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На основу члана 54. став 7. Закона о јавној 

својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 
и 105/2014), члана 12. Уредбе о условима прибављања 
и отуђења непокретности непосредном погодбом, 
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених понуда 
(„Службени гласник РС“, број 24/2012, 48/2015 и 
99/2015) и члана 34. став 1. тачка 6. и 120. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“, 

број 7/2011 – пречишћен текст, 11/2012 и 8/2015), 

Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 
20.09.2016. године, донела је

О Д Л У К У
О ВИСИНИ ЗАКУПНИНЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, СТАНОВА, ГАРАЖА И 
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина закупнине за 

коришћење стамбених зграда, станова, гаража и 
пословног простора у јавној својини општине Беочин. 

Члан 2.
Стамбене зграде, станови, гараже и пословни 

простор у јавној својини општине Беочин разврставају 
се у четири зоне у складу са Одлуком о одређивању 
зона и најопремљеније зоне на територији општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“, број 
14/2013).

Члан 3.
Висина закупнине за коришћење стамбених 

зграда, станова, гаража и пословнох простора у јавној 
својини општине Беочин, утврђује се по м/2 у следећим 
износима:

Одлука СО Беочин, број 01-011-379 од 29.11.2013. 
године

I зона – МЗ Беочин град: улице Краља Петра Првог Б-1, 

Б-2 и Б-3, Цара Душана, Трг Цара Лазара и 

Светосавска – парна страна од аутобуске станице до 

краја

II зона – подручје МЗ Беочин град које није обухваћено 

првом зоном

III зона – МЗ Раковац, Беочин, Бразилија, Черевић, 

Баноштор, Сусек и Луг

IV зона – МЗ Грабово и Свилош

Члан 4.
Корисници стамбених зграда, станова, гаража 

и пословног простора који користе стамбене зграде, 
станове, гараже и пословни простор у јавној својини 
општине Беочин на основу одлуке органа општине 
Беочин настављају са коришћењем истих. 

Корисници стамбених зграда, станова, гаража 
и пословног простора из става 1. овог члана у обавези 
су у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке поднети захтев Општинском већу општине 
Беочин ради закључивања уговора о закупу на начин 
како је прописано Уредбом о условима прибављања и  

отуђења непокретности непосредном погодбом, 
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених понуда 
(„Службени гласник РС“, број 24/2012, 48/2015 и 
99/2015).

Уговором из става 2. овог члана регулисаће се 
посебно: начин и рокови плаћања закупнине, обавеза 
плаћања трошкова везаних за коришћење простора 
(комуналне услуге, електрична енергија и сл.) и 
поступак раскида уговора.

Члан 5.
Корисници стамбених зграда, станова, гаража 

и пословног простора који користе стамбене зграде, 
станове, гараже и пословни простор у јавној својини 
општине Беочин на основу уговора закљученог са 
Јавним предузећем „Грађевинско земљиште и путна 
привреда“ Беочин коме је претходила јавна лицитација 
или прикупљање писмених понуда, настављају са 
коришћењм истих. 

Корисници стамбених зграда, станова, гаража 
и пословног простора из става 1 овог члана у обавези су 
у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке 
поднети захтев Општинском већу општине Беочин 
ради закључивања уговора о закупу на начин како је 
прописано Уредбом о условима прибављања и  

I зона II зона III зона IV  зона
Стамбене зграде 180 динара 155 динара 65 динара 40 динара
Станови 200 динара 180 динара 95 динара 60 динара
Гараже 110 динара 105 динара 90 динара 60 динара
Пословни простор 230 динара 220 динара 185 динара 135 динара



отуђења непокретности непосредном погодбом, 
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених понуда 
(„Службени гласник РС“, број 24/2012, 48/2015 и 
99/2015).

Члан 6.
Корисници стамбених зграда, станова, гаража 

и пословног простора који користе стамбене зграде, 
станове, гараже и пословни простор у јавној својини 
општине Беочин,  без правног основа, а који желе да 
наставе њихово коришћење у обавези су поднети 
захтев Општинском већу општине Беочин у року од 30  
дана од  дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 7.
Висина закупнине стамбених зграда, станова, 

гаража и пословног простора утврђеног у члану 3. ове 
Одлуке, служиће за утврђивање почетног износа 
закупнине стамбених зграда, станова, гаража и 
пословног простора при давању истих у закуп путем 
јавног надметања, односно прикупљања писмених 
понуда, а у складу са Уредбом о условима прибављања 
и отуђења непокретности непосредном погодбом, 
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених понуда 
(„Службени гласник РС“, број 24/2012, 48/2015 и 
99/2015).

Члан 8.
Евиденцију корисника стамбених зграда, 

станова, гаража и пословног простора у јавној својини 
општине Беочин који користе стамбене зграде, 
станове, гараже и пословни простор на начин како је 
прописано  чланом 4. и 5. ове одлуке утврдиће Одсек за 
евиденцију и управљање општинском имовином 
Службе за општу управу и заједничке послове 
Општинске управе Беочин.

Евиденцију извршавања уговорених обавеза, 
достављање опомена за нередовно измирење 
уговорених обавеза, обрачун камате као и обрачун 
елемената за закључивање годишњих анекса уговора о 
закупу  стамбених зграда, станова, гаража и пословног 
простора, вршиће Служба за финансије Општинске 
управе Беочин.

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Беочин“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
Број:01-011-70 ПРЕДСЕДНИК СО:
Дана:20.09.2016. године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута 
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр. 

7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15) и члана 44. став 1. 

тачка 3. Статута Јавног предузећа "Топлана" Беочин, 
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 
20.09.2016. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ТОПЛАНА"

БЕОЧИН ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и 

допунама Програма пословања Јавног предузећа 
"Топлана" Беочин за 2016. годину, који је усвојио 
Надзорни одбор Јавног предузећа "Топлана" Беочин на 
седници одржаној дана 08.08.2016. године.

Члан 2.
Измене и допуне Програма пословања Јавног 

предузећа "Топлана" Беочин за 2016. 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: 01-400-146 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана:20.09.2016. године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 7. и 20. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), 
члана 5. став 3., 6. и 79. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), 
члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС“, број 88/2011), члана 34. став 1. 
тачка 8. Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“, број 7/11-пречишћен текст, 11/12 и 
8/15), Скупштина општине Беочин на седници одржаној 
дана 20.09. 2016. године, донела је

ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОЧИН''
СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање оснивачког акта

Члан 1.
Овом Одлуком, у циљу усклађивања са 

одредбама Закона о јавним предузећима, ставља се 
ван снаге Оснивачки акт Јавног комуналног предузећа 
„Беочин“ Беочин  (''Службени лист општине Беочин'' 

број: 7/13 – прећишћен текст), које је уписано у регистар 

Агенције за привредне регистре Решењем број 
19266/2015 од 10.06.2005. године.

Циљ оснивања јавног предузећа

Члан 2.
Јавно комунално предузеће ''Беочин'' Беочин (у 

даљем тексту: Јавно комунално предузеће „Беочин“) 
оснива се и послује ради обезбеђивања трајног 
снабдевања водом за пиће, пречишћавања и одвођења 
атмосферских и отпадних вода, скупљање отпада који 
није опасан, третман и одлагање отпада, санација, 
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рекултивација и друге услуге у области управљања 
отпадом, услуге уређења и одржавање околине, услуге 
чишћења улица, уклањање снега и леда и одржавање 
улица, тротоара, зеленила, паркова, вртова терена и 
др., затим управљање пијацом, погребне делатности и 
друге сродне делатности, постављање електричних 
инсталација уличне расвете и електричних сигнала, 
као делатности од општег интереса и уредног 
задовољавања потреба крајњих корисника услуга. 

Предмет Одлуке

Члан 3.
Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним 

предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача 
и Јавног комуналног предузећа ''Беочин'' у обављању 
делатности од општег интереса из члана 2. ове Одлуке, 
а нарочито:

- назив, седиште и матични број оснивача;
- пословно име и седиште Јавног комуналног 

предузећа ''Беочин“;
- претежна делатност Јавног комуналног пре-

дузећа ''Беочин“;
- права, обавезе и одговорности оснивача пре-

ма Јавном комуналном предузећу ''Беочин“ и Јавног 
комуналног предузећа ''Беочин'' према оснивачу;

- услови и начин утврђивања и распоређивања 
добити, односно начин покрића губитка и сношењу 
ризика;

- условима и начину задуживања Јавног кому-
налног предузећа ''Беочин“;

- заступање Јавног комуналног предузећа ''Бе-
очин“;

- износ основног капитала, као и опис, врста и 
вредност неновчаног улога;

- органи Јавног комуналног предузећа ''Бео-
чин“;

- податак о уделима оснивача у основном капи-
талу израженог у процентима;

- имовина која се не може отуђити;
- располагање стварима у јавној својини која су 

пренета у својину Јавног комуналног предузећа 
''Беочин'' у складу са законом;

- заштита животне средине;
- друга питања од значаја за несметано обав-

љање делатности за коју се оснива Јавно комунално 
предузеће ''Беочин“.

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Оснивач јавног предузећа

Члан 4.
Оснивач Јавног комуналног предузећа 

''Беочин“ је:
Општина Беочин, улица Светосавска број 25, 

матични број 08028168.
Права оснивача остварује Скупштина општине 

Беочин.

Правни статус јавног предузећа

Члан 5.
Јавно комунално предузеће ''Беочин'' има 

статус правног лица, са правима, обавезама и 
одговорностима утврђеним законом.

Јавно комунално предузеће ''Беочин'' у прав-
ном промету са трећим лицима има сва овлашћења и 
иступа у своје име и за свој рачун.

Одговорност за обавезе јавног предузећа

Члан 6.
Јавно комунално предузеће ''Беочин'' за своје 

обавезе одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног 

комуналног предузећа ''Беочин'', осим у случајевима 
прописаним законом.

Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност 
од општег интереса из члана 2. ове Одлуке обавља у 
континуитету.

Заступање и представљање јавног предузећа

Члан 7.
Јавно комунално предузеће ''Беочин'' заступа и 

представља директор.

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Пословно име јавног предузећа

Члан 8.
Јавно комунално предузеће ''Беочин''  послује 

под следећим пословним именом : Јавно комунално 
предузеће „Беочин“ Беочин.

Скраћено пословно име је ЈКП „Беочин“ 
Беочин. 

О промени пословног имена одлучује Над-
зорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Беочин“, уз 
сагласност оснивача.

Седиште јавног предузећа

Члан 9.
Седиште Јавног комуналног предузећа ''Бео-

чин'' је у Беочину, улица Десанке Максимовић број 52.
О промени седишта Јавног комуналног преду-

зећа ''Беочин'' одлучује Надзорни одбор, уз сагласност 
оснивача.

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа

Члан 10.
Јавно комунално предузеће ''Беочин'' поседује 

свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском 
језику и ћириличним писмом.

Печат је округлог облика и садржи пуно 
пословно име и седиште Јавног комуналног предузећа 
''Беочин''.

Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пу-
но пословно име, седиште Јавног комуналног предузе-
ћа ''Беочин'' и место за датум и број.

Јавно комунално предузеће ''Беочин'' има свој 
знак који садржи назив и седиште Јавног комуналног  
предузећа ''Беочин'', а који ће бити дефинисан 
Статутом Јавног комуналног предузећа ''Беочин''.

Упис јавног предузећа у регистар

Члан 11.
Јавно комунално предузеће ''Беочин'' се за 
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обављање своје делатности од општег интереса, 
утврђене овом одлуком, уписује у регистар у складу са 
законом којим се уређује правни положај привредних 
друштава и поступак регистрације, у складу са 
законом.

Унутрашња организација јавног предузећа

Члан 12.
Јавно комунално предузеће ''Беочин'' послује 

као јединствена радна целина.
Актом директора Јавног комуналног предузећа 

''Беочин'' уређује се унутрашња организација и 
систематизација послова.

IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Претежна делатност

Члан 13.
Претежна делатност Јавног комуналног 

предузећа ''Беочин''  је:
38.11 Скупљање отпада који није опасан
Поред основне делатности, делатности 

предузећа су:
02.10 Гајење шума и остале шумске 

делатности:
„узгој шума, садњу, расађивање, проређивање 

и заштиту шума и шумских појасева, подизање ниског 
растиња,подизање засада целулозног дрвета и дрвета 
за огрев, делатност расадника и др.“

36.00 Сакупљање, пречишћавање и 
дистрибуција воде

37.00 Уклањање отпадних вода
38.20 Третман и одлагање отпада
39.00 Санација, рекултивација и др.услуге у 

области упр. отпадом
42.11 Изградња површинских радова на 

улицама , путевима и др.
42.21 Изградња цевовода
43.21 Постављање електричних инстала-

ција 
43.22 Постављање водоводних и канализа-

ционих система
43.30 Завршни радови у грађевинарству
47.89 Трговина на тезгама и пијацама
71.12 Инжењерске делатности и техничко 

саветовање
71.20 Техничко испитивање и анализе
81.20 Услуге чишћења
81.29 Услуге осталог чишћења
81.30 Услуге уређења и одржавање околине
96.03 Погребне и сродне делатности
Јавно комунално предузеће ''Беочин'' може без 

уписа у регистар да врши и друге делатности које служе 
обављању претежне делатности, уколико за те 
делатности испуњава услове предвиђене законом.

О промени делатности Јавног комуналног 
предузећа ''Беочин'', као и о обављању других 
делатности које служе обављању претежне 
делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност 
оснивача, у складу са законом.

Услови за обављање делатности као 
делатности од општег интереса.

Члан 14.
Јавно комунално предузеће ''Беочин'' може да 

отпочне обављање делатности кад надлежни државни 
орган утврди да су испуњени услови за обављање те 
делатности у погледу:

1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине и
5) других услова прописаних законом.
Оснивачка права и улагање капитала јавног 

предузећа.

Члан 15.
Јавно комунално предузеће ''Беочин'' може, уз 

претходну сагласност оснивача, основати друштво 
капитала за обављање делатности од општег интереса 
из члана 2. ове Одлуке, као и друштво капитала за 
обављање делатности која није делатност од општег 
интереса, у складу са Законом о привредним 
друштвима.

Јавно комунално предузеће ''Беочин'' може 
улагати капитал у већ основана друштва капитала, уз 
претходну сагласност оснивача.

На одлуку Надзорног одбора из става 1. и 2. 
овог члана сагласност даје Скупштина општине.

V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Основни капитал

Члан 16.
Основни капитал Јавног комуналног предузећа 

„Беочин“ Беочин износи и то: новчани део 1.000,00 
динара и неновчани део 9.352.415,75 динара.

Удео оснивача у основном капиталу из става 1. 
овог члана је 100%. 

Усклађивање основног капитала предузећа 
врши се у складу са законом.

Вредност неновчаног улога оснивача утврђује 
се на основу процене извршене на начин прописан 
законом којим се уређује правни положај привредних 
друштава.

Имовина јавног предузећа

Члан 17.
Имовину Јавног комуналног предузећа 

''Беочин'' чине право својине на покретним и 
непокретним стварима, новчаним средствима и 
хартијама од вредности и друга имовинска права која 
су пренета у својину Јавног комуналног предузећа 
''Беочин'', укључујући и право коришћења на стварима 
у јавној својини општине Беочин.

Јавно комунално предузеће ''Беочин'' може 
користити средства у јавној и другим облицима својине, 
у складу са законом, одлуком оснивача и посебним 
уговором којим се регулишу међусобни односи, права и 
обавезе Јавног комуналног предузећа ''Беочин'' са 
једне и општине Беочин, као оснивача, са друге стране.

Члан 18.
Средства у јавној својини могу се улагати у 

капитал Јавног комуналног предузећа ''Беочин“, у 
складу са законом и актима Скупштине општине.
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По основу улагања средстава из става 1. овог 
члана општина стиче уделе у Јавног комуналног 
предузећа ''Беочин“, као и права по основу тих удела.

Вредност неновчаног улога оснивача утврђује 
се на основу процене извршене на начин прописан 
законом којим се уређује правни положај привредних 
друштава.

Капитал у Јавном комуналном предузећу 
''Беочин“  подељен на уделе,  уписује се у регистар.

Повећање и смањење оснивачког капитала

Члан 19.
О повећању или смањењу основног капитала 

Јавног комуналног предузећа  ''Беочин''   одлучује 
Скупштина општине Беочин, као оснивач у складу са 
законом.

Средства јавног предузећа

Члан 20.
Јавно комунално предузеће ''Беочин'', у 

обављању својих делатности, стиче и прибавља 
средства из следећих извора:

- продајом производа и услуга,
- из кредита,
- из донација и поклона,
- из буџета оснивача и буџета Републике 

Србије, буџета аутономне покрајине и
- из осталих извора, у складу са законом.

Расподела добити и покриће губитака

Члан 21.
Јавно комунално предузеће ''Беочин'' је дужно 

да део остварене добити уплати у буџет општине, по 
завршном рачуну за претходну годину.

Висина и рок за уплату добити из става 1. овог 
члана утврђује се у складу са законом и Одлуком о 
буџету општине за наредну годину.

Одлуку о распоређивању добити и начину 
покрића губитка доноси Надзорни одбор, уз сагласност 
оснивача.

Начела за одређивање цене услуга

Члан 22.
Елементи за образовање цена производа и 

услуга Јавног комуналног предузећа  ''Беочин'' уређују 
се посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз 
сагласност оснивача, у складу са законом.

Висина накнаде за испоруку комуналних 
производа и услуга  формира се у складу са начелима 
прописаним законом којим је уређена комунална 
делатност, и то: 

1) начелом „потрошач плаћа“;
2) начелом „загађивач плаћа“;
3) начелом довољности цене да покрије 

пословне расходе;
4) начелом усаглашености цена комуналних 

услуга са начелом приступачности;
5) начелом непостојања разлике у ценама 

између различитих категорија потрошача, сем ако се 
разлика заснива на различитим трошковима 
обезбеђивања комуналне услуге. Постојеће разлике у 

ценама комуналних производа и услуга постепено 
смањивати у наредним периодима.

Цене производа и услуга предузећа

Члан 23.
Елементи за одређивање цена комуналних 

услуга су :
1) пословни расходи исказани у пословним 

књигама и финансијским извештајима;
2) расходи за изградњу и реконструкцију 

објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, 
према усвојеним програмима и плановима вршиоца 
комуналне делатности на које је јединица локалне 
самоуправе дала сагласност;

3) добит вршиоца комуналне делатности.
Средства која су намењена за финансирање 

обнове и изградње објеката комуналне инфраструк-
туре исказују се посебно и могу се употребити само за 
те намене.

Усвајање захтева за измену цена

Члан 24.
Јавно комунално предузеће ''Беочин'' је 

обавезно да захтев за измену цена производа и услуга 
укључи у свој годишњи програм пословања, у складу са 
чланом 27. ове Одлуке.

Када се значајније промене вредности 
елемената, који су укључени у методологију за 
обрачунавање цена, Јавно комунално предузеће 
''Беочин'' може да током пословне године поднесе 
оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење 
измене цена комуналних услуга, заједно са изменама 
годишњег програма пословања.

Измене годишњег програма пословања, са 
предлогом за измену цена, достављају се Скупштини 
општине Беочин. 

Унапређење рада и развоја предузећа

Члан 25.
Унапређење рада и развоја Јавног комуналног 

предузећа ''Беочин''  заснива се на дугорочном и 
средњорочном плану рада и развоја.

Плановима и програмом рада из става 1. ове 
Одлуке, утврђују се пословна политика и развој Јавног 
комуналног предузећа ''Беочин'', одређују се 
непосредни задаци и утврђују средства и мере за 
њихово извршавање.

Планови и програми рада Јавног комуналног 
предузећа ''Беочин'' морају се заснивати на законима 
којима се уређују одређени односи у делатностима 
којима се бави Јавно  комунално предузеће ''Беочин''.

Планови и програми

Члан 26.
Планови и програми Јавног комуналног 

предузећа ''Беочин“ су:
- годишњи програм пословања,
- средњорочни план пословне стратегије и 

развоја Јавног комуналног предузећа „Беочин“, 
- дугорочни план пословне стратегије и развоја 

Јавног комуналног предузећа „Беочин“,
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- финансијски планови и
- други планови и програми (посебни програми 

за коришћење субвенције, гаранције или других 
средстава).

Планови и програми Јавног комуналног 
предузећа ''Беочин“ из става 1. алинеја 1, 2, 3. и 4. овог 
члана, достављају се Скупштини општине најкасније 
до 1. децембра текуће године за наредну годину.

Планови и програми се сматрају донетим када 
на њих сагласност да Скупштина општине.

Члан 27.
Годишњи програм пословања Јавног кому-

налног предузећа ''Беочин'' садржи, нарочито:
1) планиране изворе прихода и позиције 

расхода по наменама;
2) планиране набавке;
3) план инвестиција;
4) планирани начин расподеле добити, односно 

планирани начин покрића губитка;
5) елементе за целовито сагледавање цена 

производа и услуга;
6) план зарада и запошљавања;
7) критеријуме за коришћење средстава за 

помоћ, спортске активности, пропаганду и репре-
зентацију.

Измене и допуне годишњег програма посло-
вања могу се вршити искључиво из стратешких и 
државних интереса или уколико се битно промене 
околности у којима јавно предузеће послује.

Члан 28.
Ако Надзорни одбор Јавног комуналног 

предузећа ''Беочин'' до почетка календарске године не 
донесе годишњи програм, до доношења тог програма 
зараде запосленима се обрачунавају и исплаћују на 
начин и под условима утврђеним годишњим програмом 
пословања за претходну годину.

Члан 29.
Јавно комунално предузеће ''Беочин'' је дужно 

да Општинском већу доставља тромесечне извештаје 
о реализацији годишњег програма пословања.

Извештај из става 1. овог члана доставља се у 
року од 30 дана од дана истека тромесечја.

На основу извештаја из става 1. овог члана 
Општинско веће сачињава и доставља информацију о 
степену усклађености планираних и реализованих 
активности, надлежном министарству.

Поред информације из става 3. овог члана, 
Општинско веће једном годишње доставља минис-
тарству анализу пословања Јавног комуналног преду-
зећа „Беочин“ Беочин, са предузетим мерама за откла-
њање поремећаја у пословању предузећа. 

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
    И ОСНИВАЧА

Права оснивача

Члан 30.
По основу учешћа у основном капиталу Јавног 

комуналног предузећа ''Беочин'' општина Беочин , као 
оснивач има следећа права:

- право управљања Јавним комуналним 

предузећем ''Беочин'' на начин утврђен Статутом 
Јавног предузећа;

- право на учешће у расподели добити Јавног 
комуналног предузећа „Беочин“;

- право да буду информисани о пословању 
Јавног комуналног предузећа „Беочин“;

- право да учествују у расподели ликвидационе 
или стечајне масе, након престанка Јавног комуналног  
предузећа „Беочин“ стечајем или ликвидацијом, а по 
измирењу обавеза и 

- друга права у складу са законом.

Обезбеђење општег интереса

Члан 31.
Ради обезбеђења општег интереса у 

делатности за коју је Јавно комунално  предузеће 
''Беочин'' основано, Скупштина општине Беочин  даје 
сагласност на:

- Статут Јавног комуналног предузећа '' 
Беочин“;

- давање гаранција, авала, јемства, залога и 
других средстава обезбеђења за послове који нису из 
оквира делатности од општег интереса;

- располагање (прибављање и отуђење) 
средствима у јавној својини која су пренета у својину 
Јавног комуналног предузећа ''Беочин'', веће 
вредности, која је у непосредној функцији обављања 
делатности од општег интереса

- улагања капитала;
- статусне промене;
- акт о процени вредности капитала и 

исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и 
одлуку о својинској трансформацији и

- друге одлуке којима се уређује обављање 
делатности од општег интереса у складу са законом и 
овим уговором.

