њива Закуп 0,3840

182 1,4647

183 Сусек Велика меда 1494 4875 њива 3 њива Закуп 0,3720

183 0,3720

184 Сусек Думара 1498 2812 њива 3 њива Закуп 0,1177

184 0,1177

185 Сусек Гојкара 1507 4117 њива 3 њива Закуп 0,7110

185 Сусек Живкара 1507 1781 њива 4 њива Закуп 2,5407

185 3,2517

186 Сусек Гојкара 1509 4287 њива 5 њива Закуп 0,4222

186 0,4222

187 Сусек Думара 1510 2911 њива 4 њива Закуп 0,1648

187 0,1648

188 Сусек Гојкара 1513 4102/8 њива 3 њива Закуп 0,4268

188 0,4268

189 Сусек Гојкара 1514 3668 њива 3 њива Закуп 0,1468

189 0,1468

190 Сусек Думара 1522 2619 њива 4 њива Закуп 0,3218

190 Сусек Думара 1522 2620 њива 4 њива Закуп 0,3244

190 Сусек Живкара 1522 1797 њива 4 њива Закуп 0,9988

190 Сусек Цероваца 1522 6060 њива 3 њива Закуп 0,4597

190 Сусек Цероваца 1522 6061 њива 3 њива Закуп 0,5658

190 2,6705

191 Раковац Кестен 85 2439/1 пашњак 5 пашњак Закуп 0,7398

191 Раковац Кестен 85 2455 пашњак 5 пашњак Закуп 0,5710

191 Раковац Кестен 85 2461 пашњак 5 пашњак Закуп 0,5244

191 Раковац Кестен 85 2500/1 пашњак 4 њива Закуп 1,5842

191 Раковац Кестен 85 2549 пашњак 5 пашњак Закуп 0,2957

191 3,7151

192 Раковац Кестен 85 2518/2 пашњак 5 пашњак Закуп 0,5051

192 0,5051

193 Раковац Иштвановац 85 1750 ливада 4 ливада Закуп 0,1067

193 Раковац Иштвановац 85 1751 ливада 4 ливада Закуп 0,2849

193 Раковац Иштвановац 85 1755 ливада 4 ливада Закуп 0,0782

193 Раковац Иштвановац 85 1770 ливада 4 ливада Закуп 0,2003

193 Раковац Иштвановац 85 1774 ливада 4 ливада Закуп 0,2892

193 Раковац Иштвановац 85 1862 њива 5 ливада Закуп 0,2149

193 1,1742

194 Раковац Буковаца 85 1927 пашњак 4 пашњак Закуп 0,9260

194 Раковац Буковаца 85 1927 Закуп 0,0294

194 Раковац Буковаца 85 1934 њива 5 пашњак Закуп 0,2568

194 Раковац Буковаца 85 1946 ливада 4 ливада Закуп 0,1776

194 Раковац Буковаца 85 1947 ливада 4 ливада Закуп 0,0331

194 Раковац Буковаца 85 1949 ливада 4 ливада Закуп 0,9396

194 Раковац Буковаца 85 1950 ливада 4 ливада Закуп 0,2864

194 Раковац Буковаца 85 1955 ливада 4 ливада Закуп 0,1926

194 Раковац Иштвановац 85 1625/1 пашњак 4 пашњак Закуп 0,1178
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Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

Уписано право коришћења на физичко лице. 
Правни статус ових парцела није решен. 

Решаваће се до јавног надметања.

трстик-
мочвара 2

трстик-
мочвара 2



194 Раковац Иштвановац 85 1625/3 пашњак 4 пашњак Закуп 1,0265

194 Раковац Иштвановац 85 1902 ливада 4 ливада Закуп 0,0534

194 Раковац Иштвановац 85 1903 ливада 4 ливада Закуп 0,0802

194 4,1194

195 Раковац Кестен 85 2573/1 пашњак 4 пашњак Закуп 1,0216

195 Раковац Кестен 85 2576 пашњак 5 пашњак Закуп 0,4470

195 Раковац Кестен 85 2579 пашњак 5 пашњак Закуп 0,8627

195 Раковац Кестен 85 2583 пашњак 5 пашњак Закуп 1,0141

195 Раковац Кестен 85 2587 њива 7 пашњак Запуштено земљиште Закуп 0,3107

195 Раковац Кестен 85 2592/2 пашњак 6 пашњак Закуп 0,3682

195 4,0243

196 Раковац Кестен 85 2642 пашњак 6 пашњак Закуп 1,9229

196 Раковац Кестен 85 2647 пашњак 6 пашњак Закуп 0,9909

196 Раковац Кестен 85 2674 пашњак 6 пашњак Закуп 0,2655

196 3,1793

197 Раковац Кестен 85 2676 пашњак 6 пашњак Закуп 0,1476

197 Раковац Кестен 85 2708 пашњак 5 пашњак Закуп 2,9038

197 3,0514

198 Раковац Кестен 85 2713 пашњак 5 пашњак Закуп 0,6328

198 Раковац Кестен 85 2717 пашњак 5 пашњак Закуп 1,9886

198 2,6214

199 Раковац Крвавиц 85 3043 пашњак 5 пашњак Закуп 0,2269

199 Раковац Крвавиц 85 3063/1 пашњак 5 пашњак Закуп 0,3046

199 Раковац Крвавиц 85 3066 пашњак 5 њива Закуп 0,2117

199 Раковац Крвавиц 85 3092 пашњак 5 пашњак Закуп 0,1000

199 Раковац Крвавиц 85 3094 пашњак 5 пашњак Закуп 0,2582

199 Раковац Крвавиц 85 3099 пашњак 5 пашњак Закуп 0,0533

199 Раковац Крвавиц 85 3100 пашњак 5 пашњак Закуп 0,0348

199 1,1895

200 Раковац Крвавиц 85 3107 пашњак 5 пашњак Закуп 1,0081

200 Раковац Крвавиц 85 3120 пашњак 5 пашњак Закуп 0,6499

200 1,6580

201 Раковац Крвавиц 85 3146 пашњак 5 пашњак Закуп 0,2220

201 Раковац Крвавиц 85 3174 пашњак 5 пашњак Закуп 0,1646

201 0,3866

202 Раковац Кестен 85 2467 пашњак 5 пашњак Закуп 0,3470

202 Раковац Кестен 85 2753/2 пашњак 5 пашњак Закуп 1,0033

202 Раковац Кестен 85 2770 њива 6 њива Закуп 0,9902

202 2,3405

203 Раковац Белегир 85 3639 пашњак 4 пашњак Закуп 0,2320

203 Раковац Белегир 85 3645 пашњак 5 пашњак Закуп 0,4987

203 0,7307

204 Раковац Думбово 85 3715/1 њива 5 пашњак Закуп 0,1370

204 Раковац Думбово 85 3752 пашњак 4 пашњак Закуп 0,0570

204 Раковац Думбово 2422 3290/1 пашњак 4 пашњак Закуп 4,7659

204 Раковац Думбово 2422 3290/7 пашњак 4 пашњак Закуп 0,4353

204 5,3952

205 Раковац Буковаца 2405 1912 њива 5 њива Закуп 0,1879

205 Раковац Буковаца 2405 1920 њива 5 њива Закуп 0,1467

205 0,3346

206 Раковац Думбово 86 3747 воћњак 3 њива Закуп 0,0770

206 Раковац Думбово 86 3748 њива 6 њива Закуп 0,0889

206 Раковац Думбово 86 3749 виноград 5 њива Закуп 0,1779

206 0,3438

207 Грабово Корушка 131 15 њива 6 њива Закуп 4,1167

207 Грабово Корушка 131 17 њива 6 њива Закуп 0,7665

207 4,8832

208 Грабово Корушка 131 13 њива 6 њива Бојана Апић ПП сточари 3,3939
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208 3,3939

209 Грабово Аљмаш 105 822 њива 6 њива Закуп 0,1212

209 Грабово Аљмаш 131 819 њива 6 њива Закуп 3,8747

209 Грабово Аљмаш 131 823/1 њива 6 њива Закуп 0,7582

209 Грабово Аљмаш 131 824 воћњак 4 њива Закуп 0,0999

209 Грабово Аљмаш 131 825/1 њива 5 њива Закуп 0,2935

209 5,1475

210 Грабово Јањевац 131 73/2 њива 6 њива Закуп 0,2390

210 Грабово Јањевац 131 74 њива 6 њива Закуп 0,6331

210 Грабово Јањевац 131 75 њива 6 њива Закуп 2,3017

210 3,1738

211 Грабово Жиган 131 218 њива 6 њива Закуп 0,5037

211 Грабово Жиган 131 226 пашњак 4 њива Закуп 0,5301

211 Грабово Жиган 131 229/1 пашњак 4 њива Закуп 30,4724

211 Грабово Жиган 131 229/4 њива 6 њива Закуп 0,2168

211 Грабово Жиган 131 230 њива 6 њива Закуп 1,3782

211 Грабово Жиган 131 233/1 њива 6 њива Закуп 0,9749

211 Грабово Жиган 131 238 њива 6 њива Закуп 5,4690

211 Грабово Жиган 131 239 њива 6 њива Закуп 5,5057

211 Грабово Жиган 131 240 њива 6 њива Закуп 0,6237

211 Грабово Жиган 131 242 њива 6 њива Закуп 2,9221

211 Грабово Поповци 131 245 воћњак 4 њива Закуп 1,0803

211 49,6769

212 Грабово Корушка 131 49 виноград 2 њива Закуп 5,8461

212 Грабово Корушка 131 49 виноград 3 њива Закуп 3,6719

212 9,5180

213 Грабово Гајеви 131 696 њива 6 њива Закуп 25,2017

213 25,2017

214 Грабово Аљмаш 131 808/1 њива 6 њива Закуп 10,3957

214 Грабово Аљмаш 131 808/1 њива 7 њива Закуп 12,4731

214 Грабово Аљмаш 131 808/9 њива 6 њива Закуп 0,3057

214 Грабово Аљмаш 131 809 пашњак 4 њива Закуп 3,1030

214 Грабово Аљмаш 131 812 пашњак 5 њива Закуп 0,0406

214 26,3181

215 Грабово Бујак 105 791 њива 6 њива Закуп 0,5696

215 Грабово Бујак 131 788/1 њива 6 њива Закуп 2,6114

215 Грабово Бујак 131 788/2 њива 6 њива Закуп 1,8900

215 5,0710

216 Грабово Аљмаш 131 886 њива 6 њива Закуп 0,6015

216 Грабово Аљмаш 131 888 њива 6 њива Закуп 9,1901

216 9,7916

217 Грабово Јањевац 131 76 њива 5 њива Закуп 0,2738

217 Грабово Јањевац 131 78 њива 6 њива Закуп 6,6845

217 Грабово Јуревице 131 140 њива 6 њива Закуп 0,6394

217 7,5977

218 Грабово Село 10 460/1 њива 5 ливада Запуштено земљиште Закуп 0,1058

218 0,1058

219 Грабово Гајеви 105 666 њива 6 ливада Запуштено земљиште Закуп 8,6121

219 8,6121

220 Грабово Бујак 105 741/2 њива 5 ливада Запуштено земљиште Закуп 0,3848

220 Грабово Бујак 131 739 њива 6 ливада Запуштено земљиште Закуп 0,1652

220 Грабово Бујак 131 777 воћњак 4 ливада Запуштено земљиште Закуп 0,1572

220 Грабово Бујак 131 778 њива 6 њива Закуп 0,1792

220 Грабово Ограде 131 636 воћњак 4 ливада Запуштено земљиште Закуп 0,3382

220 Грабово Ограде 131 638 њива 5 њива Запуштено земљиште Закуп 0,1858

220 Грабово Ограде 131 648 ливада 3 ливада Запуштено земљиште Закуп 0,1742

220 1,5846

221 Грабово Жиган 131 103 пашњак 5 пашњак Запуштено земљиште Закуп 0,4028
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221 Грабово Жиган 131 131 њива 6 ливада Запуштено земљиште Закуп 0,0808

221 Грабово Жиган 131 207 њива 5 њива Запуштено земљиште Закуп 0,2369

221 0,7205

222 Грабово Јуревице 131 142 њива 6 њива Закуп 0,7228

222 Грабово Јуревице 131 164/1 њива 4 ливада Закуп 0,3867

222 Грабово Јуревице 131 164/1 њива 6 ливада Закуп 0,4771

222 Грабово Јуревице 131 164/1 њива 7 ливада Закуп 3,2134

222 Грабово Јуревице 131 167 њива 7 ливада Закуп 0,6492

222 5,4492

223 Грабово Ограде 131 147 воћњак 4 воћњак Закуп 0,9385

223 Грабово Ограде 131 149/1 њива 6 ливада Закуп 0,7658

223 1,7043

224 Грабово Ограде 131 188 пашњак 4 пашњак Закуп 0,8100

224 Грабово Ограде 131 193 пашњак 5 пашњак Закуп 0,6382

224 Грабово Ограде 131 353/1 пашњак 4 пашњак Закуп 0,2239

224 1,6721

225 Грабово Партизанска 131 358/1 остало земљиште ливада Закуп 3,1932

225 3,1932

226 Грабово Ограде 131 362 њива 5 њива Запуштено земљиште Закуп 0,2197

226 Грабово Ограде 131 379 ливада 3 ливада Закуп 0,0613

226 Грабово Ограде 131 383 њива 4 њива Закуп 0,0594

226 0,3404

227 Грабово Ограде 131 409 ливада 3 њива Закуп 0,1807

227 Грабово Ограде 131 418 њива 4 ливада Запуштено земљиште Закуп 0,0931

227 Грабово Ограде 131 420 њива 5 ливада Запуштено земљиште Закуп 0,0741

227 Грабово Ограде 131 426 ливада 4 ливада Закуп 0,1678

227 0,5157

228 Грабово Поповци 131 523/10 пашњак 5 пашњак Запуштено земљиште Закуп 0,1239

228 Грабово Поповци 131 523/11 пашњак 5 пашњак Запуштено земљиште Закуп 0,1170

228 Грабово Поповци 131 523/12 пашњак 5 пашњак Запуштено земљиште Закуп 0,1108

228 Грабово Поповци 131 523/13 пашњак 5 пашњак Закуп 0,1278

228 Грабово Поповци 131 523/14 пашњак 5 пашњак Запуштено земљиште Закуп 0,1343

228 Грабово Поповци 131 523/15 пашњак 5 пашњак Запуштено земљиште Закуп 0,1319

228 Грабово Поповци 131 523/16 пашњак 5 пашњак Запуштено земљиште Закуп 0,1387

228 Грабово Поповци 131 523/2 пашњак 5 пашњак Закуп 0,1222

228 Грабово Поповци 131 523/3 пашњак 5 пашњак Закуп 0,0811

228 Грабово Поповци 131 523/6 пашњак 5 пашњак Закуп 0,1139

228 Грабово Поповци 131 524 њива 4 њива Закуп 0,0563

228 1,2579

229 Грабово Бујак 131 907 ливада 3 ливада Закуп 0,1232

229 Грабово Ограде 131 552 пашњак 3 ливада Закуп 0,1880

229 Грабово Ограде 131 645 ливада 4 ливада Запуштено земљиште Закуп 0,1411

229 Грабово Ограде 131 646 ливада 4 њива Закуп 0,1257

229 0,5780

230 Грабово Ограде 131 443 њива 4 њива Запуштено земљиште Закуп 0,0612

230 0,0612

231 Грабово Гајеви 131 699 њива 5 њива Бојана Апић ПП сточари 4,4506

231 Грабово Гајеви 131 701 воћњак 4 ливада Бојана Апић ПП сточари 0,1775

231 Грабово Трешњевац 131 914 воћњак 4 ливада Бојана Апић ПП сточари 0,4746

231 Грабово Трешњевац 131 915 ливада 3 ливада Бојана Апић ПП сточари 0,7077

231 5,8104

232 Грабово Гајеви 131 707 њива 5 ливада Бојана Апић ПП сточари 3,5617

232 3,5617

233 Грабово Бујак 131 893 ливада 4 ливада Запуштено земљиште Закуп 0,1659

233 Грабово Гајеви 131 708 ливада 3 ливада Запуштено земљиште Закуп 2,7133

233 Грабово Гајеви 131 709/1 воћњак 4 воћњак Запуштено земљиште Закуп 0,0627

233 Грабово Гајеви 131 709/2 воћњак 4 воћњак Запуштено земљиште Закуп 0,0987

233 3,0406
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234 Грабово Аљмаш 131 863 ливада 4 њива Запуштено земљиште Закуп 0,2676

234 0,2676

235 Грабово Ограде 99 399/5 њива 5 њива
Уписано право коришцења на физицко лице. Правни статус ових парцела није решен. Решаваце се до ј авног надметања

Закуп 0,1603

235 0,1603

Укупно: 546,1593
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КО Потес Површина Разлог изузимања Напомена

Баноштор Андревље 1384 1161 0.6697 Остало

Баноштор Андревље 1384 1122 0.9060 Остало

Баноштор Андревље 1384 1121 0.2233 Остало

Баноштор Андревље 1384 1120/2 0.2473 Остало

Баноштор Капела 1384 1117 1.5119 Остало

Баноштор Капела 1384 1110/1 4.7565 Остало

Баноштор Капела 1384 1078/3 0.5288 Остало

Баноштор Капела 1384 1078/2 0.9485 Остало

Укупно Баноштор 9.7920

Катастарске парцеле у државној својини које нису обухваћене важећим или планираним закупом или давањем на коришћење без 
накнаде

Број листа 
непокретн

ости

Број кат. 
парцеле

Парцела у националном парку 
Фрушка гора - заштицена зона 
са забраном пољопривредне 

производње

Парцела у националном парку 
Фрушка гора - заштицена зона 
са забраном пољопривредне 

производње

Парцела у националном парку 
Фрушка гора - заштицена зона 
са забраном пољопривредне 

производње

Парцела у националном парку 
Фрушка гора - заштицена зона 
са забраном пољопривредне 

производње

Парцела у националном парку 
Фрушка гора - заштицена зона 
са забраном пољопривредне 

производње

Парцела у националном парку 
Фрушка гора - заштицена зона 
са забраном пољопривредне 

производње

Парцела у националном парку 
Фрушка гора - заштицена зона 
са забраном пољопривредне 

производње

Парцела у националном парку 
Фрушка гора - заштицена зона 
са забраном пољопривредне 

производње

Беочин Забисаг 2403 844 0.1207 Остало

Беочин Забисаг 2403 843 0.1273 Остало

Беочин Забисаг 2403 842 0.2710 Остало

Беочин Забисаг 2403 841 0.0961 Остало

Беочин Забисаг 2403 833 0.1773 Остало

Беочин Забисаг 2403 833 0.1791 Остало

Беочин Забисаг 2403 831 0.4257 Остало

Беочин Гробље 2403 829 1.7900 Остало

Беочин Гробље 2403 829 0.0002 Остало

Беочин Гробље 2403 827 0.5340 Остало

ЈАВНА СВОЈИНА 
ОПШТИНЕ 
БЕОЦИН

ЈАВНА СВОЈИНА 
ОПШТИНЕ 
БЕОЦИН

ЈАВНА СВОЈИНА 
ОПШТИНЕ 
БЕОЦИН

ЈАВНА СВОЈИНА 
ОПШТИНЕ 
БЕОЦИН

ЈАВНА СВОЈИНА 
ОПШТИНЕ 
БЕОЦИН

ЈАВНА СВОЈИНА 
ОПШТИНЕ 
БЕОЦИН

ЈАВНА СВОЈИНА 
ОПШТИНЕ 
БЕОЦИН

ЈАВНА СВОЈИНА 
ОПШТИНЕ 
БЕОЦИН

ЈАВНА СВОЈИНА 
ОПШТИНЕ 
БЕОЦИН

ЈАВНА СВОЈИНА 
ОПШТИНЕ 
БЕОЦИН
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Беочин Гробље 2403 827 0.0274 Остало

Беочин Гробље 2403 826 3.6458 Остало

Беочин Гробље 424 828 0.1886

Беочин 342 3946 0.2232

Беочин Долови 294 1345/2 0.0035

Беочин Долови 294 1345/1 0.0242

Беочин Ердељ 115 3723 0.7759

Беочин Ердељ 115 3716 0.2235

Беочин Ердељ 115 3370 0.1014 ШУМА

Беочин Шакотинац 115 3709 0.0521 ШУМА

ЈАВНА СВОЈИНА 
ОПШТИНЕ 
БЕОЦИН

ЈАВНА СВОЈИНА 
ОПШТИНЕ 
БЕОЦИН

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

ГРОБЉЕ У 
БЕОЦИН СЕЛУ

Мацков 
спруд

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

ПРАВО КОРИШЦЕЊА 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЦЕ 

"ВОЈВОДИНАШУМЕ" - 
ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

ЈКП БЕОЦИН - 
ДЕПОНИЈА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

ЈКП БЕОЦИН - 
ДЕПОНИЈА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Беочин Шакотинац 115 3533 0.0344 ШУМА

Беочин Шакотинац 115 3523 0.3975 ШУМА

Беочин Ердељ 115 3736 0.1696 ШУМА

Беочин Ердељ 115 3726 0.1443 ШУМА

Беочин Ердељ 115 3725 1.1867 ШУМА

Беочин Ердељ 115 3724 0.0461 ШУМА

Беочин Ердељ 115 3379 0.1551 ШУМА

Беочин Подгорац 54 3415 0.0937 ШУМА

Беочин Долови 54 1033 0.4338 ШУМА

Беочин Маторац 115 3276 0.1312 ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора
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Беочин Планта 115 3232 0.0548 ШУМА