Члан 32.
Орган одређен Статутом општине Беочин даје 

сагласност на:
1. Акт о унутрашњој организацији и системати-

зацији радних места.
2. Претходну сагласност на повећање броја 

запослених.

Континуирано и квалитетно пружање услуга

Члан 33.
Јавно комунално предузеће ''Беочин'' је дужно 

да делатност од општег интереса за коју је основано 
обавља на начин којим се обезбеђује редовно, 
континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим 
корисницима.

Несметано функционисање постројења и опреме

Члан 34.
Јавно комунално предузеће ''Беочин'' је дужно 

да предузима мере и активности за редовно 
одржавање и несметано функционисање постројења и 
других објеката неопходних за обављање своје 
делатности, у складу са законима и другим прописима 
којима се уређују услови обављања делатности од 
општег интереса због које је основано.
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Поремећај у пословању

Члан 35.
У случају поремећаја у пословању Јавног 

комуналног предузећа „Беочин'', Скупштина општине 
Беочин предузеће мере којима ће обезбедити услове 
за несметан рад и пословање предузећа у обављању 
делатности од општег интереса, у складу са законом, а 
нарочито :

- разрешење Надзорног одбора и директора,
- ограничење права огранка Јавног предузећа 

да иступа у правном промету са трећим лицима,  
- ограничење у погледу права располагања 

појединим средствима у јавној својини,
- друге мере одређене законом којим се уређују 

услови и начин обављања делатности од општег 
интереса и овом Одлуком.

Члан 36.
У случају поремећаја у пословању Јавног 

комуналног предузећа „Беочин'', Оснивач, предузеће 
мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и 
пословање предузећа у обављању делатности од 
општег интереса, у складу са законом, а нарочито :

- промену унутрашње организације Јавног пре-
дузећа.

VII ПОСЛОВАЊЕ ПОД ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА

Пословање под тржишним условима

Члан 37.
Јавно комунално  предузеће ''Беочин'' послује 

по тржишним условима ради стицања добити, у складу 
са законом.

Пружање услуга корисницима 
са територије других општина

Члан 38.
У обављању своје претежне делатности, Јавно 

комунално предузеће ''Беочин'' своје производе и 
услуге може испоручивати, односно пружати и 
корисницима са територије других општина и градова, 
под условом да се ни на који начин не угрожава 
редовно, континуирано и квалитетно снабдевање 
крајњих корисника са територије општине Беочин.

Испоруку производа и пружање услуга из става 
1. овог члана Јавно комунално предузеће ''Беочин'' 
обавља у складу са посебно закљученим уговорима.

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Органи јавног предузећа

Члан 39.

Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор
2) Директор

1) Надзорни одбор

Састав Надзорног одбора

Члан 40.
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 

''Беочин'' има три члана, од којих је један председник. 
Председника и чланове надзорног одбора 

Јавног комуналног предузећа ''Беочин'', од којих је 
један члан из реда запослених, именује Скупштина 
општине, на период од четири године, под условима, на 
начин и по поступку  утврђеним законом, статутом 
општине и овом Одлуком.

Члан надзорног одбора из реда запослених 
предлаже се на начин и по постпку који је утврђен 
Статутом Јавног комуналног предузећа ''Беочин''.

Услови за чланове Надзорног одбора

Члан 41.
За председника и члана надзорног одбора 

Јавног комуналног предузећа ''Беочин'' именује се лице 
које испуњава следеће услове:

1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајању од најмање четири 
године, односно на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства 
на пословима за које се захтева високо образовање из 
тачке 2) овог члана;

4) да има најмање три године радног искуства 
на пословима који су повезани са пословима Јавног 
комуналног предузећа ''Беочин'';

5) да познаје област корпоративног управљања 
или област финансија;

6) да није осуђивано на казну затвора од 
најмање шест месеци;

7) да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

- обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи;

- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и 

дужности.
Председник и чланови надзорног одбора дужни 

су да се додатно стручно усавршавају у области 
корпоративног управљања, у складу са Програмом за 
додатно стручно усавршавање који утврђује Влада.

Члан 42.
Представник запослених у надзорном одбору 

мора испуњавати услове из члана 41. Одлуке, као и 
додатна два услова:

1) да није био ангажован у вршењу ревизије 
финансијских извештаја предузећа у последњих пет 
година и 

2) да није члан политичке странке.

Члан 43.
Надзорни одбор, директор и извршни директор 

не могу предлагати представника запослених у 
надзорном одбору.
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Престанак мандата чланова Надзорног одбора

Члан 44.
Мандат председнику и члановима Надзорног 

одбора престаје истеком периода на који су именовани, 
оставком или разрешењем.

Председник и чланови Надзорног одбора 
разрешавају се пре истека периода на који су 
именовани, уколико:

1) Јавно комунално предузеће ''Беочин'' не 
достави годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања у роковима прописаним законом;

2) Надзорни одбор пропусти да предузме 
неопходне мере пред надлежним органима у случају 
постојања основане сумње да одговорно лице јавног 
предузећа делује на штету јавног предузећа 
несавесним понашањем или на други начин;

3) се утврди да делује на штету Јавног 
комуналног предузећа ' 'Беочин'' несавесним 
понашањем или на други начин;

4) у току трајања мандата буде осуђен на 
условну или безусловну казну затвора.

Председник и чланови Надзорног одбора 
којима је престао мандат, дужни су да врше своје 
дужности до именовања новог надзорног одбора, 
односно именовања новог председника или члана 
надзорног одбора, а најдуже шест месеци.

Надлежност Надзорног одбора

Члан 45.
Надзорни одбор:
1) доноси дугорочни и средњорочни план 

пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово 
спровођење;

2) доноси годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања, усклађен са дугорочним и 
средњорочним планом пословне стратегије и развоја 
из тачке 1. овог члана;

3) усваја извештај о степену реализације 
годишњег, односно трогодишњег програма пословања;

4) усваја тромесечни извештај о степену 
усклађености планираних и реализованих активности;

5) усваја финансијске извештаје;
6) надзире рад директора;
7) доноси статут;
8) одлучује о статусним променама, оснивању 

других правних субјеката и улагању капитала;
9) доноси одлуку о расподели добити, односно 

начину покрића губитка;
10) закључује уговоре о раду са директором, у 

складу са законом којим се уређују радни односи;
11) врши друге послове у складу са законом и 

статутом.
Надзорни одбор не може пренети право 

одлучивања о питањима из своје надлежности на 
директора или друго лице у јавном предузећу.

Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 7) и 9) овог члана 
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
''Беочин'' доноси уз сагласност Скупштине општине.

Одлуку из става 1. тачка 8) овог члана 
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
''Беочин'' доноси уз претходну сагласност Скупштине 
општине.

Накнада за рад

Члан 46.
Председник и чланови Надзорног одбора 

Јавног комуналног предузећа ''Беочин'' имају право на 
одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору.

Висину накнаде из става 1. овог члана, односно 
критеријуме и мерила за њено утврђивање одређује 
Влада.

2) Директор

Члан 47.
Директора Јавног комуналног предузећа 

“Беочин“ именује Скупштина општине на период од 
четири године, а на основу спроведеног јавног 
конкурса.

Директор Јавног комуналног предузећа 
''Беочин'' заснива радни однос на одређено време. 

Директор предузећа је функционер који 
обавља јавну функцију.

Директор не може имати заменика.

Надлежности директора

Члан 48.
1) представља и заступа Јавно комунално 

предузеће ''Беочин'';
2)   организује и руководи процесом рада;
3) води пословање Јавног комуналног 

предузећа ''Беочин'';
4) одговара за законитост рада Јавног 

комуналног предузећа ''Беочин'';
5) предлаже дугорочни и средњорочни план 

пословне стратегије и развоја Јавног комуналног 
предузећа ''Беочин'' и одговоран је за њихово 
спровођење;

6) предлаже годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања Јавног комуналног предузећа 
''Беочин'' и одговоран је за његово спровођење;

7)   предлаже финансијске извештаје;
8)   извршава одлуке Надзорног одбора;
9)   бира извршне директоре;
10) бира представнике Јавног комуналног 

предузећа ''Беочин'' у скупштини друштва капитала 
чији је једини власник Јавно комунално предузеће 
''Беочин'', по претходно прибављеној сагласности 
Скупштине општине;

11)   доноси акт о систематизацији;
12) врши друге послове одређене законом, 

овом Одлуком и Статутом Јавног комуналног 
предузећа ''Беочин''.

Услови за избор директора

Члан 49.
За директора Јавног комуналног предузећа 

''Беочин'', може бити именовано лице које испуњава 
следеће услове:

1)   да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање  на 

основним студијама у трајању од најмање четири 
године, односно на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама или 
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специјалистичким струковним студијама;
3)  да има најмање пет година радног искуства 

на пословима за које се захтева високо образовање из 
тачке 2) овог члана;

4)  да има најмање три године радног искуства 
на пословима који су повезани са пословима Јавног 
комуналног предузећа ''Беочин'';

5) да познаје област корпоративног управ-
љања;

6)  да има радно искуство у организовању рада 
и вођењу послова;

7) да није члан органа политичке странке, 
односно да му је одређено мировање у вршењу 
функције у органу политичке странке;

8) да није осуђивано на казну затвора од 
најмање шест месеци;

9) да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

- обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи;

- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и 

дужности.
Статутом Јавног комуналног предузећа 

''Беочин'' могу бити одређени и други услови које лице 
мора да испуни да би било именовано за директора 
предузећа.

Зарада директора

Члан 50.
Директор има право на зараду, а може имати и 

право на стимулацију у случају када Јавно комунално 
предузеће „Беочин“ послује са позитивним пословним 
резултатом, у складу са подзаконским актом.

Одлуку о исплати стимулације директора 
доноси Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
''Беочин'', уз сагласност Скупштине општине.

Поступак именовања директора

Члан 51.
Директор јавног предузећа именује се након 

спроведеног јавног конкурса, у складу са законом, 
Статутом општине, Одлукама Скупштине општине и 
овом Одлуком.

Јавни конкурс спроводи Комисија за спрово-
ђење конкурса за избор директора.

Комисија јединице локалне самоуправе има 
пет чланова, од којих је један председник.

Комисију из става 3. овог члана образује 
Скупштина општине.

Председник и чланови комисије не могу бити 
народни посланици, посланици у Скупштини аутоном-
не покрајине, одборници у Скупштини општине Беочин, 
као ни постављена лица у органима општине.

Комисија из става 2. овог члана саставља ранг 
листу са највише три кандидата, у складу са Законом и 
са записником о спроведеном изборном поступку 
доставља Општинском већу који припрема предлог 
акта о именовању првог кандидата са ранг листе, са 
образложењем. 

Општинско веће доставља предлог акта о 
именовању из става 6. овог члана Скупштини општине 

ради усвајања.
Акт о именовању директора, са образложењем, 

објављује се у складу са Законом.

Члан 52.
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор 

директора Јавног комуналног предузећа ''Беочин''  
доноси Скупштина општине, на предлог Општинског 
већа.

Општинска управа доставља Општинском већу 
текст огласа о јавном конкурсу.

Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито: 
податке о Јавном комуналном предузећу ''Беочин'', 
пословима, условима за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа ''Беочин'', месту рада, стручној 
оспособљености, знањима и вештинама које се 
оцењују у изборном поступку и начину њихове провере, 
року у коме се подносе пријаве, податке о лицу 
задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу, 
адресу на коју се пријаве подносе, као и податке о 
доказима који се прилажу уз пријаву.

Оглас о јавном конкурсу за избор директора, 
Јавног комуналног предузећа ''Беочин''  објављује се у 
"Службеном гласнику Републике Србије", у Службеном 
листу општине Беочин, у најмање једним дневним 
новинама које се дистрибуирају на целој територији 
Републике Србије, као и на интернет страници 
општине.

Рок за објављивање огласа из става 4. овог 
члана у "Службеном гласнику Републике Србије" не 
може бити дужи од осам дана од дана доношења 
одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор 
директора јавног предузећа.

Пријава на јавни конкурс за избор директора 
јавног предузећа подноси се у року од 30 дана од дана 
објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику 
Републике Србије".

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз 
које нису приложени сви потребни докази, Комисија 
одбацује закључком против кога није допуштена 
посебна жалба.

Члан 53.
Решење о именовању директора је коначано.
Решење о именовању директора Јавног 

комуналног предузећа ''Беочин'', са образложењем, 
објављује се у ''Службеном гласнику РС'', Службеном 
листу општине Беочин и на интернет страници општине 
Беочин.

Члан 54.
Именовани кандидат дужан је да ступи на 

функцију у року од осам дана од дана објављивања 
решења о именовању у "Службеном гласнику 
Републике Србије".

Рок из става 1. овог члана, из нарочито 
оправданих разлога, може се продужити за још осам 
дана.

Мандат директора

Члан 55.
Мандат директора престаје истеком периода 

на који је именован, оставком или разрешењем.
Поступак за именовање директора покреће се 

шест месеци пре истека периода на који је именован, 
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односно у року од 30 дана од дана подношења оставке 
или разрешења.

Оставка директора

Члан 56.
Оставка се у писаној форми подноси 

Скупштини општине.

Разрешење

Члан 57.
Предлог за разрешење директора Јавног 

комуналног предузећа ''Беочин'', подноси Општинско 
веће.

Предлог из става 1. овог члана може поднети и 
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
''Беочин'', преко  Општинског већа.

Предлог за разрешење мора бити образложен, 
са прецизно наведеним разлозима због којих се 
предлаже разрешење и доставља се директору који 
има право да се у року од 20 дана изјасни о разлозима 
због којих се предлаже разрешење.

Пошто директору пружи прилику да се изјасни о 
постојању разлога за разрешење и утврди потребне 
чињенице, Општинско веће предлаже Скупштини 
општине доношење одговарајућег решења.

Против решења о разрешењу жалба није 
допуштена, али се може водити управни спор.

Члан 58.
Скупштина општине разрешава или може 

разрешити директора Јавног комуналног предузећа 
„Беочин“  под условима предвиђеним законом.

Суспензија директора

Члан 59.
Уколико у току трајања мандата против 

директора буде потврђена оптужница, Скупштина 
општине доноси решење о суспензији директора 
Јавног комуналног предузећа ''Беочин''.

Суспензија траје док се поступак правноснажно 
не оконча.

Вршилац дужности директора

Члан 60.
Вршилац дужности директора може се 

именовати до именовања директора јавног предузећа 
по спроведеном јавном конкурсу.

Период обављања функције вршиоца дужнос-
ти директора не може бити дужи од једне године.

Исто лице не може бити два пута именовано за 
вршиоца дужности директора.

Вршилац дужности директора мора испуња-
вати услове за именовање директора јавног предузећа 
из члана 49. ове Одлуке.

Вршилац дужности има сва права, обавезе и 
овлашћења која има директор јавног предузећа.

Извршни директор

Члан 61.
За извршног директора бира се лице које 

испуњава услове у складу са Законом и које има 

најмање три године радног искуства на пословима на 
којима ће бити задужен у Јавном комуналном 
предузећу „Беочин“.

Извршни директор нема заменика.
Извршни директор за свој рад одговара 

директору.
Извршни директор мора бити у радном односу 

у Јавном комуналном предузећу „Беочин“.
Извршни директор има право на зараду и 

стимулацију у складу са Законом. Акт о исплати 
стимулације извршног директора доноси Надзорни 
одбор на предлог директора.

IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ

Поремећаји у пословању

Члан 62.
У случају поремећаја у пословању Јавног 

комуналног предузећа ''Беочин'', Скупштина општине, 
може предузети мере прописане законом, ради 
обезбеђења услова за несметано функционисање и 
обављање делатности од општег интереса, а нарочито:

- промену унутрашње организације Јавног 
комуналног предузећа ''Беочин'';

- разрешење Надзорног одбора и директора и 
именовање привременог органа Јавног комуналног 
предузећа ''Беочин'';

- ограничење права појединих делова Јавног 
комуналног предузећа ''Беочин'' да иступају у правном 
промету са трећим лицима;

- ограничење у погледу права располагања 
појединим средствима у јавној својини;

- друге мере одређене законом којим се 
одређују делатности од општег интереса.

За време ратног стања или непосредне ратне 
опасности, у складу са одлуком  Владе, Скупштина 
општине може у Јавном комуналном предузећу 
''Беочин'' утврдити организацију за извршавање 
послова од стратешког значаја за Републику Србију, 
аутономну покрајину или општину Беочин.

Остваривање права на штрајк

Члан 63.
У јавном предузећу право на штрајк остварује 

се у складу са законом.
У случају да у јавном предузећу нису обез-

беђени услови за остваривање редовног процеса рада 
услед више силе, Скупштина општине, ако оцени да 
могу наступити штетне последице за живот и здравље 
људи или њихову безбедност и безбедност имовине 
или друге штетне неотклоњиве последице, поступа у 
складу са законом.

Унутрашња организација

Члан 64.
Статутом, општим актима и другим актима 

Јавног комуналног предузећа ''Беочин'',  ближе се 
уређују унутрашња организација Јавног комуналног 
предузећа ''Беочин'', предузећа, делокруг органа и 
друга питања од значаја за рад и пословање Јавног 
комуналног предузећа ''Беочин'',  у складу са законом и 
овом одлуком.
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Радни односи

Члан 65.
Права, обавезе и одговорности запослених из 

радног односа уређују се колективним уговором Јавног 
комуналног предузећа ''Беочин'', у складу са законом и 
актима оснивача.

Колективни уговор Јавног комуналног 
предузећа ''Беочин'', мора бити сагласан са законом, 
општим и посебним колективним уговором.

Безбедност и здравље запослених на раду

Члан 66.
Права, обавезе и одговорности у вези са 

безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу 
са законом и прописима донетим на основу закона, а 
ближе се уређују колективним уговором, општим 
актима Јавног комуналног предузећа ''Беочин'', или 
уговором о раду.

Заштита животне средине

Члан 67.
Јавно комуналног предузећа ''Беочин'', је дужно 

да у обављању своје делатности обезбеђује потребне 
услове за заштиту и унапређење животне средине и да 
спречава узроке и отклања штетне последице које 
угрожавају природне и радом створене вредности 
човекове средине.

Статутом Јавног комуналног предузећа 
''Беочин'', детаљније се утврђују активности предузећа 
ради заштите животне средине, сагласно закону и 
прописима оснивача који регулишу област заштите 
животне средине.

Јавност рада предузећа

Члан 68.
Јавно комунално предузеће ''Беочин'' дужно је 

да на својој интернет страници објави:
1) радне биографије чланова Надзорног 

одбора и директора;
2)   организациону структуру;
3) годишњи, односно трогодишњи програм 

пословања, као и све његове измене и допуне, односно 
извод из тог програма ако јавно предузеће има 
конкуренцију на тржишту;

4) тромесечне извештаје о реализацији 
годишњег, односно трогодишњег програма пословања;

5) годишњи финансијски извештај са 
мишљењем овлашћеног ревизора;

6)   друге информације од значаја за јавност.

Доступност информација

Члан 69.
Доступност информација од јавног значаја 

Јавно комуналног предузећа ''Беочин'', врши у складу 
са одредбама закона који регулише област слободног 
приступа информацијама од јавног значаја.

Пословна тајна

Члан 70.
Пословном тајном сматрају се исправе и 

подаци утврђени одлуком директора или Надзорног 
одбора Јавног комуналног предузећа ''Беочин'',  чије би 
саопштавање неовлашћеном лицу било противно 
пословању Јавног предузећа и штетило би његовом 
пословном угледу и интересима.

X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

Општи акти

Члан 71.
Општи акти Јавног комуналног предузећа 

''Беочин'' су Статут и други општи акти утврђена 
законом.

Статут је основни општи акт Јавног комуналног 
предузећа ''Беочин''.

Други општи акти Јавног комуналног предузећа 
''Беочин'' морају бити у сагласности са Статутом Јавног 
комуналног предузећа ''Беочин''.

Појединични акти које доносе органи и 
овлашћени појединци у Јавном комуналном предузећу 
''Беочин'', морају бити у складу са општим актима 
Јавног комуналног предузећа ''Беочин'''.

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 72.
Јавно комунално предузеће ''Беочин'' дужно је 

да Статут и друга општа акта усагласи са законом и 
овом Одлуком у року од 90 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке.

Члан 73.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Оснивачки акт Јавног комуналног предузећа 
„Беочин“ Беочин (''Службени лист општине Беочин“ 

број 7/13 – пречишћен текст).

Члан 74.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-74 ПРЕДСЕДНИК СО:
Дана: 20.09.2016. године Зоран Стокућа, с.р.

172
На основу члана 7. и 20. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), 
члана 5 став 3. и члана 79. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16), и 
члана 34. став 1. тачка 8. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ број 7/11 – 
пречишћен текст 11/12 и 8/15), Скупштина општине 
Беочин на седници одржаној дана 20.09.2016. године 
донела је 

ОДЛУКУ
 О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ БЕОЧИН СА 
ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
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I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање оснивачког акта

Члан 1.
У циљу усклађивања оснивачког акта Јавног 

предузећа „Топлана“ Беочин са Законом о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016) и 
другим важећим законским прописима, ставља се ван 
снаге Оснивачки акт Јавног предузећа „Топлана“ 

Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 7/13 – 

пречишћен текст) којим је организовано као јавно 
предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне 
енергије, уписано у регистар Агенције за привредне 
регистре Решењем бр. БД 10890/05 од 18.04.2005. 
године.

Оснивање јавног предузећа

Члан 2.
Јавно предузеће „Топлана“ Беочин (у даљем 

тексту: ЈП „Топлана“ Беочин) је основано ради 
обављања делатности од општег интереса и то 
обезбеђивања услова за производњу, дистрибуцију и 
снабдевање крајњих купаца топлотном енергијом, у 
складу са одредбама ове Одлуке и у складу са Законом 
о енергетици („Службени лист РС“ број 145/2014).

Циљеви оснивања

Члан 3.
ЈП „Топлана“ Беочин оснива се и послује ради 

обезбеђивања трајног обављања делатности од 
општег интереса и то производње, дистрибуције и 

снабдевања топлотном енергијом – централизована 

производња, дистрибуција и снабдевање у више 
објеката паре и топле или вреле воде за потребе 
грејања, и редовног задовољавања потреба корисника 
услуга.

Предмет Одлуке

Члан 4.
Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016), 
регулисана су права и обавезе оснивача и ЈП „Топлана“ 
Беочин у обављању делатности од општег интереса, а 
нарочито:

- назив, седиште и матични број оснивача;
- пословно име и седиште ЈП „Топлана“ Беочин;
- претежна делатност ЈП „Топлана“ Беочин;
- права, обавезе и одговорности оснивача пре-

ма ЈП „Топлана“ Беочин и ЈП „Топлана“ Беочин према 
оснивачу;

- услови и начин утврђивања и распоређивања 
добити, односно начин покрића губитка и сношењу 
ризика;

- условима и начину задуживања ЈП „Топлана“ 
Беочин;

- заступање ЈП „Топлана“ Беочин;
- износ основног капитала, као и опис, врста и 

вредност неновчаног улога;
- податак о уделима оснивача у основном капи-

талу изражен у процентима;

- органи ЈП „Топлана“ Беочин и њихова надлеж-
ност;

- имовина која се не може отуђити;
- располагање стварима у јавној својини која су 

пренета у својину ЈП „Топлана“ Беочин у складу са 
законом;

- заштита животне средине;
- друга питања која су од значаја за несметано 

обављање делатности за коју се оснива ЈП „Топлана“ 
Беочин.

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Оснивач јавног предузећа

Члан 5.
Оснивач ЈП „Топлана“ Беочин је:
Општина Беочин, улица Светосавска број 25, 

матични број: 08028168.
Права оснивача остварује Скупштина општине 

Беочин.