Беочин Планта 115 3231 0.0488 ШУМА

Беочин Аласовац 115 3149 0.1558 ШУМА

Беочин Аласовац 115 3111 0.0760 ШУМА

Беочин Аласовац 115 3097 0.5232 ШУМА

Беочин Аласовац 115 3093 0.9952 ШУМА

Беочин Либановац 115 3057 0.3368 ШУМА

Беочин Либановац 115 3052 0.8452 ШУМА

Беочин Забисаг 115 836 0.1212 ГРОБЉЕ

Беочин Забисаг 115 835 0.1307 ГРОБЉЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Беочин Забисаг 115 834 0.1215 ГРОБЉЕ

Беочин Цукља 372 3001 0.0411 ШУМА

Беочин Јарош 115 2885 0.0359 ШУМА

Беочин Јарош 115 2884 0.1417 ШУМА

Беочин Ердељ 115 3384 0.2194 ШУМА

Беочин Ердељ 115 3377 0.1038 ШУМА

Беочин Ердељ 424 3365 0.0562 ШУМА

Беочин Цукља 372 3000 0.5027 ШУМА

Беочин Цукља 372 2998 0.1732 ШУМА

Беочин Гологлава 372 2719 0.0240 ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора
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Беочин Гологлава 372 2717 0.3032 ШУМА

Беочин Гологлава 372 2700 0.1197 ШУМА

Беочин Подгорац 13 3431/2 0.1337

Беочин Подгорац 13 3431/1 0.1393

Беочин Подгорац 13 3394 0.1319

Беочин Ердељ 13 3361/2 0.0465

Беочин Ердељ 13 3361/1 0.4096

Беочин Долаца 13 3346/1 0.1017

Беочин Долаца 13 3345 0.0255

Беочин Долаца 13 3343/2 0.0166

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Беочин Долаца 13 3321/2 0.0261

Беочин Аласовац 13 3174 0.3132

Беочин Лепиње 13 1281/1 0.0254

Беочин Лепиње 13 1280/1 0.0195

Беочин Лепиње 13 1279/1 0.0178

Беочин Лепиње 13 1266/2 0.0516

Беочин Лепиње 13 1265/2 0.1635

Беочин Лепиње 13 1263 0.0400

Беочин Лепиње 13 1251/3 0.0025

Беочин Лепиње 13 1248/2 0.2623

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора
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Беочин Лепиње 13 1247/1 0.3267

Беочин Лепиње 13 1246/2 0.6122

Беочин Лепиње 13 1245 0.0545

Беочин Долови 13 1236 0.8613

Беочин Долови 13 1234 0.1714

Беочин Долови 13 1233 0.3062

Беочин Долови 13 1232/2 0.3018

Беочин Долови 13 1231/2 0.0861

Беочин Долови 13 1231/1 0.1250

Беочин Долови 13 1227 0.4388

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Беочин Немцевац 13 1226/3 0.0050

Беочин Долови 13 1226/1 0.2758

Беочин Долови 13 1188 0.0347

Беочин Долови 13 1187 0.0437

Беочин Долови 13 1186 0.0428

Беочин Долови 13 1185 0.0265

Беочин Долови 13 1144 0.1305

Беочин Долови 13 1141 0.2573

Беочин Долови 13 1139 0.1647

Беочин Клиса 13 1127 0.1580

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора
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Беочин Клиса 13 1126/1 0.0658

Беочин Клиса 13 1125 0.0358

Беочин Клиса 13 1125 0.6039

Беочин Клиса 13 1105/3 0.0097

Беочин Клиса 13 1105/3 0.1009

Беочин Клиса 13 1104/1 0.0959

Беочин Клиса 13 1103/2 0.0803

Беочин Клиса 13 1096/2 0.0012

Беочин Клиса 13 1095/2 0.0285

Беочин Клиса 13 1092 0.0324

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Беочин Бркењаш 13 964 0.5430

Беочин Ердељ 1649 3717 6.1423

Беочин Шакотинац 1649 3710 0.0178

Беочин Шакотинац 1649 3710 5.8165

Беочин Ердељ 1649 3425 6.9715

Беочин Ердељ 1649 3383 0.4055

Беочин Планта 1649 3277 2.8082

Беочин Јарош 1649 3088/1 2.7184

Беочин Цукља 1649 3022 0.9218

Беочин Цукља 1649 3022 0.5438

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању
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Беочин Цукља 1649 3013 1.0626

Беочин Цукља 1649 3011 0.6002

Беочин 1293 3182/3 0.2730

Беочин 1293 3181/3 0.0230

Укупно Беочин 53.1612

Грабово Равне 11 931/1 8.3647 Остало

Грабово Цонак 11 843 0.1046 Остало

Грабово 10 504 0.0992

Грабово Аљмаш 11 869 0.0486

Грабово Аљмаш 131 881 0.1206

Грабово Аљмаш 131 876 0.1549

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Манастирск
и пут

Привремена мера забране располагања-прилог судска 
Одлука

ЂИНДАВИ () 
ЈУСУФ

Манастирск
и пут

Привремена мера забране располагања-прилог судска 
Одлука

ЂИНДАВИ () 
ЈУСУФ

Парцела у националном парку 
Фрушка гора - заштицена зона 
са забраном пољопривредне 

производње

Парцела у националном парку 
Фрушка гора - заштицена зона 
са забраном пољопривредне 

производње

Војводе 
Мишица

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Изграден објекат - УПИС 
ПРАВА СВОЈИНЕ НА 

ОБЈЕКТУ ПО 
ПОСЕБНОМ ЗАКОНУ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Грабово Аљмаш 131 839 0.2993

Грабово Бујак 131 732 0.1892

Грабово Гајеви 131 703 0.1186

Грабово Цонак 131 676 0.5823

Грабово Бујак 131 727 0.1501

Грабово Поповци 131 523/19 0.1069

Грабово Поповци 131 523/18 0.0203

Грабово Поповци 131 523/17 0.1444

Грабово Цонак 131 695 0.1589 ШУМА

Грабово Цонак 131 689/2 0.5812 ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора
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Грабово Ограде 131 389 0.2504 ШУМА

Грабово Жиган 131 132/1 0.1971 ШУМА

Грабово Гајеви 105 667/2 0.1021 ШУМА

Грабово Равне 196 931/6 0.5067

Грабово Равне 196 931/5 0.1503

Грабово Равне 196 931/4 0.1025

Грабово Равне 196 931/3 1.0233

Грабово Равне 196 931/2 0.3375

Грабово Бујак 139 889 22.0349

Грабово Аљмаш 139 885 9.6732

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Грабово Аљмаш 139 859 7.7297

Грабово Аљмаш 139 820 0.0931

Грабово Аљмаш 139 818 1.2105

Грабово Аљмаш 139 815 0.8087

Грабово Аљмаш 139 813 5.5572

Грабово Аљмаш 139 811 0.6380

Грабово Бујак 139 789 3.1408

Грабово Бујак 139 772 0.7484

Грабово Бујак 139 741/1 1.0136

Грабово Гајеви 139 704 0.9604

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању
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Грабово Цонак 139 694 0.9036

Грабово Цонак 139 693 0.5433

Грабово Цонак 139 689/1 27.7363

Грабово Гајеви 139 665 56.9080

Грабово Гајеви 139 663 0.3231

Грабово Ограде 139 661 1.8082

Грабово Ограде 139 656 0.9193

Грабово Ограде 139 551 1.1327

Грабово Ограде 139 548 4.3482

Грабово Ограде 139 537 2.6731

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Грабово Поповци 139 523/1 4.1984

Грабово Ограде 139 458/1 2.5524

Грабово Ограде 139 403 1.4732

Грабово Поповци 139 279/1 8.7091

Грабово Поповци 139 248 4.2591

Грабово Поповци 139 246 4.5556

Грабово Жиган 139 233/2 0.5189

Грабово Жиган 139 231 1.0715

Грабово Жиган 139 221 1.0225

Грабово Жиган 139 206/3 0.2396

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању
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Грабово Жиган 139 206/1 13.9417

Грабово Јуревице 139 183 0.4606

Грабово Јуревице 139 169 0.3870

Грабово Јуревице 139 166 1.5872

Грабово Јуревице 139 165 3.0773

Грабово Ограде 139 149/2 0.6004

Грабово Ограде 139 146/1 6.3237

Грабово Жиган 139 134 3.1975

Грабово Жиган 139 130/1 10.2656

Грабово Јањевац 139 77 0.9944

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Грабово Јањевац 139 73/1 8.9914

Грабово Јањевац 139 73/1 2.9500

Грабово Јањевац 139 56 0.3815

Грабово Корушка 139 48 0.4305

Грабово Корушка 139 46 0.3890

Грабово Корушка 139 24 1.1020

Грабово Корушка 139 14 7.9715

Грабово Корушка 139 14 5.8654

Грабово Корушка 139 14 12.7613

Укупно Грабово 275.0963

Луг Комлуш 22 1483 0.1207 ШУМА

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора
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Луг Гробље 22 1600 0.1918 ШУМА

Луг Гробље 22 1527 0.0795 ШУМА

Луг Гробље 22 1135 0.1379 ШУМА

Луг Гробље 22 955 0.0260

Луг Гробље 22 953 0.0285

Луг Комлуш 19 2199 0.0460 ШУМА

Луг Комлуш 19 2204 0.0180

Луг Думара 18 2303/1 4.6851 ШУМА

Луг Комлуш 15 1856 0.2971 ШУМА

Луг Думара 15 2400 0.6387 ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Луг Комлуш 19 2180 0.2992 ШУМА

Укупно Луг 6.5685

Раковац Думбово 86 3663 0.0843 Остало

Раковац Думбово 86 3299 0.3837 Остало

Раковац Градац 86 2962 3.5691 Остало

Раковац Плана 86 2904 0.1925 Остало

Раковац Кестен 86 2451 0.0360 Остало

Раковац Буковаца 2600 1919 17.2409 Остало

Раковац Буковаца 2600 1917 0.1099 Остало

Раковац Думбово 88 3256/9 0.0526 ПУТ

Раковац Кестен 85 2771 0.0638 ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Парцела се налази у станишту 
строго заштицених врста. 

Забрањена пољопривредна 
производња

Парцела се налази у станишту 
строго заштицених врста. 

Забрањена пољопривредна 
производња

Парцела у националном парку 
Фрушка гора - заштицена зона 
са забраном пољопривредне 

производње

Парцела у националном парку 
Фрушка гора - заштицена зона 
са забраном пољопривредне 

производње

Парцела се налази у станишту 
строго заштицених врста. 

Забрањена пољопривредна 
производња

Јавна својина 
општине Беоцин

Јавна својина 
општине Беоцин

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора
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Раковац Крвавиц 85 3172 0.0944 ШУМА

Раковац Крвавиц 85 3149 0.1057 ШУМА

Раковац Кестен 88 2722 0.8460 ШУМА

Раковац Думбово 85 3155 0.4426

Раковац Крвавиц 85 3131 0.1858

Раковац Крвавиц 85 3110 0.4604

Раковац Кестен 85 2727/1 0.8460

Раковац Кестен 85 2586 0.9728

Раковац Кестен 85 2557 0.3940

Раковац Кестен 85 2624 0.5153 ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Раковац Иштвановац 85 4001 0.1752 Појас уз реку

Раковац Иштвановац 85 4000 0.1327 Појас уз реку

Раковац Думбово 85 3736/3 0.0197 Пут

Раковац Арсин до 85 3560 0.3612

Раковац 2016 3999 0.6872

Раковац Думбово 2016 3362 0.9530

Раковац Кестен 2016 2475 10.5027

Раковац Иштвановац 2016 1775 2.7355

Раковац Иштвановац 2016 1771 5.9941

Раковац Иштвановац 2016 1754 3.0052

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Мацков 
спруд

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању
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Раковац Иштвановац 2016 1630 22.6938

Раковац Иштвановац 2016 1630 7.5792

Раковац Иштвановац 2016 1624/1 4.3749

Раковац Иштвановац 2016 1623/3 1.3502

Раковац Иштвановац 2016 1623/1 9.2485

Раковац Иштвановац 2016 1622 1.7151

Укупно Раковац 98.1240

Свилош Селиште 39 1866/3 1.0364 Остало

Свилош Селиште 39 1866/2 0.1473 Остало

Свилош Селиште 39 1865 0.0696 Остало

Свилош Селиште 39 1863 0.3942 Остало

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Парцела у националном парку 
Фрушка гора - заштицена зона 
са забраном пољопривредне 

производње

Парцела у националном парку 
Фрушка гора - заштицена зона 
са забраном пољопривредне 

производње

Парцела у националном парку 
Фрушка гора - заштицена зона 
са забраном пољопривредне 

производње

Парцела у националном парку 
Фрушка гора - заштицена зона 
са забраном пољопривредне 

производње

Свилош Селиште 39 1859 0.4459 Шума

Свилош Селиште 39 1856 0.3726 Шума

Свилош Селиште 39 1852 0.0925 Шума

Свилош Дуге њиве 37 1448 0.1715 Шума

Свилош Ивковац 41 1920/2 0.0281 ШУМА

Свилош Мацковац 41 1672 1.9032 ШУМА

Свилош Брајинац 41 1016 0.5880 ШУМА

Свилош Крушевље 41 603/1 2.0245 ШУМА

Свилош Цедилинац 41 453 0.3739 ШУМА

Свилош Цедилинац 41 429 0.2956 ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора
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Свилош Мацковац 41 1313 0.6035 ШУМА

Свилош Мацковац 290 1589/2 2.8998

Свилош Мацковац 290 1589/1 2.5063

Свилош Мацковац 290 1587/1 5.0508

Свилош Дуге њиве 290 1537 38.5443

Свилош Дуге њиве 290 1527/1 0.9070

Свилош Дуге њиве 290 1511 2.3453

Свилош Брајинац 290 1437/1 1.9080

Свилош Брајинац 290 1350 11.9034

Свилош Мацковац 290 1314/1 4.0700

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Свилош Брајинац 290 1036 0.3373

Свилош Брајинац 290 909/6 3.2371

Свилош Брајинац 290 909/1 2.4729

Свилош Брест 290 873/1 1.1738

Свилош Брест 290 871 1.7541

Свилош 290 809/3 0.2958

Свилош 290 809/1 5.9906

Свилош Иве 290 743/1 4.9516

Свилош Иве 290 683/1 3.7208

Свилош Иве 290 671 13.4136

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Доње 
ливаде

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Доње 
ливаде

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању
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Свилош Цедилинац 290 441/1 4.5146

Свилош Младице 41 1543 0.9001

Укупно Свилош 121.4440

Сусек Крацине 63 5709 0.1270 Остало

Сусек Крацине 63 5670 0.0846 Остало

Сусек Крацине 63 5618 0.2670 Остало

Сусек Думара 721 2722/2 0.0519 Шума

Сусек Думара 721 2722/1 0.0743 Шума

Сусек Думара 707 2698 0.0809 Шума

Сусек Думара 673 2974 0.0432 Шума

Сусек Думара 429 2724 0.1345 Шума

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Привремена мера забране располагања-прилог судска 
Одлука

Парцела у националном парку 
Фрушка гора - заштицена зона 
са забраном пољопривредне 

производње

Парцела у националном парку 
Фрушка гора - заштицена зона 
са забраном пољопривредне 

производње

Парцела у националном парку 
Фрушка гора - заштицена зона 
са забраном пољопривредне 

производње

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Сусек Цорат 356 1887 0.5985

Сусек 356 5132 0.6111

Сусек Думара 414 2712 0.0890 Шума

Сусек Думара 414 2711 0.0914 Шума

Сусек Думара 349 3139 0.0155 Шума

Сусек Думара 128 2886 0.1463 Шума

Сусек Думара 59 2710 0.0821

Сусек Крацине 59 5457 0.0342 Шума

Сусек Крацине 59 5430 0.0359

Сусек Цероваца 59 5372 0.0529 Шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Велика 
меда

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора
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Сусек Гојкара 59 4214 1.0448

Сусек Гојкара 59 4207/2 0.1826 Шума

Сусек Думара 59 3106 0.0528 ПУТ

Сусек Думара 59 3102 0.0246 ПУТ

Сусек Живкара 59 2505/1 0.0635 ПУТ

Сусек Живкара 59 2504 0.0347 ПУТ

Сусек Гојкара 59 4164 0.1184 ШУМА

Сусек Думара 59 2679 0.1386 ШУМА

Сусек Думара 59 2697 0.0701 ШУМА

Сусек Думара 59 2696 0.0952 ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Сусек Думара 59 2695 0.1024 ШУМА

Сусек Думара 59 2694 0.0970 ШУМА

Сусек Думара 59 2699 0.0713 ШУМА

Сусек Думара 59 2702 0.0877 ШУМА

Сусек Думара 59 2714 0.0467 ШУМА

Сусек Думара 59 2713 0.1039 ШУМА

Сусек Думара 59 2718 0.1376 ШУМА

Сусек Думара 59 2719 0.0942 ШУМА

Сусек Думара 59 2561 0.0547 ШУМА

Сусек Брест 59 3373 0.1264

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора
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Сусек Думара 1518 2612 0.1709

Сусек Баода 1518 4594 0.0794

Сусек Думара 1518 2776 0.0090

Сусек Думара 1518 2732/2 0.0654 ШУМА

Сусек Живкара 59 1642 0.8700

Сусек Думара 59 2731/2 0.0499 ШУМА

Сусек Думара 59 2730/1 0.0706 ШУМА

Сусек Думара 59 2729/2 0.2106 ШУМА

Сусек Думара 59 2722/3 0.0293 ШУМА

Сусек Думара 59 2725/1 0.0234 ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Сусек Думара 59 2727/1 0.0284 ШУМА

Сусек Думара 59 2728/2 0.0345 ШУМА

Сусек Цероваца 1518 5349 0.7589 ШУМА

Сусек 1518 5126 0.1367 ШУМА

Сусек Цероваца 1518 4413 0.1308

Сусек Гојкара 1518 4354 0.0114

Сусек Думара 1518 3116 0.0623

Сусек Думара 1518 2961 0.0306

Сусек Думара 1509 2717 0.0713 Шума

Сусек Думара 1498 2723/2 0.0412 Шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Велика 
меда

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора
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Сусек Думара 1498 2723/1 0.1515 Шума

Сусек Брест 1496 3190 0.3420 Шума

Сусек Брест 1496 3189 0.3310 Шума

Сусек Думара 1496 3179 0.0528 Шума

Сусек Думара 1496 2833 0.1125

Сусек Думара 1496 2832 0.0418 Шума

Сусек Брест 1492 3239 0.0676 Шума

Сусек Брест 1492 3228 0.0225 Шума

Сусек Думара 1492 3138 0.0155 Шума

Сусек Думара 1492 3137 0.0397 Шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Сусек Думара 1492 3054 0.0239 Шума

Сусек Думара 1492 2869 0.5687 Шума

Сусек Брест 1483 4039/2 0.1086 Шума

Сусек Гојкара 1463 4207/1 0.0539 Шума

Сусек Гојкара 1452 4185 0.1162 Шума

Сусек Думара 1447 2716 0.0506 Шума

Сусек Думара 1447 2715 0.0395 Шума

Сусек 1415 5060 0.5532 Шума

Сусек Думара 1378 3032 0.0657 ПУТ

Сусек Думара 1375 3063 0.0172 Шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Велика 
меда

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора
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Сусек Думара 1335 2673 0.0044 Шума

Сусек Думара 1335 2673 0.0618 Шума

Сусек Гојкара 1322 4161 0.5294 Шума

Сусек Гојкара 1306 3653 0.0317 Шума

Сусек Думара 1273 2611 0.1944 Шума

Сусек Крацине 1238 5524 0.0707 Шума

Сусек Думара 1197 2653 0.0359 Шума

Сусек Гојкара 1190 3772 0.4254 Шума

Сусек Думара 991 2726/1 0.0415 Шума

Сусек Живкара 883 1774 0.3301 Шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Сусек Гојкара 878 3518 2.5544

Сусек Гојкара 878 3516 2.3270

Сусек Брест 878 3187 5.9590

Сусек Брест 878 3183/1 5.5424

Сусек Брест 878 3180 2.8257

Сусек Доњи рит 878 993 24.7142

Сусек Цероваца 1518 6070 1.1899

Укупно Сусек 57.8644

Черевић Орловац 127 4021 1.0724 Остало

Черевић Орловац 127 4020 1.3945 Остало

Черевић Орловац 127 4019 1.2189 Остало

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено у 
јавној евиденцији- прилог Решење

ПРЕСУДА 
П.2966/12 

ДЕЈАНОВИЦ 
ТОДОР

Парцела у националном парку 
Фрушка гора - заштицена зона 
са забраном пољопривредне 

производње

Парцела у националном парку 
Фрушка гора - заштицена зона 
са забраном пољопривредне 

производње

Парцела у националном парку 
Фрушка гора - заштицена зона 
са забраном пољопривредне 

производње
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Черевић Орловац 127 4017 1.8178 Остало

Черевић Орловац 127 3966 0.1801 Остало

Черевић 127 3942/2 1.0306 Остало

Черевић Орловац 127 3933 1.8198 Остало

Черевић Орловац 127 3932 0.4421 Остало

Черевић Орловац 127 3925 0.9716 Остало

Черевић Орловац 127 3924 0.9716 Остало

Черевић Орловац 127 3924 1.2618 Остало

Черевић Борковац 127 3797/3 0.0310 Остало

Черевић Орловац 127 3759/2 7.7293 Остало

Парцела у националном парку 
Фрушка гора - заштицена зона 
са забраном пољопривредне 

производње

Парцела у националном парку 
Фрушка гора - заштицена зона 
са забраном пољопривредне 

производње

Катанске 
ливаде

Парцела у националном парку 
Фрушка гора - заштицена зона 
са забраном пољопривредне 

производње

Парцела у националном парку 
Фрушка гора - заштицена зона 
са забраном пољопривредне 

производње

Парцела у националном парку 
Фрушка гора - заштицена зона 
са забраном пољопривредне 

производње

Парцела у националном парку 
Фрушка гора - заштицена зона 
са забраном пољопривредне 

производње

Парцела у националном парку 
Фрушка гора - заштицена зона 
са забраном пољопривредне 

производње

Парцела у националном парку 
Фрушка гора - заштицена зона 
са забраном пољопривредне 

производње

Парцела у националном парку 
Фрушка гора - заштицена зона 
са забраном пољопривредне 

производње

Парцела у националном парку 
Фрушка гора - заштицена зона 
са забраном пољопривредне 

производње

Черевић Липа 2224 975 0.1384

Черевић Баре 2192 1444/5 0.0153

Черевић Павлиш 1817 1043/19 0.0842

Черевић Кестен 1811 2407 0.0687

Черевић Поток 1718 1043/1 0.1085 ШУМА

Черевић Поток 1717 1043/27 0.1054

Черевић Поток 1716 1043/2 0.1000

Черевић Павлиш 1659 1043/18 0.0823

Черевић Баре 878 1444/1 2.0503 Приобаље Дунава

Черевић Орашје 878 1 37.1463 Приобаље Дунава

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Приватна својина 
ДОО"Анделковиц" уписана у 

лист непокретности број 
2224

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

УЗ ПУТ, НИЈЕ 
ПОЉОПРИВРЕДН

О

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Уз атарски пут, зарасла 
запуштена, није 
пољопривредно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора
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Черевић Бело брдо 2560 2570 0.2025 ШУМА

Черевић Поток 878 2455 0.4059 ШУМА

Черевић 878 1114 0.3181

Черевић 878 1063/3 0.0245 ШУМА

Черевић Павлиш 878 1043/28 0.0167

Черевић Павлиш 878 1043/26 0.0866

Черевић НОВА -4 878 1043/25 0.0885

Черевић НОВА -4 878 1043/24 0.0863

Черевић Павлиш 878 1043/23 0.0838

Черевић НОВА -4 878 1043/21 0.0783

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Ул. 
Његошева

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

ул. Бранка 
Цопица

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Черевић НОВА -4 878 1043/20 0.0755

Черевић НОВА -4 878 1043/17 0.0690

Черевић НОВА -4 878 1043/8 0.2424

Черевић Павлиш 878 1043/3 0.0291

Черевић Село 878 1016 0.1048 Пут

Черевић Калудерица 541 3739/3 1.6734 ШУМА

Черевић Павлиш 541 1526/15 0.1371 ШУМА

Черевић Павлиш 541 1526/14 0.0714 ШУМА

Черевић Павлиш 541 1526/13 0.0821 ШУМА

Черевић Павлиш 541 1526/12 0.0896 ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора
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Черевић Павлиш 2614 1526/3 0.0783 ШУМА

Черевић Павлиш 541 1513/43 0.1679 ШУМА

Черевић Павлиш 541 1513/30 0.0842 ШУМА

Черевић Њиве 541 1674 0.1529 ШУМА

Черевић Њиве 541 1673 0.0887 ШУМА

Черевић Њиве 541 1672 0.1614 ШУМА

Черевић Њиве 541 1671 0.0776 ШУМА

Черевић Њиве 541 1669/2 0.1815 ШУМА

Черевић Њиве 541 1669/1 0.3762 ШУМА

Черевић Поторањ 541 1608 0.0274 ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Черевић Кестен 541 3906 0.2288 ШУМА

Черевић Поторањ 541 3905 0.7320 ШУМА

Черевић Поторањ 541 3898 0.4186 ШУМА

Черевић Поторањ 541 3897 0.2764 ШУМА

Черевић Поторањ 541 3877 0.3358 ШУМА

Черевић Поторањ 541 3874 0.1564 ШУМА

Черевић Поторањ 541 3873 1.1027 ШУМА

Черевић Поторањ 541 3872 0.0728 ШУМА

Черевић Поторањ 541 3871 0.4712 ШУМА

Черевић Поторањ 541 3851 0.4893 ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора
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Черевић Борковац 541 3767 0.0473 ШУМА

Черевић Борковац 541 3766/3 0.1248 ШУМА

Черевић Борковац 541 3766/2 0.2088 ШУМА

Черевић Борковац 541 3766/1 0.2966 ШУМА

Черевић Борковац 541 3763 0.1503 ШУМА

Черевић Борковац 541 3762 0.2739 ШУМА

Черевић Борковац 541 3760 0.1057 ШУМА

Черевић Борковац 541 2091 0.4146 ШУМА

Черевић Борковац 541 2085 0.2023 ШУМА

Черевић Бело брдо 541 2856/2 0.0037

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Черевић Борковац 541 2084 0.2459 ШУМА

Черевић Борковац 541 2083 0.0955 ШУМА

Черевић Борковац 541 2082 0.3050 ШУМА

Черевић Борковац 541 2049/35 0.0677 ШУМА

Черевић Борковац 541 2049/34 0.0725 ШУМА

Черевић Борковац 541 2049/29 0.0762 ШУМА

Черевић Борковац 541 2049/28 0.0659 ШУМА

Черевић Борковац 541 2049/27 0.0708 ШУМА

Черевић Борковац 541 2049/26 0.0341 ШУМА

Черевић Борковац 541 2049/25 0.0688 ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора
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Черевић Борковац 541 2049/23 0.0802 ШУМА

Черевић Борковац 541 2049/22 0.0795 ШУМА

Черевић Борковац 541 2049/21 0.0915 ШУМА

Черевић Борковац 541 2049/20 0.0859 ШУМА

Черевић Борковац 541 2049/19 0.0769 ШУМА

Черевић Борковац 541 2049/18 0.0668 ШУМА

Черевић Борковац 541 2049/1 0.1871 ШУМА

Черевић Калудерица 541 3724/4 0.2628 ШУМА

Черевић Калудерица 541 3723 0.4354 ШУМА

Черевић Кестен 541 3676 0.6040 ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Черевић Бело брдо 541 2576 0.2459 ШУМА

Черевић Поток 541 1038/1 0.0942 ШУМА

Черевић Меда 541 944/3 0.0225 ШУМА

Черевић Меда 541 944/2 0.0032 ШУМА

Черевић Меда 541 944/1 0.0989 ШУМА

Черевић Њиве 128 2285 0.0325

Черевић Поток 2227 3574 2.4448

Черевић Поток 2227 3570 0.9805

Черевић Поток 2227 3568 0.5849

Черевић Орловац 2227 3410 0.7831

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 
пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 
инспектора

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

16. јун 2014.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИНБрој 4 - Страна 78



Черевић Меда 2227 2765/1 4.0681

Черевић Меда 2227 2764 1.6068

Черевић Липа 2227 2658/1 7.8659

Черевић Липа 2227 2657/3 0.0006

Черевић Липа 2227 2657/2 4.8777

Черевић Липа 2227 2657/1 16.0932

Черевић Липа 2227 2656 0.3582

Черевић Поток 2227 2492 0.2300

Черевић Поток 2227 2491 2.0587

Черевић Поток 2227 2489 0.5622

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Черевић Поток 2227 2488 1.2302

Черевић Кестен 2227 2302 20.2066

Черевић Павлиш 2227 1510 0.5401

Черевић Павлиш 2227 1508 1.4408

Черевић Меда 2227 953/1 1.7636

Черевић 541 2211 0.4494

Укупно Черевић 143.0297

Укупно ЈЛС 765.0801

25.6538

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању утрина и 
пашњака селу на коришћење-прилог Акт ЈЛС о враћању

Панџино 
брдо

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено у 
јавној евиденцији- прилог Решење

Пресуда 
П.11106/13 од 

04.02.2014.г, Грциц 
Драган из 
Церевица

образложено више 25,6538 ха,разлика у површини између базе података и података којим 
је располагала општина Беочин
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делатност управљање гробљима и погребне услуге, 
под утврђеним условима.“

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

објављивања у "Службеном листу општине Беочин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-248 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић, с.р.

087

 На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 
50. став 4. Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС“ бр. 129/07)  члана 70. став 2. и  члана 120. 
Статута општине Беочин ("Службени лист општинe 
Беочин" бр. 7/11- пречишћен текст и 11/12), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 
13.06.2014. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1. 
Утврђује се престанак дужности члана 

Општинског већа општине Беочин ЗОРАНЕ 
МАРИНКОВИЋ из Черевића, са даном 13.06.2014. 
године због поднете оставке.

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-38 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић, с.р.

088
 На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 

45. став 1. Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС“ бр. 129/07), члана 34. став 1. тачка 14. и 
члана 120. Статута општине Беочин ("Службени лист 

општинe Беочин" бр. 7/11 – пречишћен текст и 11/12), 

Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 
13.06.2014. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1. 
У састав Општинског већа општине Беочин 

изабрани су:
1. ЈОВАН КУКОЉ из Беочина и 
2. БРАНИСЛАВ НИКИТОВИЋ из Беочина.
Именовани ступају на дужност почев од 

14.06.2014. године, а функцију члана Општинског већа 
ће обављати без заснивања радног односа.

Члан 2.
Мандат изабраних траје до истека мандата 

Општинског већа општине Беочин.

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-47 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић, с.р.

089
На основу члана 35. и члана 39. став 1. тачка 6. 

Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ 
бр. 119/12 и 116/13), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 
129/07), члана 34. став 1. тачка 9. и члана 120. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
7/11 – пречишћен текст и 11/12), Скупштина општине 
Беочин на седници одржаној дана 13.06.2014. године 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА“СПОРТСКО ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР 
БЕОЧИН“ БЕОЧИН

Члан 1. 
СТЕВО КОМЉЕНОВИЋ из Беочина, који је 

именован за директора Јавног предузећа“Спортско 
пословни центар Беочин“ Беочин решењем Скупштине 
општине Беочин број 01-02-131/13 од 09.10.2013. 
године, РАЗРЕШАВА СЕ дужности директора Јавног 
предузећа“Спортско пословни центар Беочин“ Беочин, 
на основу образложеног предлога Надзорног одбора 
Јавног предузећа „Спортско пословни центар Беочин“ 
Беочин, број 172 од 05.06.2014. године, са даном 
доношења овог решења.

Члан 2.
Ово решење је коначно.

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

објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 35. Закона о Јавним предузећима 
прописано је да мандат директора престаје истеком 
периода на који је именован, оставком и разрешењем.

Чланом 39. став 1. Закона о јавним 
предузећима прописани су случајеви у којима орган 
надлежан за именовање директора јавног предузећа 
може разрешити директора пре истека периода на који 
је именован, а то су:

1. уколико не спроведе годишњи програм 
пословања,

2. уколико не испуњава обавезе из уговора 
предвиђеног чланом 8. закона,

3. уколико не испуњава обавезу предвиђену 
чланом 52. Закона за предузећа чији је оснивач 
Република Србија, а уколико не испуњава 
обавезу предвиђену чланом 55. Закона, за 
предузећа чији је оснивач аутономна покрајина 
или јединица локалне самоуправе,

4. уколико не извршава одлуке надзорног одбора,
5. уколико се утврди да делује на штету јавног 

предузећа кршењем директорских дужности, 
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несавесним понашањем или на други начин,
6. уколико се утврди да је, због нестручног, 

несавесног обављања дужности и поступања 
супротно пажњи доброг привредника и 
озбиљних пропуста у доношењу и извршавању 
одлука и организовању послова у јавном 
предузећу,  дошло до одступања од 
остваривања основног циља пословања јавног 
предузећа, односно од плана пословања јавног 
предузећа,

7. уколико не примени предлоге Комисије за 
ревизију или не примени рачуноводствене 
стандарде у припреми финансијских извештаја

8. у другим случајевима прописаним законом.

Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортско 
пословни центар Беочин“ Беочин, доставио је 
образложени Предлог за разрешење директора Јавног 
предузећа „Спортско пословни центар Беочин“ Беочин 
бр. 172 од 05.06.2014. године. У предлогу је наведено 
да је директор начинио пропусте у стварању услова за 
нормално обављање спортских активности у 
предузећу, због чега је дошло до одступања од 
остваривања основног циља пословања јавног 
предузећа.

На основу изнетог, а у складу са наведеним 
одредбама Закона о јавним предузећима одлучено је 
као у диспозитиву решења. 

Сходно члану 31. став 4. Закона о јавним 
предузећима, ово решење је коначно.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-39 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. година Видана Недић, с.р.

090
На основу члана 42. став 1. тачка 1. и став 2. 

Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 
број 119/12), члана  32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/07), члана 34. став 1. тачка 9. Статута општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“, број 7/11- 
пречишћен текст и 11/12) Скупштина општине Беочин, 
на седници одржаној дана 13.06.2014. године, донела 
је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКО 
ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР БЕОЧИН“ БЕОЧИН

Члан 1.
ЗОРАНА МАРИНКОВИЋ из Черевића, 

техничар пејзажне архитектуре, ИМЕНУЈЕ СЕ за 
вршиоца дужности директора Јавног предузећа 
„Спортско пословни центар Беочин“ Беочин, почев од 
наредног дана од дана доношења овог Решења.

Члан 2.
Мандат именованог вршиоца дужности 

директора траје до шест месеци.

Члан 3.
Права и обавезе вршиоца дужности директора 

биће уређене Уговором о раду закљученим између 
Надзорног одбора Јавног предузећа „Спортско 

пословни центар Беочин“ Беочин и именованог 
вршиоца дужности директора, за мандатни период на 
који је именован.

Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина општине Беочин је Решењем бр. 01-
02-39/14 од 13.06.2014. године разрешила Стеву 
Комљеновића из Беочина дужности директора Јавног 
прдузећа „Спортско пословни центар Беочин“ Беочин, 
а на основу Предлога Надзорног одбора Јавног 
предузећа „Спортско пословни центар Беочин“ Беочин, 
пре истека мандата на који је именован.

С обзиром да је чланом 42. став 1. тачка 1. 
Закона о јавним предузећима прописано да се у случају 
разрешења директора пре истека мандата може 
именовати вршилац дужности, на период који није 
дужи од шест месеци, одлучено је као у диспозитиву 
решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
Број: 01-02-40 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић, с.р.

091
На основу члана 54. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Службени гласник 
РС" бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 34. став 1. тачка 9. и 
члана 120. Статута општине Беочин ( „Службени лист 
општине Беочин“ бр. 7/11 – пречишћен текст и 11/12) 
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 
13.06.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЈОВАН ГРЧИЋ 
МИЛЕНКО" БЕОЧИН

Члан 1.
Разрешавају се дужности члана Школског 

одбора Основне школе "Јован Грчић Миленко" Беочин, 
са даном 27.06.2014. године:

- испред локалне самоуправе
1. АНА СВИРЧЕВИЋ
2. ИВА ДВОРЖАК
3. ВИОЛЕТА ТРБОЈЕВИЋ

- испред Наставничког већа
1. АЛЕКСАНДАР ЛАЗОВИЋ
2. БРАНКО БОЖИЋ
3. ВЕСНА АБАЗА

- испред Савета родитеља
1. АНКИЦА МИЛОШЕВИЋ
2. ДУШКО СТАНКОВИЋ
3. РАДОВАН ЂУРИЧИН

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-31 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић, с.р.

092
На основу чланa 54. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Службени гласник 
РС" бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 34. став 1. тачка 9. и 
члана 120. Статута општине Беочин ("Службени лист 
општине Беочин“ бр. 7/11-пречишћен текст и 11/12) 
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 
13.06.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOBA ШКОЛСКОГ

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЈОВАН ГРЧИЋ 
МИЛЕНКО" БЕОЧИН

Члан 1.
У састав Школског одбора Основне школе 

„Јован Грчић Миленко“ Беочин именују се:

- испред локалне самоуправе:
1. АНА СВИРЧЕВИЋ из Беочина
2. ВЕСНА ПОПОВИЋ из Беочинa

- представници запослених, на предлог 
Наставничког већа:

1. ДРАГАН МИТИЋ, професор историје из 
Новог Сада,

2. СЛОБОДАНКА ВРГОВИЋ, професор 
разредне наставе из Беочина

3. СЛОБОДАНКА СПАСОЈЕВИЋ, наставник 
разредне наставе из Беочина

- представници родитеља, на предлог Савета 
родитеља: 

1. ЈЕЛЕНА МИТИЋ СОКОЛА из Беочина
2. ДУШКО СТАНКОВИЋ из Беочина
3. РАДОВАН ЂУРИЧИН из Беочина

Члан 2.
Мандат именованих траје четири године и то 

почев од 28.06.2014. године.

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-32 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић, с.р.

093
На основу члана 54. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Службени гласник 
РС" бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 34. став 1. тачка 9. и 
члана 120. Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 7/11 – пречишћен текст и 11/12) 
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 
13.06.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЈОВАН ПОПОВИЋ" 
СУСЕК

Члан 1.
Разрешавају се дужности члана Школског 

одбора Основне школе "Јован Поповић" Сусек, са 
даном 23.09.2014. године:

- испред локалне самоуправе
1. ВЕРИЦА КУЛПИНЧЕВИЋ
2. РАСТИСЛАВ КУКУЧКА
3. СТОЈА ЗЕЧЕВИЋ

- испред Наставничког већа
1. НИКОЛА ЛАЛОВИЋ
2. МАЈА ЈОВАНОВИЋ
3. ЗОРА АПИЋ

- испред Савета родитеља
1. МИЛАН ДЕЈАНОВИЋ
2. КРИСТИАН УРБАН
3. БОЈАНА АПИЋ

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-35 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић, с.р.

094
На основу чланa 54. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Службени гласник 
РС" бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 34. став 1. тачка 9. и 
члана 120. Статута општине Беочин ("Службени лист 
општине Беочин“ бр. 7/11-пречишћен текст и 11/12), а 
по претходно прибављеном мишљењу Националног 
савета словачке националне мањине број 01-557 од 
13.06.2014. године, Скупштина општине Беочин, на 
седници одржаној дана 13.06.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOBA ШКОЛСКОГ

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЈОВАН ПОПОВИЋ" 
СУСЕК

Члан 1.
У састав Школског одбора Основне школе 

„Јован Поповић“ Сусек именују се:

- испред локалне самоуправе:
1. СТОЈА ЗЕЧЕВИЋ из Черевића
2. МИЛАН МИЉЕВИЋ из Сусека 
3. ДАНИЕЛ РОЈКА из Луга

- преставници запослених, на предлог 
Наставничког већа:

1. ЗОРА АПИЋ из Сусека
2. МАЈА ЈОВАНОВИЋ из Новог Сада
3. НЕВЕНКА ШОДИЋ из Сусека

- представници родитеља, на предлог Савета 
родитеља:

1. ДРАГАНА ЈЕЛКИЋ из Сусека
2. ВЕСНА КОЛАРИЋ из Грабова
3. ЛИДИА КОЛАР из Луга

16. јун 2014.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИНБрој 4 - Страна 82



Члан 2.
Мандат именованих траје четири године и то 

почев од 24.09.2014. године.

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-28 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић, с.р.

095
 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 
13.06.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ПОСТАВЉЕЊУ ЧЛАНОВА

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Члан 1.
Разрешавају се чланови Општинског штаба за 

ванредне ситуације:
- Мирослав Вајић, члан
- др Александар Ћетковић, члан.

Члан 2.
У Општински штаб за ванредне ситуације 

постављају се:
- Славко Стојшин, члан Општинског већа, за 

члана;
- Наталија Николић, в.д. директор ЈКП „Беочин“ 

Беочин, за члана;
- др Масоуд Момени Седехи, директор Дома 

здравља „Др Душан Савић - Дода“ Беочин, за члана.

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

објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-34 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана:13.06.2014. године Видана Недић, с.р.
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На основу члана 39., 45. и 120. Статута општине 

Беочин ("Службени лист општине Беочин“ бр. 7/11-
пречишћен тексти и 11/12 ) и члана 7. Одлуке радним 
телима Скупштине општине Беочин ("Службени лист 
општине Беочин" бр. 5/10, 7/10, 10/11 и 10/12),  
Скупштина општине Беочин  на седници одржаној дана 
13.06.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 
ЧЛАНA КОМИСИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Члан 1. 
Разрешавају се дужности чланства у Комисији 

за урбанизам, комуналне делатности и заштиту 
животне средине:

1. РАДОВАН ШИПИН – дужности председника;
2. САША КОЈИЋ – дужности члана.

У састав Комисије за урбанизам, комуналне 
делатности и заштиту животне средине именују се: 

1. ЂОРЂЕ ЗАРИЋ из Черевића, за 
председника;

2. AНЂЕЛКА РАДОВАНОВИЋ из Черевића, за 
члана.

Члан 2. 
Мандат именованих траје до истека мандата 

Скупштине општине Беочин конституисане дана 
07.06.2012. године.

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-33 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић, с.р.
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На основу чланова 40. став 2., 45. и 120. 

Статута општине Беочин ("Службени лист општине 
Беочин“ бр. 7/11-пречишћен текст и 11/12) и члана 15., а 
везано за члан 5. став 3. и члан 7. став 1. Одлуке o 
радним телима Скупштине општине Беочин 

("Службени лист општине Беочин" бр. 5/10 и 7/10 – 

исправка, 10/11 и 10/12), Скупштина општине Беочин 
на седници одржаној дана 13.06.2014. године, донела 
је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

САВЕТА ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ

Члан 1. 
ДУШКО СВИРЧЕВИЋ из Беочина се 

разрешава дужности председника Савета за привреду 
и локални економски развој, као представник локалне 
самоуправе.

Члан 2.
За председника Савета за привреду и локални 

економски развој именује се МИОДРАГ ИВАНОВИЋ из 
Беочина, као представник локалне самоуправе.

Члан 3. 
Мандат именованог траје до истека мандата 

Скупштине општине Беочин конституисане дана 
07.06.2012. године.