Правни статус јавног предузећа

Члан 6.
ЈП „Топлана“ Беочин има статус правног лица, 

са правима, обавезама и одговорностима утврђених 
законом.

ЈП „Топлана“ Беочин у правном промету са 
трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје 
име и за свој рачун.

Одговорност и обавезе јавног предузећа

Члан 7.
ЈП „Топлана“ Беочин за своје обавезе одговара 

целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе ЈП „Топлана“ 

Беочин, осим у случајевима прописаним законом.
Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност 

од општег интереса из члана 2. ове Одлуке обавља у 
континуитету.

Заступање и представљање јавног предузећа

Члан 8.
ЈП „Топлана“ Беочин заступа и представља 

директор.

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Пословно име јавног предузећа

Члан 9.
ЈП „Топлана“ Беочин послује под следећим пос-

ловним именом: Јавно предузеће „Топлана“ Беочин.
Скраћено пословно име је ЈП „Топлана“ Беочин.
О промени пословног имена одлучује 

Надзорни одбор уз сагласност оснивача.

Седиште јавног предузећа

Члан 10.
Седиште ЈП „Топлана“ Беочин је у Беочину, 

улица Омладинска број 54.
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О промени седишта ЈП „Топлана“ Беочин 
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа

Члан 11.
ЈП „Топлана“ Беочин поседује свој печат и 

штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и 
ћириличним писмом.

Печат је округлог облика и садржи пуно 
пословно име и седиште ЈП „Топлана“ Беочин.

Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи 
пуно пословно име, седиште ЈП „Топлана“ Беочин и 
место за датум и број.

ЈП „Топлана“ Беочин има свој знак који 
симболизује претежну делатност, садржи назив и 
седиште ЈП „Топлана“ Беочин, а који ће бити 
дефинисан Статутом ЈП „Топлана“ Беочин.

Упис јавног предузећа у регистар

Члан 12.
ЈП „Топлана“ Беочин се за обављање 

делатности од општег интереса утврђене овом 
одлуком, уписује у регистар у складу са законом којим 
се уређује правни положај и поступак регистрације 
привредних друштава.

Унутрашња организација јавног предузећа

Члан 13.
ЈП „Топлана“ Беочин послује као јединствена 

радна целина.
Актом директора ЈП „Топлана“ Беочин, уређује 

се унутрашња организација и систематизација 
послова.
IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Претежна делатност

Члан 14.
Претежна делатност ЈП „Топлана“ Беочин је:
3530 – „снабдевање паром и климатизација“
Осим наведене претежне делатности, ЈП 

„Топлана“ Беочин ће се бавити и другим делатностима, 
и то:

3522 – „дистрибуција гасовитих горива“

4321 – „постављање електричних инсталација“

4329 – „остали инсталациони радови у грађеви-

нарству“

4322 – „постављање водоводних, канализацио-

них, грејних и климатизационих система“
ЈП „Топлана“ Беочин може без уписа у регистар 

да врши и друге делатности које служе обављању 
претежне делатности, уколико за те делатности 
испуњава све услове предвиђене законом.

О промени делатности ЈП „Топлана“ Беочин као 
и о обављању других делатности које служе обављању 
претежне делатности, одлучује Надзорни одбор уз 
сагласност оснивача, у складу са законом.

Услови за обављање делатности као 
делатности од општег интереса

Члан 15.
ЈП „Топлана“ Беочин може да отпочне обав-

љање делатности од општег интереса када надлежни 
државни орган, односно ималац јавних овлашћења, у 
складу са законом, утврди да су испуњени услови за 
обављање те делатности у погледу:

1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине;
5) других услова прописаних законом.

Оснивачка права и улагање капитала 
јавног предузећа

Члан 16.
ЈП „Топлана“ Беочин може, уз претходну 

сагласност оснивача, да оснује друштво капитала за 
обављање делатности од општег интереса из члана 2. 
ове одлуке и друштво капитала за обављање 
делатности која није делатност од општег интереса.

ЈП „Топлана“ Беочин може улагати капитал у 
већ основана друштва капитала, уз претходну 
сагласност оснивача.

Одлуке из става 1. и 2. овог члана доноси 
надзорни одбор ЈП „Топлана“ Беочин.

V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Основни капитал

Члан 17.
Основни капитал ЈП „Топлана“ Беочин износи, 

и то: новчани део 1.000,00 динара и неновчани део 
5.011.920,52 динара.

Оснивач је власник 100% удела у основном 
капиталу ЈП „Топлана“ Беочин.

Износ основног капитала из става 1. овог члана 
уписује се у одговарајући регистар Агенције за 
привредне регистре и представља уписани капитал ЈП 
„Топлана“ Беочин.

Усклађивање основног капитала предузећа 
врши се у складу са законом.

Вредност неновчаног улога оснивача утврђује 
се на основу процене извршене на начин прописан 
законом којим се уређује правни положај привредних 
друштава.

Имовина јавног предузећа

Члан 18.
Имовину ЈП „Топлана“ Беочин чине право 

својине на покретним и непокретним стварима, 
новчаним средствима и хартијама од вредности и друга 
имовинска права која су пренета у својину ЈП „Топлана“ 
Беочин, у складу са законом, укључујући и право 
коришћења на стварима у јавној својини.

Стварима у јавној својини које је Оснивач 
уложио у ЈП „Топлана“ Беочин преносом права 
коришћења, без преноса права својине, ЈП „Топлана“ 
Беочин не може да располаже, нити да их даље уступа 
на коришћење, без сагласности Оснивача.

ЈП „Топлана“ Беочин управља и располаже 
својом имовином у складу са законом, оснивачким 
актом и Статутом.
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Члан 19.
Средства у јавној својини се могу улагати у 

капитал ЈП „Топлана“ Беочин, у складу са законом и 
актима Скупштине општине Беочин.

По основу улагања средстава из става 1. овог 
члана, општина Беочин стиче уделе у ЈП „Топлана“ 
Беочин, као и права по основу тих удела.

Вредност неновчаног улога оснивача утврђује 
се на основу процене извршене на начин прописан 
законом којим се уређује правни положај привредних 
друштава.

Капитал у ЈП „Топлана“ Беочин подељен на 
уделе уписује се у регистар.

Повећање и смањење оснивачког капитала

Члан 20.
О повећању или смањењу основног капитала 

ЈП „Топлана“ Беочин одлучује Скупштина општине 
Беочин, као оснивач у склaду са законом.

Средства јавног предузећа

Члан 21.
ЈП „Топлана“ Беочин, у обављању својих 

делатности, стиче и прибавља средства из следећих 
извора:

- продајом производа и услуга;
- из кредита;
- из донација и поклона;
- из буџета оснивача, буџета Републике Србије 

и буџета Аутономне покрајине Војводине;
- из осталих извора, у складу са законом.

Расподела добити и покриће губитка

Члан 22.
Добит ЈП „Топлана“ Беочин, која се утврђује у 

складу са законом према завршном рачуну за 
претходну годину, може се распоредити за покриће 
губитка из ранијих година, повећање основног 
капитала, резерве или за друге намене, у складу са 
законом, актима оснивача и овом одлуком.

ЈП „Топлана“ Беочин је дужно да део остварене 
добити уплати у буџет општине Беочин.

Висина и рок за уплату добити из става 1. овог 
члана утврђује се у складу са законом и Одлуком о 
буџету општине Беочин за наредну годину.

Одлуку о распоређивању добити и начину 
покрића губитка доноси Надзорни одбор, уз сагласност 
оснивача.

Начела за одређивање цене услуга

Члан 23.
Елементи за образовање цена услуга ЈП 

„Топлана“ Беочин уређују се посебном одлуком коју 
доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у 
складу са законом.

Висина накнаде за испоруку топлотне енергије 
формира се у складу са начелима прописаним законом 
којим је уређена комунална делатност, и то:

1) начело „потрошач плаћа“;
2) начело „загађивач плаћа“;
3) начело довољности цене да покрије 

пословне расходе;
4) начело усаглашености цена комуналних 

услуга са начелом приступачности;
5) начело непостојања разлике у ценама 

између различитих категорија потрошача, осим ако се 
разлика заснива на различитим трошковима 
обезбеђивања комуналне услуге.

Цене производа и услуга предузећа

Члан 24.
Елементи за одређивање цене топлотне 

енергије прописани су Законом о енергетици и 
одговарајућим подзаконским актима који уређују ову 
област, а нарочито Уредба о утврђивању методологије 
за одређивање цене снабдевања крајњег купца 
топлотном енергијом (у даљем тексту: Методологија); и 
то:

1) одговарајући приходи и расходи исказани у 
пословним књигама и финансијским извештајима;

2) цене енергената неопходних за производњу 
топлотне енергије;

3) други елементи прописани Методологијом.

Усвајање захтева за измену цена

Члан 25.
ЈП „Топлана“ Беочин је обавезно да захтев за 

измену цена производа и услуга укључи у свој годишњи 
програм пословања, у складу са чланом 27. ове 
Одлуке.

Када се значајније промене вредности 
елемената који су укључени у креирање цене топлотне 
енергије, у складу са Методологијом, ЈП „Топлана“ 
Беочин оснивачу током године подноси детаљно 
образложен захтев за одобрење измене цена топлотне 
енергије.

Образложен захтев за одобрење измене цена 
топлотне енергије заједно са Изменама и допунама 
програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин, 
благовремено се доставља  Општинском већу на 
сагласност, након чега Скупштина општине Беочин 
усваја Измене и допуне програма пословања ЈП 
„Топлана“ Беочин.

Унапређење рада и развоја предузећа

Члан 26.
Унапређење рада и развоја ЈП „Топлана“ 

Беочин заснива се на дугорочном и средњорочном 
плану пословне стратегије и развоја.

Плановима из става 1. овог члана утврђују се 
пословна политика и развој ЈП „Топлана“ Беочин, 
одређују се непосредни задаци и утврђују средства и 
мере за њихово извршавање.

Планови из става 1. овог члана морају се 
заснивати на законима којима се уређују одређени 
односи у делатностима којима се бави ЈП „Топлана“ 
Беочин.
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Планови и програми

Члан 27.
Планови и програми ЈП „Топлана“ Беочин јесу:
- дугорочни план пословне стратегије и развоја 

ЈП „Топлана“ Беочин;
- средњорочни план пословне стратегије и 

развоја ЈП „Топлана“ Беочин;
- годишњи програм пословања ЈП „Топлана“ 

Беочин;
- финансијски планови;
- други планови и програми.
Планови и програми ЈП „Топлана“ Беочин 

достављају се Скупштини општине Беочин најкасније 
до 01. децембра текуће године за наредну годину.

Планови и програми се сматрају донетим када 
на њих сагласност да Скупштина општине Беочин.

Члан 28.
Годишњи програм пословања ЈП „Топлана“ 

садржи, нарочито:
1) планиране изворе прихода и позиције 

расхода по наменама;
2) планиране набавке;
3) план инвестиција;
4) планирани начин расподеле добити, односно 

планирани начин покрића губитка;
5) елементе за целовито сагледавање цена 

производа и услуга;
6) план зарада и запошљавања;
7) критеријуме за коришћење средстава за 

помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезен-
тацију.

Измене и допуне годишњег програма послова-
ња могу се вршити искључиво из стратешких и 
државних интереса или уколико се битно промене 
околности у којима јавно предузеће послује.

Члан 29.
Ако Надзорни одбор ЈП „Топлана“ до почетка 

календарске године не донесе годишњи програм, до 
доношења тог програма зараде запосленима се 
обрачунавају и исплаћују на начин и под условима 
утврђеним годишњим програмом пословања за 
претходну годину.

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И 
ОСНИВАЧА

Права оснивача

Члан 30.
По основу учешћа у основном капиталу ЈП 

„Топлана“ Беочин, општина Беочин као оснивач има 
следећа права:

- право управљања ЈП „Топлана“ Беочин на 
начин утврђен Статутом ЈП „Топлана“ Беочин;

- право на учешће у расподели добити ЈП 
„Топлана“ Беочин;

- право да буде информисана о пословању ЈП 
„Топлана“ Беочин;

- право да учествује у расподели ликвидационе 
или стечајне масе, након престанка ЈП „Топлана“ 

Беочин стечајем или ликвидацијом, а по измирењу 
обавеза;

- друга права у складу са законом.