Члан 4. 
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-30 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић, с.р.
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098
На основу члана 137. Закона о здравственој 

заштити ("Службени гласник РС" бр. 107/05, 72/09 – 

други закон, 88/10, 99/10 и 57/11), члана 34. став 1. 
тачка 9. и члана 120. Статута општине Беочин 
("Службени лист општине Беочин“бр. 7/11- пречишћен 
текст и 11/12),  члана 3. Одлуке о преузимању 
оснивачких права у области примарне здравствене 
заштите за Дом здравља "Др Душан Савић Дода" 
Беочин ("Службени лист општина Срема" бр. 4/03) и 
члана 24. Статута Дома здравља "Др Душан Савић 
Дода" Беочин од 20.12.2006. године, Скупштина 
општине Беочин на седници одржаној дана 13.06.2014. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ДУШАН 
САВИЋ ДОДА" БЕОЧИН 

Члан 1. 
ДРАГАН ЈОВИЧИЋ из Беочина разрешава се 

дужности председника Управног одбора Дома 
здравља "Др Душан Савић Дода" Беочин. 

Члан 2.
АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ из Беочина 

именује се за председника Управног одбора Дома 
здравља "Др Душан Савић Дода" Беочин.

Члан 3.
Мандат именованог траје до истека мандата 

Управног одбора именованог решењем Скупштине 
општине Беочин бр.01-02-65/12 од 08.06.2012. године. 

Члан 4. 
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-43 ПРЕДСЕДНИЦА
Дана: 13.06.2014. године Видана Недић, с.р. 

Општинско веће општине Беочин
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На основу члана 15. тачка 10. Закона о ванред-

ним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 
111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 9. Уредбе о садр-
жају и начину израде планова заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 
8/2011), Упутства о методологији за израду процене 
угрожености и планова заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 
96/2012), члана 121. став 2. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“, број 7/11 – 
пречишћен текст и 11/12), и чланова 4. и 18. Одлуке о 
организацији и функционисању цивилне заштите на 
територији општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“, број 10/11), Општинско веће општине Беочин 
на седници одржаној дана 29.05.2014. године донело је 

РЕШЕЊЕ
o формирању стручног тима за израду Процене 

угрожености од елементарних непогода и других 
несрећа на територији Oпштине Беочин

Члан 1.
Образује се стручни тим за израду Процене 

угрожености од елементарних непогода и других 
несрећа на територији општине Беочин у саставу:

- за координатора
Драгана Шкамла, заменица председника 

општине
- за чланове
1. Катарина Остојић Илић, Начелник 
Општинске управе општине Беочин ; 
2. Секула Петровић, шеф Службе за општу 
управу и заједничке послове  у Општинској 
управи Беочин
3. Јелена Пашћан, самостални стручни 
сарадник у Служби за локално економски 
развој у Општинској управи Беочин
4. Исмет Адемовски, референт за туризам у 
Општинској управи Беочин
5. Роса Стиковић ,  шеф Службе за 
инспекцијске послове и урбанизам
6. Лука Апић, члан Општинског већа 
7. Радомир Лазић, радник Управе за ванредне 
ситуације
8. Тијана Широњић, стручни сарадник за 
заштиту животне средине, ванредне ситуације 
и родну равноправност у Општинској управи 
Беочин
9. Стеван Марункић, шеф службе за инвести-
ције и техничке послове ЈП “Грађевинско 
земљиште и путна привреда“ Беочин.

Члан 2.
Задатак стручног тима је израда Процене 

угрожености од елементарних непогода и других 
несрећа на територији општине Беочин.

Члан 3.
Решење објавити у „Службеном листу општине 

Беочин“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:01-02-26          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 29.05.2014. године     мр Богдан Цвејић

Начелник општинске управе Беочин
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На основу члана 59. став 2. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), 
чланова 5, 11, 12, 26. и 31.  Закона о радним односима у 
државним органима (“Службени гласник РС”, бр. 48/91, 
66/91, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 82/2005, 83/2005 и 
23/2013) и  члана 48. Одлуке о Општинској управи 
(„Службени лист општине Беочин“, број 3/14), начелник 
Општинске управе, доноси

П Р А В И Л Н И К

О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА  У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БЕОЧИН

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 1.
Овим Правилником у складу са законом, 

Одлуком о Општинској управи и другим прописима, 
уређују се:

- Унутрашња организација Општинске управе;
- Звања и занимања запослених у Општинској 

управи;
- Систематизација радних места - назив и број 

извршилаца, са описом послова и  условима за 
заснивање радног односа и

- Услови за пријем и број приправника, њихова 
права и положај

Члан 2.
Oпштинска управа врши послове и задатке из 

своје надлежности утврђене Уставом, законом, 
Статутом општине и Одлуком о Општинској управи.

Члан 3.
Општинска управа организује се као 

јединствени орган.
Радом Општинске управе руководи начелник. 

Услови за обављање послова начелника Општинске 
управе, поступак постављања и трајање мандата 
утврђени су Одлуком о Општинској управи.

II УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 4.
Послови Општинске управе врше се у 

организационим јединицама утврђеним Одлуком о 
Општинској управи, а то су:

- Служба за општу управу и заједничке послове;
- Служба за инспекцијске послове и урбанизам;
- Служба за финансије;
- Служба за локални економски развој.

Члан 5.
У оквиру појединих основних организационих 

јединица образују се унутрашње организационе 
јединице и то:

- У оквиру Службе за општу управу и заједничке 
послове огранизује се  Општински услужни центар и 
Одсек за евиденцију и управљање општинском 
имовином;

- У оквиру Службе за локални економски развој 
организује се Oдсек локалне пореске администрације.

Делокруг рада основних организационих 
јединица регулисани су Одлуком о Општинској управи.

Члан 6.
Службама у Општинској управи руководе 

шефови служби.
Шефове служби у Општинској управи 

распоређује начелник Општинске управе из реда 
запослених.

Шефови служби настављају да обављају и 
радне задатке радног места са ког су распоређени на 
место шефа службе. Шеф Службе руководи радом 
Службе, прати законске и друге прописе из области за 
коју је надлежан, прати извршење закона, других 
прописа и одлука Скупштине општине из области за 
коју је надлежна Служба којом руководи.

Шефови служби Општинске управе начелнику 
Општинске управе из реда запослених у Општинској 

управи предлажу лица која ће им бити заменици у раду 
Службе.

Члан 7.
Председник општине поставља помоћнике 

Председника општине за области: економског развоја, 
урбанизма и примарне здравствене заштите и заштите 
животне средине.

III ЗВАЊА И ЗАНИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У 
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

Члан 8.
Запослени у Општинској управи могу стицати 

следећа звања:
- у оквиру високе школске спреме: самостални 

стручни сарадник (5 година радног стажа у струци ), 
виши стручни сарадник (3 године радног стажа у 
струци) и стручни сараданик ( 1 година радног стажа у 
струци)

- у оквиру више школске спреме: виши 
сарадник (3 године радног стажа у струци) и сарадник 
(1 година радног стажа у струци)

- у оквиру средње школске спреме: виши 
референт (3 године радног стажа у струци) и референт 
(6 месеци радног стажа у струци)

Запослени у Општинској управи могу стицати 
следећа занимања: дактилограф, висококвалифико-
вани радник, квалификовани радник и неквалифико-
вани радник.

IV СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА

Члан 9.
Послови Општинске управе систематизују се у 

оквиру организационих јединица према врсти, 
сложености и другим условима потребним за њихово 
обављање.

При разврставању радних места узимају се у 
обзир следећи критеријуми: сложеност послова, 
самосталност у раду, одговорност и компетентност за 
обављање послова.

Сложеност послова се изражава кроз степен 
стручне спреме.

Самосталност у раду се изражава кроз звање 
потребно за обављање послова радног места. 
Самосталност извршилаца на инспекцијским посло-
вима уређује се законом.

Одговорност се посебно одређује за радна 
места шефова унутрашњих организационих јединица, 
радна места у вези са припремом и извршењем буџета 
и инспекцијским пословима.

Компетентност се изражава утврђивањем 
посебних услова за обављање послова одговарајућег 
радног места, као што су: потребно радно искуство, 
положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, познавање рада на рачунару, одређених 
програма, положен возачки испит и друго.

Послови се систематизују у оквиру организаци-
оних јединица према врсти, сложености и другим 
условима потребним за њихово обављање.

Систематизацијом радних места утврђују се:

1. назив радног места;
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2. број извршилаца;
3. опис послова радног места;
4. услови за обављање послова;

9.1. НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Опис послова и задатака:
Представља Општинску управу, организује и 

обезбеђује законито и ефикасно обављање послова, 
координира рад и међусобну сарадњу основних 
организационих јединица, одлучује о правима, 
дужностима и одговорностима запос-лених, стара се о 
обезбеђивању услова рада, доноси акт о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у 
Општинској управи уз претходну сагласност 
Општинског већа, као и опште акте којима се уређују 
права и дужности запослених у Општинској управи. 

Сложеност послова и задатака: На радном месту 
се обављају најсложенији послови из делокруга 
Општинске управе, са израженом способношћу за 
организацију и руковођење.

Потребни услови за рад: VII степен стручне спреме – 
висока школска спрема, правни факултет, положен 
стручни испит за рад у државним органима и најмање 5 
година радног искуства. 

9.2. ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

9.2.1. ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Број извршилаца: 1

Опис послова:
Обавља послове из области привреде који се 

односе на праћење рада привредних субјеката на 
подручју општине, координирање њиховог рада, прати 
законске и друге прописе из области привреде, покреће 
иницијативе, предлаже пројекте и даје мишљење у 
вези са питањима која су од значаја за развој привреде 
и стварања услова у локалној самоуправи за развој 
привреде, врши и друге послове које му повери 
Председник општине.

Потребни услови: ССС - IV степен стручне спреме, 
економског смера.

9.2.2. ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА 
ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ И ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број извршилаца: 1

Опис послова:
Прати законске и друге прописе из области 

примарне здравствене заштите и заштите животне 
средине, покреће иницијативе, предлаже пројекте и 
даје мишљења у вези са питањима која су од значаја за 
развој примарне здравствене заштите и заштите 
животне средине, предлаже мере и активности за 
стварање услова локалној самоуправи за развој 
примарне здравствене заштите и заштите животне 
средине врши и друге послове које му повери 
Председник општине.

Потребни услови: ССС - IV степен стручне спреме, 
економског смера.

9.2.3. ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА 
УРБАНИЗАМ
          Број извршилаца: 1

Опис послова:
Прати законске и друге прописе из области 

урбанизма и просторног планирања, покреће 
иницијативе, предлаже пројекте и даје мишљења у 
вези са питањима која су од значаја за развој 
урбанизма и просторног планирања, предлаже мере и 
активности за стварање услова локалној самоуправи 
за развој урбанизма  и просторног планирања, врши и 
друге послове које му повери Председник општине.

Потребни услови: ССС - IV степен стручне спреме, 
грађевинског смера.

Члан 10.

СЛУЖБА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ 
ПОСЛОВЕ

У оквиру Службе за општу управу и заједничке 
послове утврђују се следећа радна места, звања и 
занимања и број извршилаца: 

10.1. ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака:
Шеф Службе руководи радом Службе, прати 

законске и друге прописе из области за коју је 
надлежан, прати извршење закона, других прописа и 
одлука Скупштине општине из области за коју је 
надлежна Служба којом руководи, предлаже начелнику 
Општинске управе мере и активности за унапређење 
рада Службе и одлуке и друга акта из области рада 
Службе, подноси извештај о раду и образлаже нацрте 
одлука и других аката начелнику Општинске управе, 
Председнику општине, Општинском већу и Скупштини 
општине, сарађује са шефовима других служби 
Општинске управе у циљу што складнијег и 
ефикаснијег рада Општинске управе, предлаже мере 
за награђивање запослених који су постигли изузетне 
резултате у раду, предлаже мере за санкционисање 
запослених који не постижу резултате адекватне 
степену школске спреме и услова рада, врши и друге 
послове по наређењу начелника Општинске управе и 
Председника општине.

Сложеност послова и задатака: Најсложенији 
управно-правни послови који захтевају самосталност у 
раду, са израженом способношћу за организацију и 
руковођење.

Потребни услови за рад: Високо обазовање стечено 
на студијама другог степена (дипломске академске 
студије–мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) односно на 
основним академским студијама у трајању од најмање 
четири године правног смера, положен  стручни испит 
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за рад у државним органима и 3 године радног 
искуства.

10.2. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ 
О ДЕЦИ И БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ 

Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака:
Решава у првостепеним управним стварима, и 

то у вези утврђивања својства ратних , војних, 
мирнодобских, цивилних инвалида за признавање 
права на лични и породичну инвалиднину, породични 
додатак, за личне и породичне инвалиднине учесника 
Равногорског покрета, борачки додатак, на утврђивању 
права на здравствену заштиту, води потребне 
евиденције и издаје уверења.

Решава у првом степену о праву на додатак за 
децу, родитељски додатак за 1, 2, 3. и 4. дете и накнаду 
зараде за време породиљског и одсуства са рада ради 
неге детета,  одсуства са рада усвојиоца ради неге 
детета, спровођење поступка по жалби, тужби, по 
другостепеном решењу и за остваривање права на 
додатак на децу по међународним конвенцијама, 
пружање правне и административне помоћи 
странкама, заинтересованим лицима, рад на праћењу 
остваривања права од општег интереса и остваривање 
права на васпитно-образовни програм у трајању од 240 
сати, право на предшколско васпитање и образовање, 
права на накнаду трошкова боравка у предшколској 
установи, праћење наменског трошења средстава за 
ове намене које се обезбеђују у буџету Републике, 
вођење прописаних евиденција, израда извештаја, 
учествовање у раду Интерресорне комисије за процену 
додатне образовне, здравствене и социјалне подршке 
детету и ученику у улози координатора Комисије, 
остваривање програма за време трајања Дечје недеље 
и остваривање сарадње са надлежним службама и 
установама и обављање других послова у области 
друштвене бриге о деци, обавља послове из делокруга 
здравства, културе, социјалне заштите и физичке 
културе и  остале послове из  као и друге послове у 
складу са налогом шефа Службе и начелника 
Општинске управе.

Сложеност задатака и послова: Најсложенији 
управно правни послови који траже самосталност, као 
и обраду најсложенијих питања.
 
Потребни услови за рад:Високо обазовање стечено 
на студијама другог степена (дипломске академске 
студије–мастер,специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) односно на 
основним академским студијама у трајању од најмање 
четири године правног смера, стручни испит за рад у 
државним органима и 1 година радног искуства.

10.3. РАДНО МЕСТО: ИМОВИНСКО - ПРАВНИ,  
ПОСЛОВИ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ  
И САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака:
Ради управно-правне и административне 

послове који се односе на управљање, коришћење и 
располагање општинском имовином; спроводи 

управне поступке експропријације, комасације, 
промета земљишта и зграда, арондације, самовласног 
заузећа земљишта, национализације и денационали-
зације, конверзије права коришћења у право својине на 
грађевинском земљишту, установљења права 
службености, као и других права на грађевинском 
земљишту; послови располагања непокретностима на 
којима Општина има право коришћења, везане за 
давање у закуп јавног земљишта и осталог 
грађевинског неизграђеног земљишта у државној 
својини на територији општине, послови поврата 
утрина и пашњака и издавања у закуп пољопривредног 
земљишта на коме право коришћења имају месне 
заједнице и други облици месне самоуправе; води 
евиденција о непокретностима које користи Општина и 
јавна предузећа и установе чији је оснивач Општина и 
евиденцију терета на непокретностима; прикупља 
документацију за упис општинске имовине у 
одговарајуће јавне регистре, води јединствени 
регистар непокретности у јавној својини Општине и 
врши његово ажурирање у посебном софтверу за 
евиденцију о имовини; даје податке из евиденције 
имовине у својини јединице локалне самоуправе;  
прати прописе из области становања и комуналних 
делатности; израђује нацрте аката из стамбене и 
комуналне делатности; води управне поступке по 
захтеву странака и израђује решења из комунално-
стамбене области; израђује решења о исељењу из 
стана бесправно усељених лица по захтеву корисника 
стана; врши административно-техничке послове 
везане за издавање у закуп станова са којима 
располаже Општина; и остале послове везане за 
државну својину, води посебне евиденције и издаје 
уверења у предметима вануправног поступка, ради на 
уговорима у вези државне својине, води поступак 
административног преноса непокретности у државној 
својини и поступак накнаде, доноси решења о додели 
земљишта за редовну употребу објекта. Води 
првостепене управне предмете у стамбеној области 
прати прописе из области пореске администрације, 
обрађује документацију и води поступак принудне 
наплате, учествује у раду Одсека локлане пореске 
админитрације, обавља послове заштите права 
пацијената по поднетим приговорима и пружа потребне 
информације и савете у вези са прaвима пацијената, 
врши и друге задатке и послове по налогу шефа 
Службе и начелника Општинске управе. 

Сложеност задатака и послова: Најсложенији 
норамативно-правни и управни послови који захтевају 
самосталност у раду као и обраду најсложенијих 
питања.

Потребни услови за рад: Високо обазовање стечено 
на студијама другог степена (дипломске академске 
студије–мастер,специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) односно на 
основним академским студијама у трајању од најмање 
четири године правног смера, положен стручни испит 
за рад у државним органима и 3 година радног 
искуства.

10.4. РАДНО МЕСТО: ИМОВИНСКО ПРАВНИ 
ПОСЛОВИ И ПОСЛОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ:

Број извршилаца: 1
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Опис послова и задатака:
Ради послове везано за вођење евиденција о 

непокретностима које користи Општина и јавна 
предузећа и установе чији је оснивач Општина и 
евиденцију терета на непокретностима; прикупља 
документацију за упис општинске имовине у 
одговарајуће јавне регистре, води јединствени 
регистар непокретности у јавној својини Општине и 
врши његово ажурирање у посебном софтверу за 
евиденцију о имовини;  даје податке из евиденције 
имовине у својини јединице локалне самоуправе;  
прати прописе из области становања и комуналних 
делатности; израђује нацрте аката из стамбене и 
комуналне делатности;  води управне поступке по 
захтеву странака и израђује решења из комунално-
стамбене области; израђује решења о исељењу из 
стана бесправно усељених лица по захтеву корисника 
стана; врши административно-техничке послове 
везане за издавање у закуп станова са којима 
располаже Општина и остале послове везане за 
државну својину, води посебне евиденције и издаје 
уверења у предметима вануправног поступка, ради на 
уговорима у вези државне својине, води поступак 
административног преноса непокретности у државној 
својини и поступак накнаде, решава захтеве за 
конверзију земљишта, доноси решења о додели 
земљишта за редовну употребу објекта. Води 
првостепене управне предмете у стамбеној области, 
спроводи поступке јавних набавки, води прописане 
евиденције и извештаје, учествује у изради годишњег 
плана јавних набавки, врши и друге послове по налогу 
шефа Службе и начелника Општинске управе.

Сложеност задатака и послова: Сложенији 
норамативно-правни и управни послови који захтевају 
самосталност у раду као и обраду сложенијих питања.

Потребни услови за рад: Високо обазовање стечено 
на студијама другог степена (дипломске академске 
студије–мастер,специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) односно на 
основним академским студијама у трајању од најмање 
четири године правног смера, положен стручни испит 
за рад у државним органима и 1 година радног 
искуства.

10.5. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ  РАДНИХ ОДНОСА 
И ГРАЂАНСКИХ СТАЊА

Број извршилаца:  1

Опис послова и задатака:
Ради кадровске послове Општинске управе 

(поступак доношења свих врста решења из радних 
односа запослених у државним органима), издавање 
потврда и уверења у вези са радним односом, 
припрема годишњи и месечни извештај о коришћењу 
годишњих одмора, води матичну евиденцију радника 
кроз досије запослених, израђује решења о исплатама 
накнада за рад комисија, решења о једнократним 
социјалним помоћима, врши обраду потврда за 
остваривање права грађана РС у иностранству, 
обавља управне, стручне и друге послове у области 
грађанских стања које се односе на матичне књиге, 
врши и друге послове по налогу шефа Службе и 
начелника Општинске управе.

Сложеност задатака и послова: Сложенији правни 
и управни послови који захтевају самосталност у раду 
као и обраду најсложенијих питања.

Потребни услови за рад: Високо обазовање стечено 
на студијама другог степена (дипломске академске 
студије–мастер,специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) односно на 
основним академским студијама у трајању од најмање 
четири године правног смера, положен  стручни испит 
за рад у државним органима и 1 година радног 
искуства.

10.6. РАДНО МЕСТО: ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА – 
МАТИЧАР 

Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака:
Обавња управне, стручне и друге послове 

уписа и промена у матичним књигама, присуствује код 
склапања брака, води евиденције издатих исправа за 
иностранство, прикупља податке за покретање 
оставинског поступка,  води други примерак матичних 
књига у електронском облику, прописане регистре и 
евиденције, учествује у пословима пописа станов-
ништва, води бирачки списак и друге послове по налогу 
шефа Службе и начелника Општинске управе. 

Сложеност задатака и послова: Средње сложени 
канцеларијски задаци и послови који се врше 
самостално и по општим и детаљним упутствима за 
рад.

Потребни услови за рад: Високо образовање 
стечено на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије) 
у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких 
наука, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године друштвеног смера, положен 
посебан стручни испит за матичара и овлашћење за 
обављање послова матичара и 1 година радног 
искуства. 

Напомена: Матичари који су у време доношења 
Закона о матичним књигама затечени на овом радном 
месту и положили посебан испит за матичара- услов: 
ССС- IV степен

10.7. РАДНО МЕСТО: ШЕФ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ - 
СЕКРЕТАР МЗ 

Број извршилаца: 7

Опис послова и задатака:
У области опште управе прима све писмене 

поднеске и доставља их надлежним органима, прима 
странке и даје обавештења и упутства, врши оверу 
потписа, преписа и рукописа, води матичне књиге, 
издаје изводе из МК, покреће оставински поступак, 
издаје уверења о чињеницама о којима се не води 
службена евиденција,  води књиге држављана, 
одговарајуће регистре, у области имовинско-правних 
односа, обавештава о градњама без дозволе, стара се 
о обележавању улица и кућа, врши доставну службу за 
све органе, води административно-стручне послове за 
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МЗ, као секретар МЗ организује седнице савета МЗ и 
комисија које образује савет МЗ, води записник и 
израђује одлуке, врши и друге послове по налогу шефа 
Службе и начелника Општинске управе.

Сложеност задатака и послова: Средње сложени 
канцеларијски задаци и послови који се обављају 
самостално и по општим и детаљним упутствима за 
рад. 
Потребни услови за рад: Високо обазовање стечено 
на студијама другог степена (дипломске академске 
студије–мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) у образовно-
научном пољу друштвено-хуманистичких наука, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године друштвеног смера, положен посебан 
стручни испит за матичара и овлашћења за обављање 
послова матичара и 1 године радног искуства.

Посебни услови за извршиоца у МЗ Луг: Знање 
словачког  језика као језика националне мањине у 
службеној употреби на територији МЗ Луг.

Напомена: Матичари који су у време доношења 
Закона о матичним књигама затечени на овом радном 
месту и положили посебан испит за матичара- услов: 
ССС- IV степен.

10.8. РАДНО МЕСТО: ОПШТЕ ПРИВРЕДНИ 
ПОСЛОВИ

Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака:
Врши пријем захтева, обраду података и 

достављање истих Агенцији за привредне регистре, 
води прописане евиденције и саставља извештаје, 
врши послове издавања радних књижица, врши 
послове помоћи грађанима при остваривању права код 
других државних органа и организација (регистрација 
аутомобила, издавање личних карата и пасоша, 
попуњавање пријава за пријаву и одјаву пребивалишта 
и сл.) и друге послове по налогу шефа Службе и 
начелника Општинске управе.

Сложеност послова и задатака: Сложени послови 
који се врше самостално и по општим упутствима за 
рад.

Потребни услови за рад: Високо образовање 
стечено на студијама првог степена, односно на 
основним академским студијама у трајању од три 
године, техничког смера, положен стручни испит за рад 
у државним органима, познавање рада на рачунару и 1 
година радног искуства.

10.9. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ У ВЕЗИ 
ИЗБЕГЛИХ, РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ПОВРАТНИКА 

Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака:
Обавља све послове административно-

стручне и организационе природе у вези избеглица, 
расељених лица и повратника, издаје избегличке 
картоне, води евиденцију о истима. Остварује  
контакте и сарадњу са Републичким комесаријатом за  

избеглице и општинском и покрајинском организацијом 
Црвеног крста, Центром за социјални рад и другим 
установама по питању збрињавања избеглих лица, 
интерно расељених и повратника, ради и друге 
послове по налогу шефа Службе и начелника 
Општинске управе.

Сложеност послова и задатака: Средње сложени  
стручно-оперативни послови који се раде  самостално.
Потребни услови за рад: Стечено високо образо-
вање на студијама првог степена (основне струковне 
студије), односно виша школа у трајању до три године 
,техничког, смера, положен стручни испит за рад у 
државни м органима и 1 година радног искуства.

10.10 РАДНО МЕСТО: КЊИГОВОДСТВЕНИ 
ПОСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ОПШТИНСКУ ИМОВИНУ

Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака:
Послови вођења евиденције општинске 

имовине у регистру, исказивање вредности имовине у 
складу са Законом, учествује у процени вредности 
покретне и непокретне имовине општине,  учествује у 
поступку прибављањем, коришћењем, управљањем и 
располагањем стварима у својини општине, достава 
Служби финансија сва потребна документа ради 
даљег спровођења поступка књижења, израђује 
извештаје о стању општинске имовине,  ради и друге 
послове по налогу шефа Службе и начелника 
Општинске управе.

Сложеност задатака и послова: Сложени послови 
који се врше самостално и по општим упутствима за 
рад.

Потребни услови за рад: Високо образовање 
стечено на студијама првог степена, односно на 
основним академским студијама у трајању од најмање 
три године, економског смера, положен стручни испит 
за рад у државним органима, познавање рада на 
рачунару и 1 година радног искуства.

10.11. РАДНО МЕСТО: ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР
Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака:
Води евиденциују обавеза изабраних и 

постављених лица, врши пословну коресподенцију за 
изабрана и постављена лица, води протокол догађаја, 
води евиденцију и прави распоред коришћења 
скупштинских сала,  попуњава путне налоге и налоге за 
службено путовање, обавља послове телефонисте, 
комуницира са странкама и евидентира захтеве, 
поруке за Председника општине и председника 
Скупштине општине и друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Општинске управе, Председника 
општине и председника Скупштине општине.

Сложеност задатака и послова: Послови који се 
обављају самостално, који захтевају креативност и 
самосталност у раду.

Потребни услови за рад: ССС – IV степен, 
економског смера, познавање рада на рачунару, 
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положен стручни испит за рад у државним органима и 6 
месеци радног искуства.

10.12. РАДНО МЕСТО: СКУПШТИНСКИ И ПОСЛОВИ  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака:
Обавља организационе, стручне и администра-

тивне послове за Скупштину, скупштинске комисије и 
Општинско веће, прикупља материјале од органа 
управе, припрема их за разматрање на седницама, 
обрађује записнике са седница, упућује одлуке, 
закључке, решења и друга акта и прати њихову 
реализацију, прикупља и административно обрађује 
предлоге одборничких комисија, позива чланове 
комисија на седнице и води записнике са седница 
комисија, записнике са седница Општинског већа, на 
погодан начин чува електронске записнике са седница 
Скупштине, Општинског већа и радних тела, ради и 
друге послове по налогу шефа Службе и начелника 
Општинске управе.

Сложеност послова и задатака: Средње сложени 
стручно-оперативни послови и задаци. 

Потребни услови за рад: ССС - IV, економског смера,  
положен стручни испит за рад у државним органима и 6  
месеци радног искуства.

10.13. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ПИСАРНИЦЕ И 
АРХИВЕ

Број извршилаца: 3

Опис послова и задатака:
Прима поднеске од странака, даје обавештења 

и пружа стручну помоћ грађанима и правним лицима у 
вези са попуном образца и предајом захтева 
Општинској управи, прима и разврстава пошту и 
пошиљке, утврђује класификационе знакове према 
прописима о канцеларијском пословању за све 
поднеске, води активну картотеку, води посебну 
евиденцију у облику пописа аката, заводи предмете, 
препоруке и прилоге кроз интерне доставне књиге, 
врши експедицију примљене поште, води књигу 
рачуна, заводи службене листове, препоруке и 
предмете и књиге за место, стара се о чувању печата, 
води архивску књигу и даје архивиране предмете на 
увид у рад органима, пресигнира предмете на органе у 
активној картотеци и даје предмете на реверс органима 
управе, води пасивну картотеку, задужује предмете, 
даје предмете на увид и одговоран је за архивски депо, 
припрема податке за извештај о кретању примљених и 
архивираних предмета, врши послове овере потписа, 
рукописа и преписа и обавља и друге послове у складу 
са налогом шефа Службе и начелника Општинске 
управе.

Сложеност задатака и послова: Средње сложени 
канцеларијски задаци и послови који се обављају 
самостално и по општим и детаљним упутствима за 
рад.
Потребни услови за рад: ССС, техничког или 
природног смера, положен стручни испит за рад у 
државним органима и 6 месеци  радног искуства.

10.14. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ЗА ИСПЛАТУ У 
ОБЛАСТИ ДЕЧЈЕ И БОРАЧКЕ ЗАШТИТЕ

Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака:
Врши исплате које обухватају контролу 

прописаних образаца и документације о утврђеном 
праву, обрачун, формирање и ажурност документације, 
рачунска контрола документације, груписање 
исплатних лица и спецификација готовинских исплата,  
попуна налога за пренос средстава и налога за 
готовинске исплате и њихова евиденција, израда 
статистичких и других образаца и обављање 
финансијских послова у складу са налогом шефа 
Службе и начелника Општинске управе.

Сложеност задатака и послова: Средње сложени 
финансијско-материјални послови. 

Потребни услови за рад: ССС - IV, техничког смера, 
положен  стручни испит за рад у државним органима и 
6 месеци радног искуства. 

10.15. РАДНО МЕСТО: КООРДИНАТОР ЗА РОМСКА 
ПИТАЊА

Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака:
Обавља послове везане за побољшање услова 

живота, рада, образовања, становања и здравственог 
стања ромске популације у Општини као и друге 
послове по налогу шефа Службе и начелника 
Општинске управе.

Сложеност послова и задатака: Средње сложени 
послови који се врше по општим упутствима за рад.

Потребни услови за рад: ССС - IV степен стручне 
спреме, техничког смера и 6 месеци радног искуства.

Посебни услови: Знање ромског језика (језика ромске 
националне мањине).

10.16. РАДНО МЕСТО: ВОЗАЧА
Број извршилаца: 2

Опис послова и задатака:
Обавља послове превоза моторним возилом 

Општинске управе,  врши текуће одржавање моторних 
возила, одржава чистоћу аутомобила, стара се о 
сталној исправности и уредним техничким прегледима 
возила, води евиденцију о корисницима возила и о 
утрошку горива, води путне налоге, врши набавку свог 
потребног материјала и води евиденцију утрошка истог, 
обавља и друге послове по налогу шефа Службе и 
начелника Општинске управе.

Сложеност послова и задатака: Мање сложени 
занатски задаци и послови који се врше самостално
Потребни услови за рад: ССС – техничког смера, 
положен возачки испит „Б“ категорије и 6 месеци радног 
искуства.

10.17. РАДНО МЕСТО: КОНОБАР 
Број извршилаца: 1
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Опис послова и задатака
Обезбеђује потребне намирнице, кафу, сокове 

и чај за потребе радника Општинске управе. Задужен је 
за набавку и припремање кафе и освежавајућих 
напитака, а по потреби и топлог оброка. Стара се о 
хигијенско-санитарним условима кафе-кухиње, 
одржава чистоћу у кухињи и обавља друге послове по 
налогу шефа Службе и начелника Општинске управе.

Сложеност задатака и послова: Једноставни 
послови по општим упутствима за рад.
 
Потребни услови за рад: ОШ и 6 месеци радног 
искуства.

10.18. РАДНО МЕСТО: СПРЕМАЧИЦА
Број извршилаца: 2

Опис послова и задатака:
Стара се о набавци, чувању и потрошњи 

средстава за хигијену, врши требовање и расподелу 
средстава за хигијену, по потребу одржава чистоћу 
службених просторија (прање прозора и завеса), 
чишћење дворишта и друге послове у складу са 
налогом шефа Службе и начелника Општинске управе.

Сложеност задатака и послова: Мање сложени 
послови и задаци и манипулативни задаци и послови.

Потребни услови за рад: Основна школа и 6 месеци 
радног искуства.

10.19. РАДНО МЕСТО: ОПШТЕ ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ 
- ДАКТИЛОГРАФ

Број извршилаца: 2

Опис послова и задатака:
Обавља дактилографске послове, врши распо-

ређивање материјала за куцање и фотокопирање, 
умножавање материјала за потребе Скупштине 
општине, Председника општине, Општинског већа и 
Општинске управе, слаже и отпрема материјале, 
фотокопира документе, обавља и друге послове по 
налогу шефа Службе и начелника Општинске управе.

Врста и сложеност послова и задатака: Једнос-
тавни манипулативни послови.

Потребни услови за рад: Основна школа, ПКВ II - 
дактилографски курс, рад на рачунару и 6 месеци 
радног искуства.

10.20. РАДНО МЕСТО: ПОРТИР
Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака:
Обавља пријема и упућивања странака 

надлежним службама, обавља послове телефонисте и 
друге послове по налогу шефа Службе и начелника 
Општинске управе.

Сложеност послова и задатака: Мање сложени 
послови који се врше самостално.
Потребни услови за рад: Основна школа, ПКВ II и 6 
месеци радног искуства.

10.21. РАДНО МЕСТО: КУРИР
Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака:
Обавља спољну и интерну доставу поште и 

предмета, врши доставу обавештења о гласању и друге 
послове по налогу шефа Службе и начелника 
Општинске управе.

Сложеност задатака и послова: Манипулативни 
задаци и послови који се обављају самостално и по 
општим и детаљним упутствима за рад.

Потребни услови за рад: Основна школа и 6 месеци 
радног искуства.

10.22. РАДНО МЕСТО: ЧУВАР
Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака:
Обезбеђење зграде Скупштине општине и 

одржавање дворишта и зелених површина. У току 
грејне сезоне рукује и одржава комплетно постројење 
грејања, за време рада придржава се свих писмених и 
усмених упутстава у циљу правилне експлоатације 
постројења и опреме и све уочене недостатке уредно 
евидентира и по могућности отклања, у току рада 
обавезно врши контролу рада постројења и целокупне 
инсталације опреме у циљу безбедности у раду, за 
време дежурства директно је одговоран за исправност 
целокупног постројења а посебно за пожарно-
експлозивну безбедност објекта зграде Општине и 
саме котларнице, ван грејне сезоне поставља 
постројење у фазу мировања према упутству 
произвођача опреме или сервисера, контактира 
овлашћену установу са којом је Општина склопила 
уговор о периодичним прегледима и сервисима, 
потписује извештај сервисера и предаје га претпостав-
љеном и врши и друге послове по налогу шефа Службе 
и начелника Општинске управе.

Сложеност задатака и послова: Мање сложени 
послови и задаци.

Потребни услови за рад: Основна школа, обука за 
руковање гасним котлом и 6 месеци радног искуства.

Члан 11.

СЛУЖБА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И 

УРБАНИЗАМ

У оквиру Службе за инспекцијске послове и 
урбанизам утврђују се следећа радна места, звања и 
занимања и број извршилаца:

11.1. ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И 
УРБАНИЗАМ

Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака:
Шеф службе руководи радом Службе, прати 

законске и друге прописе из области за коју је 
надлежан, прати извршење закона, других прописа и 
одлука Скупштине општине из области за коју је 
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надлежна Служба којом руководи, предлаже начелнику 
Општинске управе  мере и активности за унапређење 
рада Службе и одлуке и друга акта из области рада 
Службе, подноси извештај о раду и образлаже нацрте 
одлука и других аката начелнику Општинске управе, 
Председнику општине, Општинском већу и Скупштини 
општине, сарађује са шефовима других служби 
Општинске управе у циљу што складнијег и 
ефикаснијег рада Општинске управе, предлаже мере 
за награђивање запослених који су постигли изузетне 
резултате у раду, предлаже мере за санкционисање 
запослених који не постижу резултате адекватне 
степену школске спреме и услова рада, врши и друге 
послове по наређењу начелника Општинске управе и 
Председника општине.

Сложеност послова и задатака: Најсложенији 
управно надзорни послови који захтевају самосталност 
и одговорност у раду са израженом способношћу за 
организацију и руковођење.

Потребни услови за рад: Високо образовање 
стечено на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије) 
у образовно-научном пољу друштвених наука, односно 
на основним академским студијама у трајању од 
најмање четири године друштвеног смера, положен  
стручни испит за рад у државним органима и 3 године 
радног искуства.

11.2. РАДНО МЕСТО: ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР
Број извршилаца: 2

Опис послова и задатака:
Обављање на јсложени јих  студи јско-

аналитичких, управно-надзорних и других послова из 
области урбанизма и грађевинарства у делу тих 
послова поверених Општини. Прати прописе из 
области урбанизма, грађевинарства, врши управно-
правне и надзорне послове у области урбанизма и 
грађевинарства, доноси решења о рушењу објеката, 
обустави градње и врши надзор над њиховим 
спровођењем. Издаје податке о могућностима и 
ограничењима градње на катастарској парцели, издаје 
акта која садрже урбанистичке и техничке услове и 
податке за израду идејног, односно главног пројекта. 
Издаје грађевинске дозволе за изградњу објеката и 
другу документацију прописану законом која прати 
изградњу објеката. Издаје употребне дозволе за 
објекте и врши надзор над коришћењем објеката. 
Koординира послове у вези предмета по жалбама 
странака, даје стручна мишљења и предлоге за 
усавршавање, измену или допуну постојећих 
општинских аката са законима, прописима и техничким 
нормативима из области урбанизма и грађевинарства, 
подноси извештаје и анализе урбанистичко - 
грађевинске проблематике, те обавља и друге послове 
по налогу шефа Службе и начелника Општинске 
управе.

Сложеност послова и задатака: Најсложенији   
управно-надзорни послови који захтевају самос-
талност у раду и одговорност, као и обраду најсложе-
нијих питања.

Потребни услови за рад:
1. Дипломирани инжењер грађевинарства - мастер, 
односно дипломирани инжењер грађевинарства или 
дипломирани  инжењер архитектуре - мастер, односно 
дипломирани инжењер архитектуре, који има најмање 
3 године радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару и положен стручни испит за рад у државним 
органима.
2. Високо образовање на студијама првог степена 
грађевинске или архитектонске струке, односно лице 
које има вишу школску спрему архитектонске или 
грађевинске струке, најмање 3 године радног искуства 
у струци, познавање рада на рачунару и  положен 
стручни испит за рад у државним органима.

Посебни услови: Положен возачки испит „Б“ 
категорије.

11.3. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака:
Обављање на јсложени јих  студи јско-

аналитичких и управних послова у области заштите и 
унапређења животне средине сходно Закону о заштити 
животне средине и других прописа донетих на основу 
овог закона из надлежности Општине и послова 
поверених од Покрајине и Републике. Спроводи 
поступак процене утицаја пројеката на животну 
средину као надлежни општински орган и поступа као 
заинтересовани орган у поступцима за које су 
надлежни покрајински и републички органи; припрема 
решења о потреби процене утицаја и потреби процене 
утицаја затеченог стања на животну средину; припрема 
решења о одређивању обима и садржаја студије о 
процени утицаја; припрема решења о давању или 
одбијању сагласности на студију утицаја или студију 
затеченог стања на животну средину; учествује у раду 
комисије за оцену студије о процени утицаја и 
организује и води јавне презентације и јавне расправе; 
сарађује са научним и стручним организацијама у 
поступку процене утицаја на животну средину;  даје 
сагласност на извештај о стратешкој процени утицаја 
планова на животну средину, спроводи поступак 
издавања интегрисане дозволе за постројења и 
активности за која дозволу или одобрење за изградњу, 
односно извођење или обављање активности издаје 
надлежни општински орган; предлаже и припрема акте 
везане за заштиту буке и заштиту ваздуха. Координира 
рад и активности приликом вршења послова 
дератизације, дезинсекције и сузбијања комараца.

Прати и проучава стање из области заштите од 
пожара, организује и спроводи превентивне мере, 
организује извођење теоретске и практичне обуке и 
провере знања радника у вези познавања прописа из 
области заштите од пожара,  руковања апаратима, 
средствима и опремом за гашење пожара. Обезбеђује 
одржавање у исправном стању и редовну контролу 
опреме и средстава за гашење пожара. Израђује 
анализе и извештаје, те учествује у изради предлога 
других аката које доносе Председник општине, 
Општинско веће и Скупштина општине, а ради и друге 
послове по налогу шефа Службе и начелника 
Општинске управе.
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Врста и сложеност задатака и послова
Најсложенији управни послови који захтевају 
самосталност у раду и одговорност, као и обраду 
најсложенијих питања.

Потребни услови за рад: Високо образовање 
стечено на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним академским студијама у 
трајању од најмање четири године друштвеног смера, 
положен стручни испит за рад у државним органима и 1 
година радног искуства.

Посебни услови:  Положен стручни испит из области 
заштите од пожара.

11.4. РАДНО МЕСТО: КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ И 
ПОСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака:
Контролише стање комуналних објеката, 

пружање комуналних услуга, наређује уклањање 
ствари и предмета са јавних површина, извршавање 
утврђених обавеза и предузимање мера на отклањању 
недостатака, издаје одобрење за раскопавање и 
довођење у исправно стање јавних површина, 
контролише услове кућног реда у стамбеним зградама 
и налаже отклањање недостатака на исталацијама 
водовода и канализације,  утврђује локалну комуналну 
таксу за заузеће јавних површина, контролише радно 
време угоститељских објеката, врши инспекцијски 
надзор над применом Закона о комуналним 
делатностима и одлукама донетим на основу истог, 
врши инспекцијски надзор над применом Одлуке о 
условима за држање и заштиту домаћих животиња, 
врши инспекцијски надзор над применом Одлуке о 
постављању мањих монтажних објеката привременог 
карактера на јавним површинама, координира послове 
у вези предмета по жалбама странака, изриче и 
наплаћује новчане казне на лицу места, подноси 
захтеве за покретање прекршајног поступка, а по 
потреби ради и друге послове које му повери шеф 
Службе и начелник Општинске управе.

У оквиру послова безбедности и здравља на 
раду обавља следеће послове: припрема акта о 
процени ризика, организује превентивна и периодична 
испитивања услова радне околине, прати стање у вези 
са повредама на раду и професионалним обољењима, 
припрема упутства за безбедан рад и контролише 
њихову примену, сарађује са службом медицине рада 
по свим питањим у вези БЗР, обавља стручни надзор 
над применом мера и прописа БЗР и предлаже мере за 
отклањање утврђених недостатака и сарађује са 
инспекцијом рада и другим надлежним инспекцијама.

Врста и сложеност задатака и послова: 
Најсложенији управно - надзорни послови који 
захтевају самосталност у раду и одговорност, као и 
обраду најсложенијих питања.