Обезбеђење општег интереса

Члан 31.
Ради обезбеђења заштите општег интереса у 

делатности за коју је ЈП „Топлана“ Беочин основано, 
Скупштина општине Беочин даје сагласност на:

1) статут;
2) давање гаранција, авала, јемстава, залога и 

других средстава обезбеђења за послове који нису из 
оквира делатности од општег интереса;

3) располагање (прибављање и отуђење) 
средствима у јавној својини која су пренета у својину ЈП 
„Топлана“ Беочин, велике вредности, која је у 
непосредној функцији обављања делатности од 
општег интереса;

4) акт о условима и начину снабдевања 
топлотном енергијом;

5) улагања капитала;
6) статусне промене;
7) акт о процени вредности капитала, као и на 

програм и одлуку о својинској трансформацији;
8) тарифни систем за обрачун топлотне 

енергије за крајње купце;
9) друге одлуке, у складу са законом којим се 

одређује обављање делатности од општег интереса у 
складу са Законом и овом Одлуком.

Члан 32.
Забрањено је коришћење имовине, актив-

ности, имена и визуелног идентитета ЈП „Топлана“ 
Беочин у свим активностима везаним за политичке 
странке и изборне кампање, као и свака друга употреба 
ЈП „Топлана“ Беочин у политичке сврхе.

Члан 33.
Орган одређен Статутом општине Беочин даје 

сагласност на:
1) Акт о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места;
2) Претходну сагласност на повећање броја 

запослених;

Члан 34.
ЈП „Топлана“ Беочин је дужно да делатност од 

општег интереса за коју је основано обавља на начин 
којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно 
пружање услуга крајњим корисницима.

Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност 
од општег интереса обавља у континуитету.

Несметано функционисање постројења и опреме

Члан 35.
ЈП „Топлана“ Беочин је дужно да предузима 

мере и активности за редовно одржавање и несметано 
функционисање постројења и других објеката 
неопходних за обављање своје делатности, у складу са 
законима и другим прописима којима се уређују услови 
за обављање делатности од општег интереса због које 
је основано.
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Поремећај у пословању

Члан 36.
У случају поремећаја у пословању ЈП „Топлана“ 

Беочин због пропуста у раду од стране директора и 
Надзорног одбора, Скупштина општине Беочин 
предузеће мере којима ће обезбедити услове за 
несметан рад и пословање предузећа у обављању 
делатности од општег интереса, у складу са законом, а 
нарочито:

- разрешење Надзорног одбора и директора;
- ограничење права огранка ЈП „Топлана“ 

Беочин да иступа у правном промету са трећим 
лицима;

- ограничење у погледу права располагања 
појединим средствима у јавној својини;

- друге мере одређене законом којим се уређују 
услови и начин обављања делатности од општег 
интереса за коју је основана ЈП „Топлана“ Беочин.

Члан 37.
У случају поремећаја у пословању ЈП „Топлана“ 

Беочин, Општинско веће предузеће мере којима ће 
обезбедити услове за несметан рад и пословање 
предузећа у обављању делатности од општег 
интереса, у складу са законом, а нарочито:

- промену унутрашње организације предузећа.

VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И 
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ

Пословање под тржишним условима

Члан 38.
ЈП „Топлана“ Беочин послује по тржишним 

условима у складу са законом.
Пружање услуга корисницима са територије 

друге општине.

Члан 39.
У обављању своје претежне делатности ЈП 

„Топлана“ Беочин своје производе и услуге може 
испоручивати, односно пружати и корисницима са 
територије  других општина и градова, под условом да 
се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и 
квалитетно снабдевање крајњих корисника са 
територије општине Беочин.

Испоруку производа и пружање услуга из става 
1. овог члана ЈП „Топлана“ Беочин обавља у складу са 
посебно закљученим уговорима.

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Органи јавног предузећа

Члан 40.
Органи ЈП „Топлана“ Беочин су:
1) Надзорни одбор;
2) Директор.

1) Надзорни одбор

Састав надзорног одбора

Члан 41.
Надзорни одбор ЈП „Топлана“ Беочин има три 

члана, од којих је један председник.
Председника и чланове Надзорног одбора 

именује Скупштина општине Беочин на период од 
четири године, од којих је један члан Надзорног одбора 
из реда запослених, који се предлаже на начин и по 
поступку прописаним Статутом ЈП „Топлана“ Беочин.

Услови за чланове Надзорног одбора

Члан 42.
За председника и члана Надзорног одбора 

именује се лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајању од најмање четири 
године, односно на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства 
на пословима за које се захтева високо образовање из 
тачке 2) овог члана;

4) да има најмање три године радног искуства 
на пословима који су повезани са пословима јавног 
предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања 
или област финансија;

6) да није осуђивано на казну затвора од 
најмање шест месеци;

7) да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на 
слободи;

(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и 

дужности.

Председник и чланови Надзорног одбора 
дужни су да се додатно стручно усавршавају у области 
корпоративног управљања према програму који 
утврђује Влада Републике Србије.

Члан 43.
Представник запослених у Надзорном одбору 

мора испуњавати услове из члана 42. ове Одлуке, као и 
следеће услове:

1) да није био ангажован у вршењу ревизије 
финансијских извештаја предузећа у последњих пет 
година;

2) да није члан политичке странке.
Надзорни одбор и директор не могу предлагати 

представника запослених у Надзорном одбору.

Мандат чланова Надзорног одбора

Члан 44.
Мандат председнику и члановима Надзорног 

одбора престаје истеком периода на који су именовани, 
оставком и разрешењем.
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Председник и чланови Надзорног одбора 
разрешавају се пре истека периода на који су 
именовани, уколико:

1) ЈП „Топлана“ Беочин не достави годишњи, 
односно трогодишњи програм пословања у законом 
прописаним роковима;

2) Надзорни одбор пропусти да предузме 
неопходне мере пред надлежним органима у случају 
постојања основане сумње да одговорно лице ЈП 
„Топлана“ Беочин делује на штету јавног предузећа 
несавесним понашањем или на други начин;

3) се утврди да делује на штету ЈП „Топлана“ 
Беочин несавесним понашањем или на други начин;

4) у току трајања мандата буде осуђен на 
условну или безусловну казну затвора;

Председник и чланови Надзорног одбора 
којима је престао мандат, дужни су да врше своје 
дужности до именовања новог Надзорног одбора, 
односно именовања новог председника или члана 
Надзорног одбора, а најдуже шест месеци.

Надлежност Надзорног одбора

Члан 45.
Надзорни одбор:
1) доноси дугорочни и средњорочни план 

пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово 
спровођење, уз сагласност оснивача;

2) доноси годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања, усклађен са дугорочним и 
средњорочним планом пословне стратегије и развоја 
из тачке 1. овог члана, уз сагласност оснивача;

3) усваја извештај о степену реализације 
годишњег, односно трогодишњег програма пословања;

4) усваја тромесечни извештај о степену 
усклађености планираних и реализованих активности;

5) усваја финансијске извештаје;
6) надзире рад директора;
7) доноси статут уз сагласност оснивача;
8) одлучује о статусним променама, оснивању 

других правних субјеката и улагању капитала уз 
претходну сагласност оснивача;

9) доноси одлуку о расподели добити, односно 
начину покрића губитка уз сагласност оснивача;

10) закључује уговоре о раду са директором, у 
складу са законом којим се уређују радни односи;

11) врши друге послове у складу са законом и 
статутом.

Надзорни одбор не може пренети право 
одлучивања о питањима из своје надлежности на 
директора или друго лице у ЈП „Топлана“ Беочин.

Накнада за рад Надзорног одбора

Члан 46.
Председник и чланови Надзорног одбора имају 

право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном 
одбору.

Висину накнаде из става 1. овог члана, односно 
критеријуме и мерила за њено утврђивање одређује 
Влада.

2) Директор

Члан 47.
Директора ЈП „Топлана“ Беочин именује 

Скупштина општине Беочин, на период од четири 
године, на основу спроведеног јавног конкурса који 
спроводи одговарајућа комисија, у складу са законом.

Директор ЈП „Топлана“ Беочин је функционер 
који обавља јавну функцију и заснива радни однос на 
одређено време.

Директор ЈП „Топлана“ Беочин не може имати 
заменика.

Услови за именовање директора

Члан 48.
За директора ЈП „Топлана“ Беочин може бити 

именовано лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајању од најмање четири 
године, односно на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства 
на пословима за које се захтева високо образовање из 
тачке 2) овог члана;

4) да има најмање три године радног искуства 
на пословима који су повезани са пословима ЈП 
„Топлана“ Беочин;

5) да познаје област корпоративног управ-
љања;

6) да има радно искуство у организовању рада 
и вођењу послова;

7) да није члан органа политичке странке, од-
носно да му је одређено мировање у вршењу функције 
у органу политичке странке;

8) да није осуђивано на казну затвора од 
најмање шест месеци;

9) да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на слобо-
ди;

(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и 

дужности.

Поступак именовања директора

Члан 49.
Директор јавног предузећа именује се након 

спроведеног јавног конкурса, у складу са законом, 
Статутом општине, Одлукама Скупштине општине и 
овом Одлуком.

Јавни конкурс спроводи Комисија за спрово-
ђење конкурса за избор директора.

Комисија јединице локалне самоуправе има 
пет чланова, од којих је један председник.

Комисију из става 3. овог члана образује 
Скупштина општине.

Председник и чланови комисије не могу бити 
народни посланици, посланици у Скупштини ауто-
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номне покрајине, одборници у Скупштини општине 
Беочин, као ни постављена лица у органима општине.

Комисија из става 2. овог члана саставља ранг 
листу са највише три кандидата, у складу са Законом и 
са записником о спроведеном изборном изборном 
поступку доставља Општинском већу који припрема 
предлог акта о именовању првог кандидата са ранг 
листе, са образложењем. 

Општинско веће доставља предлог акта о 
именовању из става 6. овог члана Скупштини општине 
ради усвајања.

Акт о именовању директора, са образложењем, 
објављује се у складу са Законом.

Члан 50.

Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор 
директора ЈП „Топлана“ Беочин доноси Скупштина 
општине, на предлог Општинског већа.

Општинска управа доставља Општинском већу 
текст огласа о јавном конкурсу.

Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито: 
податке о ЈП „Топлана“ Беочин, пословима, условима 
за именовање директора ЈП „Топлана“ Беочин, месту 
рада, стручној оспособљености, знањима и вештинама 
које се оцењују у изборном поступку и начину њихове 
провере, року у коме се подносе пријаве, податке о 
лицу задуженом за давање обавештења о јавном 
конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе, као и 
податке о доказима који се прилажу уз пријаву.

Оглас о јавном конкурсу за избор директора, ЈП 
„Топлана“ Беочин објављује се у „Службеном гласнику 
Републике Србије“, у Службеном листу општине 
Беочин, у најмање једним дневним новинама које се 
дистрибуирају на целој територији Републике Србије, 
као и на интернет страници општине.

Рок за објављивање огласа из става 4. овог 
члана у „Службеном гласнику Републике Србије“ не 
може бити дужи од осам дана од дана доношења 
одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор 
директора јавног предузећа.

Пријава на јавни конкурс за избор директора 
јавног предузећа подноси се у року од 30 дана од дана 
објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику 
Републике Србије".

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз 
које нису приложени сви потребни докази, Комисија 
одбацује закључком против кога није допуштена 
посебна жалба.

Члан 51.
Решење о именовању директора је коначано.
Решење о именовању директора ЈП „Топлана“ 

Беочин, са образложењем, објављује се у „Службеном 
гласнику РС“, Службеном листу општине Беочин и на 
интернет страници општине Беочин.