Потребни услови за рад: Високо образовање 
стечено на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије) 
у образовно-научном пољу Техничко-технолошких 
наука, односно на основним академским студијама у 
трајању од најмање четири године техничког смера, 
познавање рада на рачунару, положен стручни испит за 
рад у државним органима  и 1 године радног искуства.

Посебни услови: Положен посебан испит за 
безбедност и здравље на раду, положен возачки испит 
„Б“ категорије.

11.5. РАДНО МЕСТО: САОБРАЋАЈНИ И 
КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака:
Обављање најсложенијих управно надзорних 

послова из области саобраћаја. Врши инспекцијски 
надзор над применом Закона о превозу у друмском 
саобраћају и прописима донетим на основу овог Закона 
у обављању локалног превоза и то: ванлинијског 
превоза путника,  линијског и ванлинијског превоза 
ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и 
ауто-такси превоза.

Иницира и учествује у изради одлука и других 
аката из области саобраћаја које су у надлежности 
локалне управе, доноси решење о испуњености услова 
за возила, врши преглед возила за ауто такси превоз и 
издаје такси легитимације као и друге послове везане 
за такси превоз, обављање најсложенијих управно-
надзорних и других послова из области комуналних 
делатности. Контролише стање комуналних објеката, 
пружање комуналних услуга, наређује уклањање 
ствари и предмета са јавних површина, изрвшавање 
утврђених обавеза и предузимање мера на отклањању 
недостатака, издаје одобрење за раскопавање и 
довођење у исправно стање јавних површина, 
контролише услове кућног реда у стамбеним зградама 
и налаже отклањање недостатака на инсталацијама 
водовода и канализације,  утврђује локалну комуналну 
таксу за заузеће јавних површина, контролише радно 
време угоститељских објеката врши инспекцијски 
надзор над применом Закона о комуналним 
делатностима и одлукама донетим на основу истог, 
врши инспекцијски надзор над применом Одлуке о 
условима за држање и заштиту домаћих животиња, 
врши инспекцијски надзор над применом Одлуке о 
постављању мањих монтажних објеката привременог 
карактера на јавним површинама, координира послове 
у вези предмета по жалбама странака, изриче и 
наплаћује новачане казне на лицу места, подноси 
захтеве за покретање прекршајног поступка, а по 
потреби ради и друге послове које му повери шеф 
Службе и начелник Општинске управе.

Врста и сложеност задатака и послова: 
Најсложенији управно - надзорни послови који 
захтевају самосталност у раду и одговорност, као и 
обраду најсложенијих питања.

Потребни услови за рад: Високо образовање 
стечено на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије) 
у образовно-научном пољу Техничко-технолошких 
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наука, односно на основним академским студијама у 
трајању од најмање четири године техничког смера, 
познавање рада на рачунару, положен стручни испит за 
рад у државним органима и 3 године радног искуства. 

Посебни услови: Положен возачки испит „Б“ 
категорије.

11.6. РАДНО МЕСТО: КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР
Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака:
Обављање најсложенијих управно-надзорних 

и других послова из области комуналних делатности. 
Контролише стање комуналних објеката, пружање 
комуналних услуга, наређује уклањање ствари и 
предмета са јавних површина, изрвшавање утврђених 
обавеза и предузимање мера на отклањању 
недостатака, издаје одобрење за раскопавање и 
довођење у исправно стање јавних површина, 
контролише услове кућног реда у стамбеним зградама 
и налаже отклањање недостатака на инсталацијама 
водовода и канализације,  утврђује локалну комуналну 
таксу за заузеће јавних површина, контролише радно 
време угоститељских објеката врши инспекцијски 
надзор над применом Закона о комуналним 
делатностима и одлукама донетим на основу истог, 
врши инспекцијски надзор над применом Одлуке о 
условима за држање и заштиту домаћих животиња, 
врши инспекцијски надзор над применом Одлуке о 
постављању мањих монтажних објеката привременог 
карактера на јавним површинама, координира послове 
у вези предмета по жалбама странака, изриче и 
наплаћује новачане казне на лицу места, подноси 
захтеве за покретање прекршајног поступка, а по 
потреби ради и друге послове које му повери шеф 
Службе и начелник Општинске управе.

Сложеност задатака и послова: Сложенији 
управно-надзорни задаци и послови са самостал-
ношћу у раду.

Потребни услови за рад: Стечено високо 
образовање другог степена, односно завршене мастер 
академске студије или високо образовање стечено у 
складу са ранијим прописима којим се уређује високо 
образовање и које је законом изједначено са 
академским називом мастер, лице које има вишу 
стручну спрему, познавање рада на рачунару, положен 
стручни испит за рад у државним органима и најмање 3 
године радног искуства.

11.7. РАДНО МЕСТО: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И РОДНА 

РАВНОПРАВНОСТ

Број извршилаца: 1

Опис задатака и послова
Врши надзор над применом и спровођењем 

Закона о заштити животне средине и других прописа 
донетих на основу Закона, врши надзор над 
спровођењем мера заштите ваздуха од загађивања у 
објектима за које надлежни орган Општине издаје 
одобрење за градњу, односно употребну дозволу; врши 

надзор и контролу примене мера заштите од буке у 
животној средини; врши надзор над активностима 
сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и 
одлагања инертног и неопасног отпада, за које 
надлежни орган издаје дозволу на основу Закона о 
управљању отпадом; врши послове надзора над 
применом одредаба Закона о процени утицаја на 
животну средину за пројекте за које надлежни 
општински орган спроводи поступак процене утицаја, 
као и надзор над одредбама Закона о интегрисаном 
спречавању и контроли загађивања животне средине. 
Доноси решења и закључке, подноси захтев за 
покретање прекршајног поступка, учествује у припреми 
информација за државне органе и медије, поступа по 
пријавама и извештава о предузетим мерама, 
припрема месечне, кварталне и годошње извештаје о 
раду; прикупља и обрађује податке о постројењима 
која подлежу надзору и обавља и друге послове 
надзора над заштитом животне средине по налогу 
шефа Службе и начелника Општинске управе.

Прати нормативно правне прописе из области 
ванредних ситуација и родне равноправности, прати и 
извештава о спровођењу политике родне равноправ-
ности, пружа стручно-техничку помоћ у раду тела 
Скупштине општине и Општинског већа из домена 
родне равноправности, учествује у припрем и изради 
пројеката, програма, планова и других докумената из 
области родне равноправности, обавља статистичко-
евиденционе и друге послове за потребе Општинског 
већа, даје стручну подршку и анализу Општинске 
Одлуке, програма, стратешка и друга документа са 
становишта родне равноправности, прати и води 
роднун статистику општине Беочин ,покреће питања од 
значаја за унапређење политике једнаких могућности и 
родне равноправности на територији општине Беочин, 
одржава контакте и остварује сарадњу са органима и 
институцијама за родну равноправност, обавља 
административно-техничке послове за потребе Штаба 
за ванредне ситуације, врши и друге послове из 
области равноправности полова и ванредних ситуација 
по налогу шефа Службе, начелника Општинске управе 
и команданта Штаба за ванредне ситуације.

Сложеност послова и задатака Најсложенији 
управно-надзорни послови који захтевају самос-
талност у раду и одговорност, као и обраду најсложе-
нијих питања.

Потребни услови за рад: Високо образовање 
стечено на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије) 
у образовно-научном пољу природно-математичких 
наука, односно на основним академским студијама у 
трајању од најмање четири године природног смера, 
положен стручни испит за рад у државним органима и 1 
године радног искуства.

Посебни услови: Положен возачки испит „Б“ 
категорије.
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11.8. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ УРБАНИЗМА И 
ГРАЂЕВИНЕ

Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака:
Врши једноставне административне послове у 

области урбанизма и грађевинарства, прима и 
евидентира предмете, води потребне евиденције, 
архивира и прослеђује предмете, по налогу врши 
позивање станака по предмету и друге послове и 
задатке по налогу шефа Службе и начелника 
Општинске управе.

Врста и сложеност задатака и послова: 
Једноставни канцеларијски послови и задаци који се 
врше самостално и по општим упутствима за рад.
 

Потребни услови за рад: ССС – IV степен стручне 

спреме, грађевинског или архитектонског смера, 
познавање рада на рачунару, положен стручни испит за 
рад у државним органима и најмање 6 месеци радног 
искуства.

Члан 12.

СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈЕ 
У оквиру Службе за финансије утврђују се 

следећа радна места, звања и занимања и број 
извршилаца: 

12.1. ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака:
Организује и координира рад Службе, 

предлаже мере за унапређење и организацију метода 
рада, стара се о спровођењу одлука и решења 
надлежних органа, учествује у изради свих аката 
везаних за рад Службе и извршење трезора и буџета. 
Проучава и прати прописе из области јавних финансија 
и даје одговарајуће предлоге за спровођење истих. 
Непосредно учествује у изради планова буџета и 
смерница за израду финансијских планова, директних 
и индиректних корисника, као и измена истих у складу 
са извештајима о остварењу буџетских средстава. Даје 
препоруке корисницима по питањима планирања и 
извршења буџета, непосредно се стара о текућој 
ликвидности трезора у складу са законом.

Шеф Службе руководи радом Службе, прати 
законске и друге прописе из области за коју је 
надлежан, прати извршење закона, других прописа и 
одлука Скупштине општине из области за коју је 
надлежна Служба којом руководи, предлаже начелнику 
Општинске управе мере и активности за унапређење 
рада Службе и одлуке и друга акта из области рада 
Службе, подноси извештај о раду и образлаже нацрте 
одлука и других аката начелнику Општинске управе, 
Председнику општине, Општинском већу и Скупштини 
општине, сарађује са шефовима других служби 
Општинске управе у циљу што складнијег и 
ефикаснијег рада Општинске управе, предлаже мере 
за награђивање запослених који су постигли изузетне 
резултате у раду, предлаже мере за санкционисање 
запослених који не постижу резултате адекватне 
степену школске спреме и услова рада, врши и друге 

послове по наређењу начелника Општинске управе и 
Председника општине.

Сложеност послова и задатака:  Најсложенији 
управно-надзорни послови који захтевају само-
сталност у раду са израженом способношћу за 
организацију и руковођење. 

Потребни услови за рад: Високо образовање 
стечено на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним академским студијама у 
трајању од најмање четири године економског смера, 
положен стручни испит за рад у државним органима и 
најмање 3 године радног искуства.
 
12.2. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ РАЧУНОВОДСТВА И 
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА

Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака:
Координира, контролише и одговара за исправ-

ност књиговодствених исправа и књижења у складу са 
законом, даје конкретна упутства извршиоцима за 
обављање поверених послова (контирање, отварање и 
закључивање књига) и билансира и изводи 
финансијски резултат, посебно се стара о евиденцији 
основних средстава и попису, одговоран је за 
благовремено достављање података - извештаја 
надлежним службама за планирање и извештавање 
као и израду Консолидованог завршног рачуна 
трезора,  обавља и друге  послове по налогу шефа 
Службе и начелника Општинске управе.

Сложеност задатака и послова: Најсложенији 
књиговодствено-рачуноводствени и финансијски 
послови, самосталност у раду и организаторске 
способности.

Потребни услови: Високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на 
основним академским студијама у трајању од најмање 
четири године економског смера, положен стручни 
испит за рад у државним органима и најмање 3 године 
радног искуства.

12.3. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ  ТРЕЗОРА
Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака:
Координира и контролише рачуноводствено-

књиговодствене послове вођења Главне књиге 
трезора, вођење помоћних књига директних и 
индиректних корисника, као и вођење свих помоћних 
евиденција у складу са плановима и програмима 
корисника за сва примања и издатке, вођење Главне 
књиге и помоћних књига и евиденција буџетских 
фондова и свих подрачуна везаних за трезор, обрађује 
и припрема података за финансијско извештавање и 
обавља и друге послове по налогу шефа Службе и 
начелника Општинске управе.
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Сложеност задатака и послова: Сложени 
финансијско-рачуноводствени послови који се 
обављају самостално.  

Потребни услови за рад: Високо образовање 
стечено на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним академским студијама у 
трајању од најмање четири године економског смера, 
положен стручни испит за рад у државним органима и 1 
година радног искуства.

12.4. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ИЗВРШЕЊА 
БУЏЕТА

Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака:
Обавља послове евидентирања захтева 

корисника , припрема их за извршење и доставља на 
интерну контролу, саставља листу дневних потреба 
корисника и дневни извештај о извршеним расходима и 
трансферима и обавештава кориснике, комплетира 
буџетску документацију и доставља на књижење, 
одговоран је за обављање послова у оквиру свог 
делокруга рада у складу са законом, прати поступке 
јавних набавки и сачињава периодичне и годишње 
извештаје, врши и друге послове по налогу шефа 
Службе и начелника Општинске управе.

Сложеност задатака и послова: Сложени послови и 
задаци који се обављају по општим и посебним 
условима за рад.

Потребни услови за рад: Стечено високо 
образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије), односно виша школа у трајању до 
три године, економског, смера, положен стручни испит 
за рад у државним органима и 1 година радног 
искуства.

12.5. РАДНО МЕСТО: ФИНАНСИЈКО- РАЧУНОВОД-
СТВЕНИ ПОСЛОВИ

Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака:
Прати месечно остварење и извршење буџета, 

прикупља податке од корисника буџета и доставља их 
надлежним органима - трезору РС, републичким и 
покрајинским органима и статистици. Прикупља 
тромесечне извештаје корисника буџета (образац 5), 
упоређује и усклађује са извршењем буџета и 
посебним аналитикама за сваког појединачно, 
координира и даје препоруке корисницима за измене 
планова и апропријација, одговоран је за обављање 
послова у оквиру свог делокруга у складу са законом. 
Обавља и друге послове по налогу шефа Службе и 
начелника Општинске управе.

Сложеност послова и задатака: Најсложенији 
финансијско-аналитички послови који се обављају по 
општим и посебним упутствима за рад.

Потребни услови: Високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске академске 

студије - мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на 
основним академским студијама у трајању од најмање 
четири године економског смера, положен стручни 
испит за рад у државним органима и најмање 1 године 
радног искуства.

12.6. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ 
И ОБРАЧУНА ЗАРАДА

Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака:
Обавља послове обрачуна зараде, накнада и 

других примања запослених на основу захтева и 
решења, учествује у изради плана јавних набавки, 
прати план јавних набавки и реализацију истих, 
учествује у поступцима јавних набавки, води прописане 
евиденције и извештаје, обавештава начелника 
Општинске управе о календару за реализацију плана 
јавних набавки, прати реализацију уговора закључених 
по спроведеним јавним набавкама, даје предлог за 
негативну референцу добављача, врши и друге 
послове по налогу шефа Службе и начелника 
Општинске управе.

Сложеност задатака и послова: Средње сложени 
послови који се раде самостално и по општим 
упутствима за рад.

Потребни услови за рад: Стечено високо 
образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије), односно виша школа у трајању до 
три године, економског, смера, положен стручни испит 
за рад у државним органима и 1 година радног 
искуства.

Посебни услови: Положен испит за службеника  за 
јавне набавке

12.7. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ИНТЕРНЕ 
КОНТРОЛЕ
 Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака:
Врши контролу поднетих захтева у односу на 

планирана средства, преузете обавезе, књиговод-
ствену исправност и комплетност поднете докумен-
тације, враћа неисправне захтеве уз образложење, 
има саветодавну функцију - даје препоруке 
корисницима о формирању и исправности докумената 
и захтева. Одговоран је за обављање послова у складу 
са Законом о буџетском систему и буџетском 
рачуноводству у оквиру свог делокруга рада, по 
потреби врши електронско плаћање и све друге 
послове по налогу шефа Службе и начелника 
Општинске управе.

Сложеност задатака и послова: Сложени послови и 
задаци који се обављају самостално и по општим 
упутствима за рад.

Потребни услови за рад: ССС – IV стручне спреме, 

техничког смера, положен стручни испит за рад у 
државним органима и 6 месеци радног искуства.
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12.8. РАДНО МЕСТО:  КОНТИСТА
Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака:
Рачуноводствено-књиговодствени послови 

вођења Главне књиге трезора, вођење помоћних књига 
директног корисника, као и вођење свих помоћних 
евиденција у складу са  плановима и програмима 
корисника за сва примања и издатке, вођење главне 
књиге и помоћних књига и евиденција буџетских 
фондова и свих подрачуна везаних за трезор, 
систематизовање и припрема података за финансијско 
извештавање, води евиденцијуу и извештава о 
вредности општинске имовине, основних средстава, 
попису, обавља и друге послове по налогу шефа 
Службе и начелника Општинске управе.

Сложеност задатака и послова: Сложени 
финансијско-рачуноводствени послови који се 
обављају по општим и посебним упутствима за рад.

Потребни услови за рад: ССС-IV, економског или 
општег смера, положен стручни испит за рад у 
државним органима и 6 месеци радног искуства.

12.9. РАДНО МЕСТО: ЛИКВИДАТОР 
Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака:
Прима и евиднетира документацију о 

преузетим обавезама (уговор, рачуне од добављача за 
извршене набавке материјала, робе или услуга),  
проверава њихову исправност (законску и рачунску), 
попуњава и припрема захтеве за плаћање налога за 
пренос средстава и врши ликвидатуру по одобрењу 
надлежних служби, врши електронско и друга 
плаћања, као и друге послове по налогу шефа Службе 
и начелника Општинске управе.

Сложеност задатака и послова: Сложени послови и 
задаци који се обављају и по општим и детаљним 
упуствима за рад. 

Потребни услови за рад: ССС -IV, економског смера, 
положен стручни испит за рад у државним органима и 6 
месеци радног искуства.

12.10.  РАДНО МЕСТО: УГОВОРНА ПОШТА 
Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака:
Прима новчане уплате по налозима за таксе, 

порезе и казне, врши исплату новчаних средстава 
социјалне помоћи, издаје дневне карте, обавља и друге 
послове из делокруга радног места и по налогу шефа 
Службе и начелника Општинске управе.

Сложеност задатака и послова: Средње сложени 
послови и задаци који се обављају по општим и 
посебним упутствима за рад.
Потребни услови за рад: Стечено високо образо-
вање на студијама првог степена (основне струковне 
студије), односно виша школа у трајању до три године, 
економског, смера, положен  стручни испит за рад у 
државним органима и 1 година радног искуства.

12.11. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ОБРАЧУНА 

ЗАРАДА И НАКНАДА – БЛАГАЈНИК

Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака:
Обавља послове обрачуна зараде, накнада и 

других примања запослених на основу захтева и 
решења, одговоран је за праћење и примену прописа 
везаних за обрачун зарада и других примања. Води 
евиденцију картона зарада радника, обустава по 
зарадама и доставља податке надлежним службама из 
службене евиденције, одговоран је за архивирање и 
трајно чување службене документације.

Обавља готовинску наплату и исплату преко 
благајне и води дневник благајне, дневник благајне 
бензинских бонова, стара се о висини благајничког 
максимума, води евиденцију и формира захтеве за 
обрачун и исплату зарада и других примања и друге 
послове по налогу шефа Службе и начелника 
Општинске управе.

Сложеност задатака и послова: Сложени послови и 
задаци који се обављају по општим и посебним 
упутствима за рад.

Потребни услови за рад: ССС - IV степен стручне 
спреме, друштвеног смера, положен стручни испит за 
рад у државним органима и 6 месеци радног искуства

1 2 . 1 2 .  РА Д Н О  М Е СТО :  Ф И Н А Н С И Ј С К О -
КЊИГОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ

Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака
Обавља све рачуноводствене и финансијске 

послове за месне заједнице и локалну пореску 
администрацију, прима евидентира и прослеђује  
захтеве за средствима трезора, припрема податке за 
потребне евиденције, извештаје и завршне рачуна МЗ-
а, и друге послове по налогу шефа Службе и начелника 
Општинске управе.

Сложеност задатака и послове Сложене послове 
који се обављају по посебним упутствима за рад.

Потребни услови за рад ССС - IV стручне спреме, 
друштвеног смера, положен стручни испит за рад у 
државним органима и 6 месеци радног искуства.

Члан 13.

СЛУЖБА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

У оквиру Службе за локално економски развој 
утврђују се следећа радна места, звања и занимања:

13.1. ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ

Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака:
Шеф Службе руководи радом Службе, прати 

законске и друге прописе из области за коју је 
надлежан, прати извршење закона, других прописа и 
одлука Скупштине општине из области за коју је 
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надлежна Служба којом руководи, предлаже начелнику 
Општинске управе мере и активности за унапређење 
рада Службе и одлуке и друга акта из области рада 
Службе, подноси извештај о раду и образлаже нацрте 
одлука и других аката начелнику Општинске управе, 
Председнику општине, Општинском већу и Скупштини 
општине, сарађује са шефовима других служби 
Општинске управе у циљу што складнијег и 
ефикаснијег рада Општинске управе,  предлаже мере 
за награђивање запослених који су постигли изузетне 
резултате у раду, предлаже мере за санкционисање 
запослених који не постижу резултате адекватне 
степену школске спреме и услова рада.

Обавља послове који се односе на припрему 
програма мера и програма развоја привреде, 
пољопривреде, прати остваривање програма и 
предлаже мере за њихово спровођење, припрема 
одлуке и опште акте у областима предузетништва,  
малих и средњих предузећа, сарађује са  коморским 
системом, банкарским институцијама и другим 
субјектима учесницима у области привреде, предузет-
ништва, развоја малих и средњих предузећа, врши 
прикупљање и анализу података из области 
привредних активности, пословања и рада малих и 
средњих предузећа. Планира развојне пројекте из 
области предузетништва, анализира тржиште робе и 
капитала и даје предлоге за стимулацију истог, 
израђује информационе мреже са базама података 
Општинске управе и презентацији рада служби 
Општинске управе, обавља  и друге послове које му 
повери начелник Општинске управе и Председник 
општине. 

Сложеност задатака и послова: Најсложенији 
управно-надзорни послови који захтевају самос-
талност и одговорност у раду са израженом 
способношћу за организацију и руковођење.

Потребни услови за рад: Високо образовање 
стечено на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним академским студијама у 
трајању од најмање четири године економског смера, 
положен стручни испит за рад у државним органима и 
најмање 3 године радног искуства.

13.2. РАДНО МЕСТО: УТВРЂИВАЊЕ И КОНТРОЛА 
ЈАВНИХ ПРИХОДА

Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака:
Врши послове израде нацрта решења о 

утврђивању пореза на имовину, накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта, комуналне таксе на истицање 
фирме на пословним просторијама, обавезе по основу 
самодоприноса и друге послове из делокруга рада 
Службе, као и друге послове које му повери шеф 
Службе и начелник Општинске управе

Сложеност послова и задатака: Најсложенији 
управно-правни који захтеву самосталност у раду.

Потребни услови за рад: Високо образовање 
стечено на студијама другог степена (дипломске 

академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним академским студијама у 
трајању од најмање четири године економског смера, 
положен  стручни испит за рад у државним органима  и 
1 година радног искуства.

13.3. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ  ПОЉОПРИВРЕДЕ 
Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака:
Обавља послове из програма мера развоја и 

унапређења пољопривреде, врши послове заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта, 
учествује у раду Комисије за израду годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољоприв-
редног земљишта у државној својини и врши контролу 
наплате прихода од закупа, сарађује са надлежним 
републичким министарствима и покрајинским секрета-
ријатима и фондовима, сарађује са Републличким 
хидрометеоролошким заводом у вези са противград-
ном заштитом, обавља послове процене штете у 
пољопривреди, води регистар пољопривредних 
газдинстава, даје информације регистрованим 
пољопривредницима и пружа им помоћ при 
подношењу захтева за регресе и премије. Учествује у 
раду Комисије за селекцију у сточарству, обавља 
послове у циљу унапређња сточарске производње, 
организује саветодавне скупове из области 
пољопривреде и ради и друге послове по налогу шефа 
Службе и начелника Општинске управе.

Сложеност послова и задатака: Најсложенији 
управно-надзорни послови који захтевају самос-
талност у раду, као и обрада најсложенијих питања. 

Потребни услови за рад: Високо образовање 
стечено на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним академским студијама у 
трајању од најмање четири године, пољопривредни 
смер, положен  стручни испит за рад у државним 
органима  и 1 година радног искуства.

13.4. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ 
АДМИНИСТРАЦИЈЕ
 Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака
Врши послове утврђивања наплате и контроле 

изворних прихода локалне самоуправе и то:  пореза на 
имовину, локалних административних такси, локалне 
комуналне таксе, накнаде за коришћење грађевинског 
земљишта, накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта, накнаде за заштиту и унапређење животне 
средине, прихода по основу самодоприноса, прихода 
од концесионе накнаде за обављање комуналних 
делатности и прихода од других концесионих послова, 
наплату новачних казни изречених у прекршајном 
поступку за прекршаје прописане одлукама Скупштине 
општине, наплату прихода од давања у закуп, односно 
на коришћење непокретности у државној својини коју 
користи Општина и индиректни корисници буџета, 
прима и  обрађу је  пореске при јаве,  врши 
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администрирање и других прихода утврђеним законом, 
сачињава периодичне извештаје, припрема 
документацију за принудну наплату, врши и друге 
послове по налогу шефа Службе и начелника 
Општинске управе.

Сложеност задатака и послова: Сложени послови 
који се раде самостално по општим упутствима за рад.

Потребни услови за рад: Стечено високо образо-
вање на студијама првог степена (основне струковне 
студије), односно виша школа у трајању до три године, 
економског, смера, положен стручни испит за рад у 
државним органима и 1 година радног искуства.

13.5. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ 
АДМИНИСТРАЦИЈЕ  И ПОСЛОВИ ОДБРАНЕ

Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака
Врши послове утврђивања наплате и контроле 

изворних прихода локалне самоуправе и то:  пореза на 
имовину, локалних административних такси, локалне 
комуналне таксе, накнаде за коришћење грађевинског 
земљишта, накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта, накнаде за заштиту и унапређење животне 
средине, прихода по основу самодоприноса, прихода 
од концесионе накнаде за обављање комуналних 
делатности и прихода од других концесионих послова, 
наплату новачних казни изречених у прекршајном 
поступку за прекршаје прописане одлукама Скупштине 
општине, наплату прихода од давања у закуп, односно 
на коришћење непокретности у државној својини коју 
користи Општина и индиректни корисници буџета, 
прима и обрађује пореске пријаве, врши админис-
трирање и других прихода утврђеним законом, 
сачињава периодичне извештаје, припрема докумен-
тацију за принудну наплату, врши и друге послове по 
налогу шефа Службе и начелника Општинске управе.

Врши послове припреме, израде и ажурирања 
планова одбране, сарађује са другим државним 
органима у области одбране, врши и друге послове по 
налогу одговорног лица за послове одбране.
 
Сложеност задатака и послова: Сложени послови 
који се раде самостално по општим упутствима за рад.

Потребни услови за рад: ССС - IV степен стручне 
спреме, друштвеног смера, положен стручни испит за 
рад у државним органима и 6 месеци радног искуства.

Посебни услови: Позитивна оцена државне 
Безбедоносно информативне агенције.

13.6. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ПОРЕСКОГ 
РАЧУНОВОДСТВА

Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака:
Врши послове и задатке из области пореског 

рачуноводства, припрема методолошка и друга 
упутства за пореско рачуноводство, саставља порески 
завршни рачун, израђује анализе из области пореског 
рачуноводства, проверава исправност свих књиговод-
ствених докумената непосредно пре књижења и врши 

друге послове по налогу шефа Службе и начелника 
Општинске управе. 

Сложеност послова и задатака: Средње сложени 
послови који се раде самостално по општим 
упутствима за рад. 

Потребни услови за рад: ССС - IV степен стручне 
спреме, друштвеног смера, положен стручни испит за 
рад у државним органима и 6 месеци радног искуства.

13.7. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ТУРИЗМА
Број извршилаца: 1

Опис послова и задатака:
Врши послове унапређења и промоције 

туристичке понуде Општине, ради на подстицању 
програма изградње трустичке инфаструктуре и 
уређења простора, координира активности између 
привредних субјеката у туризму који делују на 
унапређењу и промоцији туризма, доноси годишњи 
програм и план промотивних активности у складу са 
стратегијом промоције туризма, плановима и 
програмима Туристичке организације Србије и 
Туристичке организације Војводине, ради на 
обезбеђењу информативно-пропагандног материјала 
којим се промовишу туристичке вредности Општине, а 
у сарадњи са надлежним органима и туристичке 
сигнализације за туристичка места и објекте, бави се 
прикупљањем и презентовањем информација о 
целокупној туристичкој понуди Општине, учестувује у 
организвању туристичких, научних, стручних, 
спортских, културних и других скупова и манифеста-
ција, формира и води туристичко-информативни 
центар за прихват туриста, пружање бесплатних 
информација трустима, упознаје туристе са 
квалитетом туристичке понуде, ради и друге послове 
коју му повери шеф Службе и начелник Општинске 
управе.

Сложеност задатака и послова:Средње сложени 
послови који се раде самостално по општим 
упутствима за рад.

Потребни услови за рад: ССС - IV степен стручне 
спреме, друштвеног смера, положен  стручни испит за 
рад у државним органима и 6 месеци радног искуства.

V ПРИПРАВНИЦИ
Члан 14.

Ради стручног оспособљавања Општинска 
управа ће вршити пријем приправника.

Трајање приправничког стажа зависи од 
степена стручне спреме.

У Општинску управу приправник се може 
примити и у својству волонтера.

Члан 15.
У својству приправника може се у Општинској 

управи примити у радни однос на одређено време лице 
са средњом и високом школском спремом, које није 
било у радном односу као и лице са истим степеном 
школске спреме, које је у другом органу, организацији 
или привредном друштву провело на раду краће време 
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од времена утврђеног за приправнички стаж приправ-
ника са истим степеном школске спреме.

Члан 16.
Приправнички стаж за приправнике са 

средњом школском спремом траје 6 месеци, за 
приправнике са вишом и високом школском спремом 
траје 12 месеци ако законом није друкчије утврђено.

Члан 17.
За време приправничког стажа приправник се 

оспособљава за вршење одређених послова кроз 
практичан рад по програму који је утврђен актом 
начелника Општинске управе и за то време остварује 
сва права из радног односа.

Члан 18.
У Општинској управи приправник се може 

примити ради стручног оспособљавања у својству 
волонтера.

У току стручног оспособљавања приправник 
волонтер не прима плату, а друга права, обавезе и 
одговорности из радног односа утврђују се уговором 
који с њим закључује начелник Општинске управе. У 
току стручног оспособљавања приправнику волонтеру 
обезбеђују сe права из пензијског и инвалидског 
осигурања у случају инвалидности и настанка телесних 
оштећења проузрокованих повредом на раду или 
професионалном болешћу у складу с прописима о 
пензијском и инвалидском осигурању радника.

Члан 19.
У Општинској управи у току календарске године  

може бити примљено до пет приправника.
Запошљавање приправника вршиће се у 

складу са буџетским могућностима и потребама 
Општинске управе.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.

Матичари и заменици матичара који на дан 
ступања на снагу Закона о матичним књигама (''Сл. 
гласник РС'', бр. 20/2009) немају високо образовање 
стечено на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије) 
у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких 
наука, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године друштвеног смера, настављају 
да обављају послове ако положе посебан стручни 
испит за матичара у року од три године од дана почетка 
примене Закона о матичним књигама.

Члан 21.
Запосленима којима су овим Правилником 

утврђени посебни додатни услови, оставља се рок од 2 
године да исте испуне.

Члан 22.
Распоређивање запослених у Општинској 

управи на основу овог Правилника извршиће се у року 
од 7 дана од дана ступања на снагу.

Члан 23.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје 

да важи Правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у Општинској управи, 
број: 01-110-7 од 21.06.2013. године.

Члан 24.
Овај Правилник ступа на снагу  осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 
Беочин“, а по претходно прибављеној сагласности 
Општинског већа.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКА УПРАВА БЕОЧИН
Број: 01- 110-10              НАЧЕЛНИЦА
Дана: 02.06.2014. године         Катарина Остојић-Илић,

дипл.правник

САГЛАСНОСТ ДАЛО ОПШТИНСКО ВЕЋЕ:
Број решења 01-110-12/14 од 04.06.2014. године

Комисија за статутарна питања, организацију и 
нормативна акта

101
На основу члана 11. Одлуке о радним телима 

Скупштине општине Беочин (“Службени лист општине 
Беочин“ бр. 5/10, 7/10, 10/11 и 10/12) и члана 64. 
Пословника Скупштине општине Беочин („Службени 
лист општине Беочин“ бр. 6/10), Комисија за статутарна 
питања, организацију и нормативна акта, на седници 
одржаној дана 09.06.2014. године утврдила је 
Пречишћен текст Одлуке о локалним комуналним 
таксама.

Пречишћен текст Одлуке о локалним комуналним 
таксама обухвата:

1. Одлуку о локалним комуналним таксама 
(„Службени лист општине Беочин“ број 
10/2010)

Из ове Одлуке у Пречишћен текст није унет 
- члан 10. који гласи: „Ова Одлука ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу општине Беочин“;

- Тарифни број 3, 6, 8, 9, 10 и 11 Таксене тарифе.
2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 

локалним комуналним таксама („Службени 
лист општине Беочин“ 11/2012)

Из ове Одлуке у Пречишћен текст није унет: члан 7. 
који гласи: „Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Беочин“, а одредбе члана 2. став 1. алинеја 3. и 4. 
примењиваће се почев од 01.01.2013. године.
3. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 

локалним комуналним таксама („Службени 
лист општине Беочин 12/2012)

Из ове Одлуке у Пречишћен текст није унет члан 1. 
који гласи: 
У члану 2. након става 1 . додаје се нови став који 
гласи:
„Казина, коцкарнице, кладионице, бинго сале, 
пружање коцкарских услуга и ноћних барова, 
дискотеке и мењачнице плаћају износ од 0,5 
просечне зараде.“

Ставови 2. и 3. постају ставови 3. и 4. и члан 2. 
који гласи: „Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Беочин“.
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4. Одлука о изменама и допунама Одлуке о 
локалним комуналним таксама („Службени 
лист општине Беочин“ број 16/2013)
Из ове Одлуке у Пречишћен текст није унет 

члан 3. који гласи: „Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Беочин“.

О Д Л У К А
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)

Члан 1.
Овом Одлуком уводе се локалне комуналне 

таксе за коришћење права, предмета и услуга на 
територији општине Беочин и утврђује се њихова 
висина, олакшице, рокови и начин плаћања локалне 
комуналне таксе ( у даљем тексту: таксе). 

Члан 2.
Обвезник таксе је корисник права предмета и 

услуга  за чије је коришћење прописано плаћање таксе. 

Члан 3.
Таксена обавеза из члана 1. ове Одлуке настаје 

даном почетка коришћења права, предмета и услуга за 
чије је коришћење прописано плаћање таксе и траје 
док траје коришћење права или услуга.

У погледу начина утврђивања, поступка по 
правним лековима, начина и рокова плаћања, камате, 
повраћаја, застарелости наплате, принудне наплате, 
казнених одредаба и осталог што није посебно уређено 
овом Oдлуком, примењују се одредбе Закона о 
пореском поступку и пореској администрацији.

Члан 4.
Таксе се уводе за: 
1. Коришћење простора на јавним површинама  

или испред пословних просторија у пословне сврхе, 
осим ради продаје штампе, књига и других публикација, 
производа старих и уметничких заната и домаће 
радиности.

2. Држање средстава за игру („забавне игре“).
3. Истицање фирме на пословном простору 

(„фирмарина“).
4. Коришћење рекламних паноа, укључујући и 

истицање и исписивање фирме ван пословног 
простора на објектима и просторима који припадају 
јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, 
зелене површине,бандере и сл.). 

5. Коришћење слободних површина за 
кампове, за постављање шатора и камп приколица, за 
постављње монтажних гаража или друге облике 
привременог коришћења. 

6. Држање моторних, друмских и прикључних 
возила, осим пољопривредних возила и машина. 

7. Заузеће јавне површине грађевинским 
материјалом и за извођење грађевинских радова. 

Члан 5.
Локалне комуналне таксе не наплаћују се за 

коришћење права, предмета и услуга од стране 
државних органа, органа и организација територијалне 
аутономије и јединица локалне самоуправе. 

Члан 6.
Новчаном казном у износу од 100.000,00 до 

1.000.000,00 динара казниће се таксени обвезник - 
правно лице за прекршај :

1. ако не поднесе пријаву за плаћање таксе за 
истицање фирме на пословним просторијама 
(Образац – П -ТФ)

2. ако не пријави постојање основа за плаћање 
таксе 

3. ако не плати прописану таксу у року 
4. ако не пријави промену података битних за 

утврђивање таксе.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

одговорно лице у правном лицу новчаном казном у 
износу од 5.000,00 до 75.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
таксени обвезник – предузетник новчаном казном у 
висини од 10.000,00 до 250.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
таксени обвезник – физичко лице новчаном казном од 
5.000,00 до 75.000,00.

Члан 7.
Прекршајни поступак по пријави Одсека 

локалне пореске администарције води Општинска 
управа.

Члан 8.
Саставни део ове Одлуке је Таксена тарифа  

утврђена за поједина права, предмете и услуге и 
Образац П-ТФ : Пријава за локалну комуналну таксу – 
Истицање фирме на пословним просторијама. 

Члан 9.
Лица која су до 1. октобра 2012. године платила 

већи износ локалне комуналне таксе за 2012. годину од 
износа који дугују по овој одлуци, имају право да се на 
њихов захтев изврши прекњижавање више уплаћеног 
износа (због укидања таксе, ослобађања од таксене 
обавезе или смањења износа таксе )  на исте или друге 
обавезе према општини по основу јавних прихода.

Захтев се подоси Општинској управи Беочин – 
Служба за локални економски развој, Одсек локалне 
пореске администрације.

Члан 10.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о локалним комуналним таксама 
(„Службени лист општина Срема“, број 36/08;11/09 и 
20/09 и „Службени  лист општине Беочин“, бр.1/10). 

Члан 11.
Пречишћен текст Одлуке о локалним 

комуналним таксама ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Беочин“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Комисија за статутарна питања, организацију 
и нормативна акта
Број:01-011-255/14        ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Датум:09.06.2014. године Зоран Гагић

ТАКСЕНА ТАРИФА ЛОКАЛНИХ
КОМУНАЛНИХ ТАКСИ
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ТАРИФНИ БРОЈ 1.

За коришћење простора на површинама јавне 
намене или испред пословних просторија у пословне 
сврхе, плаћа се такса по сваком целом или започетом 
квадратном метру заузетог простора према зони  у којој 
се површине јавне намене налазе. У смислу овог 
Тарифног броја утврђују се следеће зоне:

Зона I
Делови МЗ Беочин град обухваћени Планом Центра I

Зона II
Делови МЗ Беочин град који нису обухваћени зоном I

Зона III
Остале месне заједнице на територији општине Беочин

1. За постављање киоска и других монтажних објеката 
у којима се обавља трговинска, угоститељска или 
делатност лутрије, утврђује се такса у годишњем 
износу и то:
- зона I.........................................................2.500,00 дин.
- зона II........................................................1.900,00 дин.
- зона III ......................................................1.800,00 дин.

Кориснику коме је на једној локацији одобрено 
постављање два или више киоска или других 
монтажних објеката који су међусобно повезани и чине 
целину, за други и сваки следећи објекат такса се 
умањује за 50% од износа наведеног у ставу један ове 
тачке.

2. За постављање киоска и других монтажних објеката 
у којима се обавља делатност трговине хлебом и 
другим пекарским производима, цвећаре и израда 
кључева, фотографска и друге услужне делатности, 
утврђује се такса у годишњем износу и то:
- зона  I........................................................1.800,00 дин.
- зона II........................................................1.400,00 дин.
- зона III.......................................................1.300,00 дин.

Кориснику коме је на једној локацији одобрено 
постављање два или више киоска или других 
монтажних објеката који су међусобно повезани и чине 
целину, за други и сваки следећи објекат такса се 
умањује за 50% од износа наведеног у ставу један ове 
тачке.

3. За уступање стеченог права за коришћење локације 
за привремено постављање киоска, корисник који 
уступа локацију плаћа таксу у износу годишње таксе за 
тај тип и површину киоска.

4. За одобрење за промену делатности, корисник 
локације за привремено постављање киоска плаћа 
таксу у износу од 50% од годишње таксе за тај тип, 
површину и делатност која је обављана пре датог 
одобрења за промену делатности.

5. За постављање расхладних уређаја за продају 
сладоледа, кремова, напитака и слично, као и за 
постављање делова наведених расхладних уређаја, 
такса се утврђује у дневном износу и то
- зона I............................................................... 28,00 дин.
- зона II.............................................................. 22,00 дин.
- зона III............................................................. 20,00 дин.

6. За постављање апарата за кокице и друге пече-
њарске производе, такса се утврђује у дневном износу 
и то:

- зона I..............................................................45,00 дин.
- зона II.............................................................40,00 дин.
- зона III............................................................35,00 дин.

7. За постављање изложбених пултова, пултова за 
излагање и продају украсних предмета, касета, компакт 
дискова и друго такса се утврђује у дневном износу и 
то:
- зона I..............................................................60,00 дин.
- зона II.............................................................53,00 дин.
- зона III............................................................45,00 дин.

8. За постављање баште угоститељског објекта, такса 
се утврђује у дневном износу и то:
- зона I............................................................... 2,40 дин.
- зона II.............................................................. 2,20 дин.
- зона III............................................................. 2,00 дин. 

9. За коришћење простора на површинама јавне 
намене за забавне паркове, вашаре, постављање 
шатора за свадбе, испраћаје у војску, славе и слично 
такса се утврђује у дневном износу и то:
- зона I..............................................................17,00 дин.
- зона II.............................................................14,00 дин. 
- зона III............................................................12,00 дин.

За постављање покретних, слободних аутића, такса се 
плаћа у дневном износу од 125,00 динара по аутићу.

10. За постављање тенди, перди, пергола, такса се 
утврђује у годишњем износу и то:
- зона I............................................................180,00 дин.
- зона II...........................................................145,00 дин.  
- зона III..........................................................110,00 дин.

11. За постављање монтажних ограда, такса се 
наплаћује по дужном метру и утврђује се у дневном 
износу од 20,00 динара, а за постављање жардињера, 
такса се утврђује у дневном износу од 20,00 динара по 

2м .
12. За остала коришћења простора на површинама 
јавне намене (излагање и депоновање робе, 
амбалаже, репроматеријала и друго) такса се утврђује 

2у дневном износу по м  заузетог простора и то:
- зона I..............................................................17,00 дин.
- зона II.............................................................14,00 дин.
- зона III............................................................12,00 дин.

НАПОМЕНА:

1. Таксени обвезник из овог Тарифног броја дужан је да 
поднесе захтев за коришћење површина јавне намене 
у пословне сврхе Служби за инспекцијске послове и 
урбанизам Општинске управе Беочин. 
Уколико се површина јавне намене заузима у току 
одржавања спортских, културних и других манифес-
тација, уз захтев је потребно приложити сагласност 
организатора манифестације. Сагласност треба да 
садржи тачну локацију и површину која се заузима као и 
период на који се односи.
2. Такса по овом Тарифном броју плаћа се прили-ком 
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добијања решења о одобрењу коришћења  површина 
јавне намене и утврђује се сразмерно времену на које 
је издато одобрење. Ако се такса утврђује у годишњем 
износу плаћа се квартално.
3. Општинска управа Служба за инспекцијске послове 
и урбанизам (комунални инспектор) дужан је да води 
евиденцију таксених обвезника по овом Тарифном 
броју са подацима о задужењу.
4. Таксу по овом Тарифном броју не плаћају директни и 
индиректни корисници буџета општине Беочин, 
организатори манифестације, када је покровитељ 
општина Беочин и јавна предузећа чији је оснивач 
општина Беочин, на  површинама јавне намене које су 
им поверене на управљање, коришћење и одржавање.