Члан 52.
Именовани кандидат дужан је да ступи на 

функцију у року од осам дана од дана објављивања 
решења о именовању у „Службеном гласнику 
Републике Србије“.

Рок из става 1. овог члана, из нарочито 
оправданих разлога, може се продужити за још осам 
дана.

Надлежност директора

Члан 53.
Директор ЈП „Топлана“ Беочин:
1) представља и заступа ЈП „Топлана“ Беочин;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање ЈП „Топлана“ Беочин;
4) одговара за законитост рада ЈП „Топлана“ 

Беочин;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план 

пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово 
спровођење;

6) предлаже годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања и одговоран је за његово 
спровођење;

7) предлаже финансијске извештаје;
8) извршава одлуке Надзорног одбора;
9) бира извршне директоре;
10) закључује уговоре о раду са извршним ди-

ректорима;
11) бира представнике ЈП „Топлана“ Беочин у 

скупштини друштва капитала чији је једини власник ЈП 
„Топлана“ Беочин уз сагласност оснивача;

12) доноси акт о систематизацији;
13) врши друге послове одређене законом, 

Оснивачким актом и Статутом ЈП „Топлана“ Беочин.

Зарада директора

Члан 54.
Директор има право на зараду, а може имати и 

право на стимулацију у случају када ЈП „Топлана“ 
Беочин послује са позитивним пословним резултатом.

Акт о исплати стимулације директора доноси 
Надзорни одбор уз сагласност Скупштине општине 
Беочин.

Мандат директора

Члан 55.
Мандат директора престаје истеком периода 

на који је именован, оставком и разрешењем.
Поступак за именовање директора покреће се 

шест месеци пре истека периода на који је именован, 
односно у року од 30 дана од дана подношења оставке 
или разрешења.

Оставка се у писаној форми подноси Скуп-
штини општине Беочин.

Разрешење директора

Члан 56.
Предлог за разрешење директора ЈП „Топлана“ 

Беочин подноси Општинско веће општине Беочин.
Предлог из става 1. овог члана може поднети и 

Надзорни одбор преко Општинског већа општине 
Беочин.

Предлог за разрешење мора бити образложен, 
са прецизно наведеним разлозима због којих се 
предлаже разрешење и доставља се директору који 
има право да се у року од 20 дана изјасни о разлозима 
због којих се предлаже разрешење.

Пошто директору пружи прилику да се изјасни о 
постојању разлога за разрешење и утврди потребне 
чињенице, Општинско веће општине Беочин предлаже 
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Скупштини општине Беочин доношење одговарајућег 
решења.

Против решења о разрешењу жалба није 
допуштена, али се може водити управни спор.

Члан 57.
Директор се разрешава пре истека периода на 

који је именован уколико:
1) у току трајања мандата престане да 

испуњава услове за директора ЈП „Топлана“ Беочин из 
члана 48. ове Одлуке;

2) ЈП „Топлана“ Беочин не достави годишњи, 
односно трогодишњи програм пословања у роковима 
прописаним законом;

3) се утврди да је, због нестручног, несавесног 
обављања дужности и поступања супротно пажњи 
доброг привредника и пропуста у доношењу и 
извршавању одлука и организовању послова у ЈП 
„Топлана“ Беочин, дошло до знатног одступања од 
остваривања основног циља пословања ЈП „Топлана“ 
Беочин, односно од плана пословања предузећа;

4) се утврди да делује на штету ЈП „Топлана“ 
Беочин кршењем директорских дужности, несавесним 
понашањем или на други начин;

5) извештај овлашћеног ревизора на годишњи 
финансијски извештај буде негативан;

6) у току трајања мандата буде правоснажно 
осуђен на условну или безусловну казну затвора;

7) у другим случајевима прописаним законом.

Члан 58.
Директор ЈП „Топлана“ Беочин може бити 

разрешен пре истека периода на који је именован 
уколико:

1) ЈП „Топлана“ Беочин не достави тромесечни 
извештај у законом прописаном року;

2) ЈП „Топлана“ Беочин не испуни планиране 
активности из годишњег, односно трогодишњег 
програма пословања;

3) ЈП „Топлана“ Беочин утроши средства за 
одређене намене изнад висине утврђене програмом 
пословања за те намене, пре прибављања сагласности 
на измене и допуне годишњег, односно трогодишњег 
програма пословања;

4) ЈП „Топлана“ Беочин не спроводи усвојен 
годишњи, односно трогодишњи програм пословања, у 
делу који се односи на зараде или запошљавање у 
складу са законом;

5) ЈП „Топлана“ Беочин врши исплату зарада 
без овере законом прописаног обрасца;

6) не примени рачуноводствене стандарде у 
припреми финансијских извештаја;

7) ЈП „Топлана“ Беочин не поступи по 
препорукама из извештаја овлашћеног ревизора;

8) не извршава одлуке Надзорног одбора;
9) у другим случајевима прописаним законом.

Суспензија

Члан 59.
Уколико у току трајања мандата против 

директора буде потврђена оптужница, Скупштина 
општине Беочин доноси решење о суспензији.

Суспензија траје док се поступак правоснажно 
не оконча.

Вршилац дужности директора

Члан 60.
Вршилац дужности директора може се 

именовати до именовања директора ЈП „Топлана“ 
Беочин по спроведеном јавном конкурсу.

Период обављања функције вршиоца дуж-
ности диретора не може бити дужи од једне године.
Исто лице не може бити два пута именовано за 
вршиоца дужности директора.

Вршилац дужности директора мора испуња-
вати услове за именовање директора ЈП „Топлана“ 
Беочин из члана 48. ове Одлуке.

Вршилац дужности директора има сва права, 
обавезе и овлашћења која има директор ЈП „Топлана“ 
Беочин.

Извршни директор

Члан 61.
За извршног директора бира се лице које 

испуњава услове у складу са Законом и које има 
најмање три године радног искуства на пословима на 
којима ће бити задужен у ЈП „Топлана“ Беочин.

Извршни директор нема заменика.
Извршни директор за свој рад одговара 

директору.
Извршни директор мора бити у радном односу 

у ЈП „Топлана“ Беочин.
Извршни директор има право на зараду и 

стимулацију у складу са Законом. Акт о исплати 
стимулације извршног директора доноси Надзорни 
одбор на предлог директора.

IX ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ

Поремећаји у пословању

Члан 62.
У случају поремећаја у пословању ЈП „Топлана“ 

Беочин, Скупштина општине Беочин предузима мере 
прописане законом, којима ће се обезбедити услови за 
несметано функционисање ЈП „Топлана“ Беочин и 
обављање делатности од општег интереса, а нарочито:

1) промену правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова и радних 
задатака у ЈП „Топлана“ Беочин;

2) разрешење органа које именује и именовање 
привремених органа;

3) ограничење у погледу права располагања 
појединим стварима у јавној својини;

4) друге мере одређене законом којим се 
одређују делатности од општег интереса и овом 
Одлуком.

Уколико поремећај у пословању ЈП „Топлана“ 
Беочин доведе до угрожавања живота и здравља људи 
или имовине, а Скупштина општине Беочин не 
предузме благовремено мере из става 1. овог члана, те 
мере преузима Влада.

Члан 63.
За време ратног стања или непосредне ратне 

опасности Скупштина општине Беочин може у ЈП 
„Топлана“ Беочин утврдити организацију за 
извршавање послова од стратешког значаја за 
Општину Беочин.
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Остваривање права на штрајк

Члан 64.
Штрајк је прекид рада који запослени 

организују ради заштите својих професионалних и 
економских интереса по основу рада.

У ЈП „Топлана“ Беочин право на штрајк 
остварује се у складу са законом и колективним 
уговором.

У случају штрајка радника ЈП „Топлана“ Беочин, 
мора се обезбедити минимум процеса рада у 
обављању делатности од општег интереса.

Минимум процеса рада посебном одлуком 
Утврђује Скупштина општине Беочин, у складу са 
законом.

Унутрашња организација

Члан 65.
Статутом, општим актима и другим актима ЈП 
„Топлана“ Беочин ближе се уређују унутрашња 
организација ЈП „Топлана“ Беочин, делокруг органа и 
друга питања од значаја за рад и пословање ЈП 
„Топлана“ Беочин, у складу са законом и оснивачким 
актом.

Радни односи

Члан 66.
Права, обавезе и одговорности запослених из 

радног односа уређују се колективним уговором ЈП 
„Топлана“ Беочин у складу са законом и актима 
оснивача.

Безбедност и здравље запослених

Члан 67.
Права, обавезе и одговорности у вези са 

безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу 
са законом и прописима донетим на основу закона, а 
ближе се уређују колективним уговором, општим 
актима ЈП „Топлана“ Беочин или уговором о раду.

Заштита животне средине

Члан 68.
ЈП „Топлана“ Беочин је дужно да у обављању 

своје делатности обезбеђује потребне услове за 
заштиту и унапређење животне средине и да спречава 
узроке и отклања штетне последице које угрожавају 
природне и радом створене вредности човекове 
средине.

Статутом ЈП „Топлана“ Беочин детаљније се 
утврђују активности предузећа ради заштите животне 
средине, сагласно закону и прописима оснивача који 
регулишу ову материју.

Јавност у раду

Члан 69.
ЈП „Топлана“ Беочин је дужна да на својој 

интернет страници објави:
1) радне биографије чланова Надзорног 

одбора и директора;
2) организациону структуру;
3) годишњи, односно трогодишњи програм 

пословања, као и све његове измене и допуне;

4) тромесечне извештаје о реализацији 
годишњег, односно трогодишњег програма пословања;

5) годишњи финансијски извештај са 
мишљењем овлашћеног ревизора;

6) актуелне ценовнике са одлуком о промени 
цена;

7) друге информације од значаја за јавност.

Доступност информација

Члан 70.
Доступност информација од јавног значаја ЈП 

„Топлана“ Беочин врши се у складу са одредбама 
закона који регулише област слободног приступа 
информацијама од јавног значаја.

Пословна тајна

Члан 71.
Пословном тајном сматрају се исправе и 

подаци утврђени одлуком директора или надзорног 
одбора ЈП „Топлана“ Беочин, чије би саопштавање 
неовлашћеном лицу било противно пословању ЈП 
„Топлана“ Беочин и штетило би његовом пословном 
угледу и интересима.

Х СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

Општи акти

Члан 72.
Општи акти ЈП „Топлана“ Беочин су Статут и 

други општи акти утврђени законом.
Статут је основни општи акт ЈП „Топлана“ 

Беочин.
Други општи акти ЈП „Топлана“ Беочин морају 

бити у сагласности са Статутом ЈП „Топлана“ Беочин.
Појединачни акти које доносе органи и 

овлашћени појединци у ЈП „Топлана“ Беочин, морају 
бити у складу са општим актима ЈП „Топлана“ Беочин.

ХI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 73.
ЈП „Топлана“ Беочин је дужно да Статут 

усагласи са овом Одлуком у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу ове Одлуке.

Остале опште акте надлежни органи ЈП 
„Топлана“ Беочин дужни су да ускладе у року од 30 дана 
од дана ступања на снагу Статута ЈП „Топлана“ Беочин.

Члан 74.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Оснивачки акт ЈП „Топлана“ Беочин („Службени 
лист општине Беочин“ број 7/13-пречишћен текст).

Члан 75.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Беочин“.

Скупштина општине Беочин
Број: 01-011-75/ ПРЕДСЕДНИК СО:
Дана: 20.09.2016. године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 20. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 
83/14), члана 5. став 3. и 79. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16), 
члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима  
(„Службени гласник РС“ број 88/11), члана 36. и 91. став 
1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“ број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – Одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 
98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14),члана 8. Закона о 
јавним путевима („Службени гласник РС“ број 101/05, 
123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) и члана 34. став 1. тачка 
8. Статута општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин “ број 7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), 
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 
20.09.2016. године, у циљу усклађивања оснивачког 
акта са Законом о јавним предузећима, донела је
 

ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ И ПУТНА ПРИВРЕДА“ БЕОЧИН
СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање оснивачког акта

Члан 1.
Овом Одлуком, у циљу усклађивања 

оснивачког акта Јавног предузећа „Грађевинско 
земљиште и путна привреда“ Беочин, са Законом о 
јавним предузећима, ставља се ван снаге Оснивачки 
акт Јавног предузећа „Грађевинско земљиште и путна 
привреда” Беочин („Службени лист општине Беочин’’ 
број 7/13 – пречишћен текст), које је уписано у регистар 
Агенције за привредне регистре бр. БД 45392/2013 од 
25.04.2013. године.