ТАРИФНИ БРОЈ 2.

За држање средстава за игру, средства за игру 
на срећу и забавне игре на аутоматима, утврђује се 
такса по једном апарату у годишњем износу, зависно од 
врсте апарата, и то:
- за држање апарата за игру на срећу и апарата на  
којима се остварује добитак у новцу, стварима и 
правима (покер апарати, једноруки Џек, томбола, 
компјутерске и видео игре и друго).............5.100,00 дин.
- држање апарата за забавне игре (флипери, билијар и 
друго)...........................................................2.500,00 дин.

НАПОМЕНА:
1. Таксени обвезник из овог Тарифног броја је држалац, 
правно или физичко лице, које држи средства за игре 
на срећу и забавне игре.
2. Таксени обвезник је дужан да пријави држање 
апарата и средстава за игре на срећу и забавне игре 
Општинској управи Беочин, Служби за инспекцијске 
послове и урбанизам (комунална инспекција). Пријаве 
се подносе почев од 28.12.2010. године, односно, од 
дана почетка коришћења средстава. Пријава садржи 
име и презиме држаоца, тачну адресу, место држања 
апарата, врсту, марку, тип и серијски број апарата и 
датум почетка држања апарата.
3. Ако је пријава таксене обавезе из овог Тарифног 
броја извршена у првом полугодишту, плаћа се цео 
износ годишње таксе, а ако је извршена у другом 
полугодишту плаћа се 50% износа годишње таксе.
4. Контролу пријављивања таксене обавезе  врши 
Општинска управе Беочин, Служба за инспекцијске 
послове и урбанизам.

ТАРИФНИ БРОЈ 3.

За истицање фирме на пословном простору, 
такса се утврђује на годишњем нивоу и то:

1. МАЛА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ 
(осим малих правних лица и предузетника која 
обављају делатност: банкарства, осигурања 
имовине и лица, производње и трговине 
нафтним дериватима, производња цемента, 
поштанских, мобилних и телефонских услуга, 
електропривреде, казина, коцкарница, 
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских 
услуга и ноћних барова и дискотека) који имају 
годишњи приход до 50.000.000 динара не 
плаћају фирмарину.

2. СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА КАО И ПРЕДУЗЕТ-

НИЦИ И МАЛА ПРАВНА ЛИЦА који имају го-
дишњи приход преко 50.000.000 динара (осим 
малих правних лица и предузетника која обав-
љају делатност: банкарства, осигурања имови-
не и лица, производње и трговине нафтним 
дериватима, производња цемента, поштан-
ских, мобилних и телефонских услуга, електро-
привреде, казина, коцкарница, кладионица, 
бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћ-
них барова и дискотека)........ 2 просечне зараде

3. ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА (осим малих правних 
лица и предузетника која обављају делатност: 
банкарства, осигурања имовине и лица, 
производње и трговине нафтним дериватима, 
производња цемента, поштанских, мобилних и 
телефонских услуга, електропривреде, казина, 
коцкарница, кладионица, бинго сала и 
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 
дискотека)............................. 3 просечне зараде

4. МАЛА, СРЕДЊА И ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА И 
ПРЕДУЗЕТНИЦИ који обављају делатност: 
банкарства; електропривреде........ 5 просечних 
зарада 

5. МАЛА, СРЕДЊА И ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА И 
ПРЕДУЗЕТНИЦИ који обављају делатност: 
осигурања имовине и лица; поштан-
ских,мобилних и телефонских услуга, у завис-
ности од зоне плаћају:

Зона 1: Трг БФЦ .............................. 4 просечне зараде
Зона 2: МЗ Беочин град, 
изузев Трга БФЦ............................... 4 просечне зараде
Зона 3: МЗ Раковац, МЗ Беочин, МЗ Бразилија, МЗ 
Черевић ........................................... 2 просечне зараде
Зона 4: МЗ Баноштор, МЗ Свилош, МЗ Грабово, МЗ 
Сусек, МЗ Луг.................................... 1 просечну зараду

6. МАЛА, СРЕДЊА И ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА И 
ПРЕДУЗЕТНИЦИ који обављају делатност: 
производње и трговине нафтом и дериватима 
нафте; производња и трговина на велико 
дуванским производима, у зависности од зоне 
плаћају:

Зона 1: трг БФЦ.................................4 просечне зараде
Зона 2: МЗ Беочин град, 
изузев трга БФЦ .............................8 просечних зарада
Зона 3: МЗ Раковац, МЗ Беочин, МЗ Бразилија, МЗ 
Черевић ........................................... 4 просечне зараде
Зона 4: МЗ Баноштор, МЗ Свилош, МЗ Грабово, МЗ 
Сусек, МЗ Луг.................................... 2 просечне зараде

7. МАЛА, СРЕДЊА И ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА И 
ПРЕДУЗЕТНИЦИ који обављају делатност 
производње цемента ....... 10 просечних зарада

8. МАЛА, СРЕДЊА И ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА И 
ПРЕДУЗЕТНИЦИ који обављају делатност: каз-
ина, коцкарница, кладионица; бинго сала и пру-
жања коцкарских услуга ....... 2 просечне зараде

9. МАЛА, СРЕДЊА И ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА И 
ПРЕДУЗЕТНИЦИ који обављају делатност: 
ноћних барова и дискотека; мењачница 
........................................... 0,5 просечне зараде.
Под просечном зарадом сматра се просечна 

зарада по запосленом остварена на територији 
општине Беочин у периоду јануар – август у години која 
претходи години за коју се утврђује фирмарина, према 
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подацима Републичког завода за статистику (Беочин 
јануар – август 2013. године – 65.522 динара).
НАПОМЕНА
1. Ако се на једном пословном објекту налази 

више истакнутих фирми истог обвезника, такса се 
плаћа само за једну фирму.

2.  Такса по овом Тарифном броју плаћа се у 
једнаким тромесечним ратама у року од 60 дана од 
дана почетка тромесечја (01.03., 01.06., 01.09. и 
01.12.).

3.  Наплату по овом Тарифном броју врши 
Општинска управа Беочин, Служба за локални 
економски развој – Одсек локалне пореске 
администрације.

4.  Прописује се образац П-ТФ : Пријава за 
локалну комуналну таксу – Истицање фирме на 
пословним просторијама, који је саставни део ове 
Одлуке.

ТАРИФНИ БРОЈ 4.

За постављање рекламних паноа (билборди и 
друге рекламне ознаке) на  површинама јавне намене 
(путни појас, тротоари, зелене површине и сл.) плаћа 
се такса у дневном износу од 14,00 динара по сваком 

2започетком м  .
Уколико се користи светлећи или посебно 

осветљен пано, плаћа се такса увећана за 70%.

НАПОМЕНА:
1.  Решење о утврђивању и наплати таксе по овом 

тарифном броју доноси  ЈП "Грађевинско земљиште 
и путна привреда" Беочин, приликом издавања 
услова-сагласности за  постављање паноа, 
сразмерно времену коришћења. 

2.  Накнада за издавање услова-сагласности је 
приход ЈП "Грађевинско земљиште и путна 
привреда" Беочин, а такса је приход буџета 
Општине.

3.  ЈП "Грађевинско земљиште и путна привреда" 
Беочин је дужно да води евиденцију таксених 
обвезника са подацима о задужењу и наплати.

ТАРИФНИ БРОЈ 5.

За, коришћење  површина јавне намене за 
камповање, за постављање шатора и камп приколица, 
за постављање монтажних гаража или друге облике 

2 привременог коришћења такса се плаћа за сваки м
заузете јавне површине у корист буџета општине 
Беочин и то :

- За коришћење  површина јавне намене за 
камповање, за постављање шатора и камп приколица, 
утврђује се такса у дневном износу од 6,00 динара.

- За коришћење површина јавне намене за 
постављање монтажних гаража или друге облике 
привременог коришћења, утврђује се такса у 
годишњем износу од 400,00 динара.

НАПОМЕНА:
1. Такса за коришћење површина јавне намене  

за камповавање, за постављање шатора и камп 
приколица се плаћа унапред, приликом издавања 
одобрења за камповање. Одобрење издаје 
Општинаска управа - Служба за инспекцијске 

послове и урбанизам.
2.  Решење о утврђивању и наплати таксе за 

коришћење површина јавне намене  за 
постављање монтажних гаража или друге облике 
привременог коришћења доноси Општинаска 
управа - Служба за инспекцијске послове и 
урбанизам. Такса се утврђује за период од годину 
дана и плаћа се квартално.

3.  Контролу над применом Тарифног броја 7. 
врши комунални инспектор.

ТАРИФНИ БРОЈ 6.

За држање моторних, друмских и прикључних 
возила, осим пољопривреднх возила и машина, плаћа 
се такса у износу од:

1. за теретна возила:
- за камионе до 2 т носивости ................1.570 дин.
- за камионе од 2 т до 5 т носивости. .....2.100 дин.
- за камионе од 5 т до 12 т носивости ....2.620 дин.
- за камионе преко 12 т носивости ........ 4.750 дин.
2. за теретне и радне приколице (за путничке 

аутомобиле) ......................................... 520 дин.
3. за путничка возила:

3- до 1.150 цм  .............................................. 520 дин.
3 3- преко 1.150 цм  до 1.300 цм  ................1.050 дин.
3 3- преко 1.300 цм  до 1.600 цм  ............... 1.570 дин.
3 3- преко 1.600 цм  до 2.000 цм  ............... 2.100 дин.
3 3- преко 2.000 цм  до 3.000 цм  ............... 3.140 дин.

3преко 3.000 цм  ........................................5.240 дин.
4. за мотоцикле:

3- до 125 цм  ................................................. 420 дин.
3 3- преко 125 цм  до 250 цм  ........................ 630 дин.
3 3- преко 250 цм  до 500 цм  ..................... 1.050 дин.
3 3- преко 500 цм  до 1.200 цм  ...................1.260 дин.

3- преко 1.200 цм  ......................................1.570 дин.
5. за аутобусе и комби бусеве – 50 динара по 

регистрованом седишту
6. за прикључна возила: теретне приколице, 

полуприколице и специјалне теретне прико-
лице за превоз одређених врста терета:
- 1 т носивости ......................................210 дин.
- Од 1 т до 5 т носивости ......................370 дин.
- Од 5 т до 10 т носивости ....................500 дин.
- Од 10 т до 12 т носивости ..................680 дин.
- Носивости преко 12 т ..................... 1.050 дин.

7. за вучна возила (тегљаче):
- чија је снага мотора до 66 киловата ...........1.570 дин.
- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата ....2.100 дин.
- чија је снага мотора од 96 – 132 киловата .2.620 дин.
- чија је снага мотора од 132 – 177 килов. ...3.140 дин.
- чија је снага мотора преко 177 килов. ...... 4.190 дин.

8. за радна возила, специјална адаптирана 
возила за превоз реквизита за путујуће забаве, 
радње и атестирана специјализована возила 
за превоз пчела ............................ 1.050 динара.
Од обавезе плаћања локалне комуналне таксе 

за држање моторних, друмских и прикључних возила, 
изузимају се возила Дома здравља „ Др Душан Савић 
Дода“ Беочин.

НАПОМЕНА:
1. Такса по овом Тарифном броју плаћа се приликом 
регистрације возила и мотоцикала.
2. Такса из овог Тарифног броја не плаћа се на 
преуређене путничке аутомобиле и бицикле са 
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помоћним мотором које користе инвалиди, возила 
Црвеног крста и амбулантна возила.

ТАРИФНИ БРОЈ 7.

За коришћење простора на површинама јавне 
намене ради извођења грађевинских радова при 
изградњи, реконструкцији и адаптацији објекта плаћа 

2се такса у дневном износу од 4,00 динара  по м  заузете 
површине јавне намене.

За коришћење простора на површинама јавне 
намене при извођењу радова на објектима који изискују 
раскопавање површина јавне намене плаћа се такса у 

2дневном износу по м  заузете  површине јавне намене и 
то:

- раскопавање коловоза и 
паркиралишта.............................................72,00 дин.
- раскопавњње тргова, платоа, стаза и 
тротоара......................................................36,00 дин.
- раскопавање зелених површина ...........29,00 дин. 

Ако се раскопавање површине јавне намене  
врши у времену од 15. новембра до 1.марта, одређена 
таксена тарифа увећава се за 100%.

За коришћење простора на површинама јавне 
намене за држање огревног дрвета, грађевинског и 
другог материјала плаћа се такса у дневном износу од 

2 7,50 динара по м заузете површине јавне намене.

НАПОМЕНА:

1.  Таксу из овог Тарифног броја плаћа инвеститор 
за период од дана почетка извођења радова, 
односно заузећа површине јавне намене, до 
завршетка радова, односно, уклањања материјала.
Ако радови трају дуже од три месеца такса се плаћа 
квартално и то за први квартал приликом издавања 
одобрења, а за сваки следећи квартал у року од 15 
дана пре почетка квартала. 

2.  Такса из овог Тарифног броја не плаћа се ако 
се заузимање површине јавне намене врши за 
изградњу и одржавање коловоза или друге  
површине јавне намене и за отклањање хаварија на 
инсталацијама водовода, канализације и топло-
вода, као и за извођење радова на изградњи и 
реконструкцији водовода, канализације и топло-
вода када се ови радови финансирају из средстава 
по одређеним донаторским програмима или по 
програмима јавних и јавних комуналних предузећа 
који се финансирају из средстава буџета општине 
Беочин.

3.  Уколико се заузеће површине јавне намене 
врши без одобрења Општинске управе - Службе за 
инспекцијске послове и урбанизам, комунални 
инспектор ће приликом контроле таксу увећати 10 
пута.

Таксу по овом Тарифном броју наплаћује 
Општинска управа, Служба за инспекцијске послове и 
урбанизам.

16. јун 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН Број 4 - Страна 105



16. јун 2014.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИНБрој 4 - Страна 106

П - “ТФ”



С  А  Д  Р  Ж  А  Ј

16. јун 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН Број 4 - Страна 107

Рег. бр. предмета страна Рег. бр. предмета страна

Скупштина општине Беочин

054 Решење о прихватању Извештаја о раду Центра
       за социјални рад Града Новог Сада, одељења Беочин 
       за 2013. годину ................................................................................1
055 Решење о прихватању Финансијског извештаја Јавног 
       предузећа “Топлана” Беочин за 2013. годину ................................1
056 Решење о прихватању Финансијског извештаја предузећа 
       и Плана остварења по годишњем обрачуну 
       јануар-децембар 2013. године Јавног комуналног 
       предузећа “Беочин” Беочин ...........................................................1
057 Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног 
       одбора Јавног комуналног предузећа “Беочин” којим се 
       уређује покриће дела губитка по годишњем обрачуну 
       за 2013. годину ................................................................................2
058 Решење о прихватању Извештаја о раду и пословању 
       Дома здравља “Др Душан Савић Дода” Беочин 
       за 2013. годину ................................................................................2
059 Решење о прихватању Годишњег финансијског извештаја
       Основне школе “Јован Грчић Миленко” Беочин 
       за 2013. годину................................................................................2
060 Решење о прихватању Извештаја о реализацији 
       Финансијског плана Основне школе “Јован Поповић” Сусек 
       за 2013. годину ................................................................................2
061 Решење о прихватању Извештаја о финансијском пословању
       Предшколске установе “Љуба Станковић” Беочин 
       за 2013. годину.................................................................................2
062 Решење о прихватању Извештаја о раду 
       и финансијском пословању Културног центра 
       општине Беочин за 2013. годину ....................................................3
063 Решење о прихватању Финансијског извештаја 
       Месне заједнице Раковац за 2013. годину .....................................3
064 Решење о прихватању Финансијског извештаја 
       Месне заједнице Беочин за 2013. годину ......................................3
065 Решење о прихватању Финансијског извештаја 
       Месне заједнице Беочин град за 2013. годину ..............................3
066 Решење о прихватању Финансијског извештаја 
       Месне заједнице Бразилија за 2013. годину ..................................4
067 Решење о прихватању Финансијског извештаја 
       Месне заједнице Черевић за 2013. годину ....................................4
068 Решење о прихватању Финансијског извештаја 
       Месне заједнице Баноштор за 2013. годину ..................................4
069 Решење о прихватању Финансијског извештаја 
       Месне заједнице Сусек за 2013. годину .........................................4
070 Решење о прихватању Финансијског извештаја 
       Месне заједнице Свилош за 2013. годину .....................................5
071 Решење о прихватању Финансијског извештаја 
       Месне заједнице Грабово за 2013. годину .....................................5
072 Решење о прихватању Финансијског извештаја 
       Месне заједнице Луг за 2013. годину .............................................5
073 Решење о прихватању Извештаја о финансијском пословању 
       и раду Јавног предузећа “Спорстско пословни центар Беочин”
       Беочин за 2013. годину ...................................................................5
074 Решење о прихватању Извештаја о пословању Јавног 
       предузећа “Грађевинско земљиште и путна привреда” 
       за 2013. годину ................................................................................6
075 Решење о прихватању Извештаја о финансијском пословању
       Спортског савеза општине Беочин за 2013. годину .......................6
076 Решење о прихватању Извештаја о раду Општинске управе
       Беочин и Извештаја о извршењу Финансијског плана 
       Општинске управе Беочин за 2013. годину ...................................6
077 Одлука о Завршном рачуну Буџета 
       општине Беочин за 2013. годину ....................................................6
078 Решење о давању сагласности на Предшколски програм 
       Предшколске установе “Љуба Станковић” Беочин 
       са важењем од 01.09. 2014. године ..............................................27

079 Одлука о мрежи предшколских установа на територији
       општине Беочин ...........................................................................27
080 Одлука о утврђивању већег односно мањег броја деце 
       у васпитним групама у Предшколској установи 
       “Љуба Станковић” Беочин ...........................................................28
081 Решење о давању сагласности на одлуку о утврђивању 
       радног времена Предшколске установе 
       “Љуба Станковић” Беочин ...........................................................29
082 Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама 
       и допунама Статута Културног центра 
       Општине Беочин ...........................................................................29
083 Решење о давању сагласности на измене и допуне 
       Програма пословања и Финансијског плана предузећа 
       “Топлана” Беочин за 2014. годину ................................................29
084 Годишњи програм заштите, уређења и коришћења 
       пољопривредног земљишта за територију 
       општине Беочин за 2014. годину ..................................................30
085 Решење о прихватању Годишњег извештаја Пољочуварске
       службе општине Беочин за 2013. годину .....................................80
086 Одлука о изменама и допунама Одлуке о обављању 
       комуналне делатности, управљање гробљима 
       и погребне услуге .........................................................................80
087 Решење о утврђивању престанка дужности члана 
       Општинског већа Општине Беочин 
       (Зорана Маринковић) ...................................................................80
088 Решење о избору чланова Општинског већа 
       општине Беочин ...........................................................................80
089 Решење о разрешењу директора Јавног предузећа
       “Спортско пословни центар Беочин” ...........................................81
090 Решење о именовању вршиоца дужности директора 
       Јавног предузећа “Спортско пословни центар Беочин” 
       Беочин ..........................................................................................81
091 Решење о разрешењу чланова Школског одбора 
       Основне школе “Јован Грчић Миленко” Беочин ..........................82
092 Решење о именовању чланова Школског одбора 
       Основне школе “Јован Грчић Миленко” Беочин ..........................82
093 Решење о разрешењу чланова Школског одбора 
       Основне школе “Јован Поповић” Сусек .......................................82
094 Решење о именовању чланова Школског одбора 
       Основне школе “Јован Поповић” Сусек .......................................83
095 Решење о разрешењу и постављању чланова Штаба за
       ванредне ситуације Општине Беочин .........................................83
096 Решење о разрешењу и именовању председника и члана 
       Комисије за урбанизам, комуналне делатности 
       и заштиту животне средине .........................................................83
097 Решење о разрешењу и именовању председника Савета
       за привреду и локални економски развој .....................................84
098 Решење о разрешењу и именовању председника  
       Управног одбора Дома здравља 
       “Др Душан Савић Дода” Беочин ...................................................84

Општинско веће Општине Беочин

099 Решење о формирању стручног тима за израду Процене 
       угрожености од елементарних непогода и других несрећа
       на територији општине Беочин ....................................................84

Начелник општинске управе Беочин

100 Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији 
       радних места у Општинској управи Беочин 
       општине Беочин за 2013. годину ..................................................85

Комисија за статутарна питања,
организацију и нормативна акта

101 Одлука о локалним комуналним таксама
       - пречишћен текст .......................................................................101



CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
34(497.113 Beočin)(094.5)
СЛУЖБЕНИ лист општине Беочин / главна и одговорна
уредница Катарина Остојић Илић. - Год. 5, бр. 4 (2014)-  . -
Беочин: Општинска управа Беочин, 2011 - . - 30 cm

ISSN 1821-4312

COBISS.SR-ID 248163847

Издавач:
Општинска управа Беочин, Светосавска 25, 21300 Беочин

Главна и одговорна уредница: Катарина Остојић Илић
Телефон: 021/870-260

Матични број: 08439940, ПИБ: 101619734,
Уплатни рачун: 840-714552843-83

Штампа: D PUNKT, Нови Сад
Тоне Хаџића 25, Телефон: 021/424-177


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108