 
Оснивање јавног предузећа

Члан 2.
Јавно предузеће „Грађевинско земљиште и 

путна привреда“ Беочин је основано ради обезбеђива-
ња услова за обављање послова везаних за 
грађевинско земљиште, одржавањe улица и путева, 
урбанистичко планирање и уређење насеља и 
простора и других поверених послова у складу са 
одредбама ове Одлуке на територији општине Беочин 
(у даљем тексту: Јавно предузеће ‘’Грађевинско 
земљиште и путна привреда’’).

Циљеви оснивања

Члан 3.
Јавно предузеће “Грађевинско земљиште и 

путна привреда” оснива се и послује ради обезбеђи-
вања трајног обављања делатности везаних за 
грађевинско земљиште, одржавање улица и путева, 
урбанистичко планирање и уређење насеља и 
простора као и свих других поверених делатности у 
складу са овом Одлуком на територији општине Беочин 
као делатности од општег интереса и уредног 
задовољавања потреба крајњих корисника услуга.

Предмет Одлуке

Члан 4.
Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним 

предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача 
и Јавног предузећа‘’Грађевинско земљиште и путна 
привреда’’ у обављању делатности од општег 
интереса, а нарочито:

- назив, седиште и матични број оснивача;
- пословно име и седиште Јавног предузећа 

‘’Грађевинско земљиште и путна привреда’’;
- претежна делатност Јавног предузећа 

‘’Грађевинско земљиште и путна привреда’’
- права, обавезе и одговорности оснивача 

према Јавном предузећу ‘’Грађевинско земљиште и 
путна привреда“ и Јавног предузећа ‘’Грађевинско 
земљиште и путна привреда’’ према оснивачу;

- услови и начин утврђивања и распоређивања 
добити, односно начину покрића губитака и сношењу 
ризика;

- условима и начину задуживања Јавног 
предузећа ‘’Грађевинско земљиште и путна привреда’’;

- заступање Јавног предузећа ‘’Грађевинско 
земљиште и путна привреда’’;

- износ основног капитала, као и опис, врста и 
вредност неновчаног улога;

- органи Јавног предузећа ‘’Грађевинско 
земљиште и путна привреда’’ и њихова надлежност;

- имовина која се не може отуђити;
- располагање (отуђење и прибављање) 

стварима у јавној својини која су пренета у својину 
Јавног предузећа ‘’Грађевинско земљиште и путна 
привреда’’ у складу са законом;

- заштита животне средине;
- друга питања од значаја за несметано 

обављање делатности за коју се оснива Јавно 
предузећe ‘’Грађевинско земљиште и путна привреда’’.

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Оснивач јавног предузећа

Члан 5.
Оснивач Јавног предузећа “Грађевинско 

земљиште и путна привреда“ је: Општина Беочин, 
улица Светосавска, број 25, матични број 08028168.

Права оснивача остварује Скупштина општине 
Беочин.

Правни статус јавног предузећа

Члан 6.
Јавно предузеће “Грађевинско земљиште и 

путна привреда’’ има статус правног лица, са правима, 
обавезама и одговорностима утврђеним законом.

Јавно предузеће “Грађевинско земљиште и 
путна привреда’’ у правном промету са трећим лицима 
има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.

Одговорност за обавезе јавног предузећа

Члан 7.
Јавно предузеће “Грађевинско земљиште и 

путна привреда’’ за своје обавезе одговара целокупном 
својом имовином.
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Оснивач не одговара за обавезе Јавног 
предузећа “Грађевинско земљиште и путна привреда’’, 
осим у случајевима прописаним законом.

Члан 8.
Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност 

од општег интереса за коју је основано Јавно предузеће 
“Грађевинско земљиште и путна привреда’’ обавља на 
начин којим се обезбеђује стално, континуирано и 
квалитетно пружање услуга.

Заступање и представљање јавног предузећа

Члан 9.
Јавно предузеће “Грађевинско земљиште и 

путна привреда’’ заступа и представља директор.

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Пословно име јавног предузећа

Члан 10.
Јавно предузеће “Грађевинско земљиште и 

путна привреда’’ послује под следећим пословним 
именом: Јавно предузеће “Грађевинско земљиште и 
путна привреда’’ Беочин.

Скраћено пословно име је ЈП ‘’Грађевинско 
земљиште и путна привреда’’ Беочин.

О промени пословног имена одлучује 
Надзорни одбор Јавног предузећа ‘’Грађевинско 
земљиште и путна привреда’’ уз сагласност оснивача.

Седиште јавног предузећа

Члан 11.
Седиште Јавног предузећа “Грађевинско 

земљиште и путна привреда’’ је у Беочину, улица 
Омладинска, број 54.

О промени седишта Јавног предузећа 
“Грађевинско земљиште и путна привреда’’ одлучује 
Надзорни одбор уз сагласност оснивача.

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа

Члан 12.
Јавно предузеће “Грађевинско земљиште и 

путна привреда“ поседује свој печат и штамбиљ са 
исписаним текстом на српском језику и ћириличним 
писмом.

Печат је округлог облика и садржи пуно 
пословно име и седиште Јавног предузећа 
“Грађевинско земљиште и путна привреда’’.

Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи 
пуно пословно име и седиште Јавног предузећа 
“Грађевинско земљиште и путна привреда’’ и место за 
датум и број.

Јавно предузеће “Грађевинско земљиште и 
путна привреда’’ има свој знак који садржи назив и 
седиште Јавног предузећа “Грађевинско земљиште и 
путна привреда’’, а који ће бити дефинисан Статутом 
Јавног предузећа “Грађевинско земљиште и путна 
привреда’’.

Упис јавног предузећа у регистар

Члан 13.
Јавно предузеће “Грађевинско земљиште и 

путна привреда’’ се за обављање своје делатности од 
општег интереса, утврђене овом одлуком, уписује у 
регистар у складу са законом којим се уређује правни 
положај  привредних друштава и поступак 
регистрације, у складу са законом.

Унутрашња организација јавног предузећа

Члан 14.
Јавно предузеће “Грађевинско земљиште и 

путна привреда’’ послује као јединствена радна 
целина.

Актом директора Јавног предузећа “Грађе-
винско земљиште и путна привреда’’ уређује се 
унутрашња организација и систематизација послова.

IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Претежна делатност

Члан 15.
Претежна делатност јавног предузећа је:
42.99 изградња осталих непоменутих грађе-

вина
Остале делатности јавног предузећа су:
41.10 разрада грађевинских пројеката
42.20 изградња стамбених и нестамбених 

зграда
42.11 изградња путева и аутопутева
42.13 изградња мостова и тунела
42.21 изградња цевовода
42.22 изградња електричних и телекомуника-

ционих водова
42.91 изградња хидротехничких објеката
43.11 рушење објеката
43.12 припремна градилишта
43.13 испитивање терена бушењем и сондира-

њем
43.21 постављање електричних инсталација
43.22 постављање водоводних, канализаци-

оних, грејних и климатизационих система
43.29 остали инсталациони радови у грађеви-

нарству
43.31 малтерисање
43.32 уградња столарије
43.33 постављање подних и зидних облога
43.34 бојење и застакљивање
43.39 остали завршни радови
43.91 кровни радови
43.99 остали непоменути специфични грађе-

вински радови
68.10 куповина и продаја властитих некретнина
68.20 изнајмљивање властитих или изнај-

мљених некретнина и управљање њима
69.10 правни послови
69.20 рачуноводствени, књиговодствени и 

ревизорски послови, пореско саветовање
70.22 консултанске активности у вези са 

пословањем и осталим управљањем
71.11 архитектонска делатност
71.12 инжењерске делатности и техничко 

саветовање
82.19 фотокопирање, припремање докумената 

и друга специјализована канцеларијска подршка
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81.30 услуге уређења и одржавања околине
91.03 заштита и одржавање непокретних 

културних добара, културно- историјских споменика, 
зграда и туристичких споменика.

Јавно предузеће “Грађевинско земљиште и 
путна привреда’’ може без уписа у регистар да врши и 
друге делатности које служе обављању претежне, 
односно неке друге уписане делатности, уколико за те 
делатности испуњава услове предвиђене законом.

О промени делатности Јавног предузећа 
“Грађевинско земљиште и путна привреда’’ као и о 
обављању других делатности које служе обављању 
претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз 
сагласност оснивача, у складу са законом.

Услови за обављање делатности

Члан 16.
Јавно предузеће “Грађевинско земљиште и 

путна привреда’’ може да отпочне обављање 
делатности кад надлежни државни орган утврди да су 
испуњени услови за обављање те делатности у 
погледу:

1. техничке опремљености;
2. кадровске оспособљености;
3. безбедности и здравља на раду;
4. заштите и унапређења животне средине и
5. других услова прописаних законом.

V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Основни капитал

Члан 17.
Основни капитал Јавног предузећа „Грађе-

винско земљиште и путна привреда“ Беочин тј. његов 
новчани део износи 11.868.295,25 динара.

Имовина јавног предузећа

Члан 18.
Имовину Јавног предузећа “Грађевинско 

земљиште и путна привреда’’ чине право својине на 
покретним и непокретним стварима, новчаним 
средствима и хартијама од вредности и друга 
имовинска права која су пренета у својину Јавног 
предузећа “Грађевинско земљиште и путна привреда’’ 
укључујући и право коришћења на стварима у јавној 
својини општине Беочин.

Јавно предузеће “Грађевинско земљиште и 
путна привреда’’ може користити средства у јавној и 
другим облицима својине, у складу са законом, 
одлуком оснивача и посебним уговором којим се 
регулишу међусобни односи, права и обавезе Јавног 
предузећа “Грађевинско земљиште и путна привреда’’ 
са једне и општине Беочин, као оснивача, са друге 
стране.

Члан 19.
Средства у јавној својини могу се улагати у 

капитал Јавног предузећа “Грађевинско земљиште и 
путна привреда’’ у складу са законом и актима 
Скупштине општине.

По основу улагања средстава из става 1. овог 
члана општина стиче уделе у Јавном предузећу 

“Грађевинско земљиште и путна привреда’’ као и права 
по основу тих удела.

Вредност неновчаног улога оснивача утврђује 
се на основу процене извршене на начин прописан 
законом којим се уређује правни положај привредних 
друштава.

Капитал у Јавном предузећу “Грађевинско 
земљиште и путна привреда’’ подељен на уделе,  
уписује се у регистар.

Повећање и смањење оснивачког капитала

Члан 20.
О повећању или смањењу основног капитала  

Јавног предузећа “Грађевинско земљиште и путна 
привреда’’ одлучује Скупштина општине Беочин, као 
оснивач у складу са законом.

Средства јавног предузећа

Члан 21.
Јавно предузеће “Грађевинско земљиште и 

путна привреда’’, у обављању својих делатности, стиче 
и прибавља средства из следећих извора:

- доприноса за уређивање грађевинског зем-
љишта

- накнаде за уређивање грађевинског зем-
љишта

- закупнине за грађевинско земљиште
- накнаде од конверзије права коришћења, 

односно права закупа грађевинског земљишта
- закупнине пословног и другог простора на 

којем је предузеће корисник
- посебних извора средстава за изградњу 

јавних објеката
- продајом производа и услуга,
- из кредита,
- из донација и поклона,
- из буџета оснивача и буџета Републике Србије 

и Аутономне покрајине и
- осталих извора у складу са законом.

Планови и Програми

Члан 22.
Делатност Јавног предузећа “Грађевинско 

земљиште и путна привреда’’ финансира се на основу 
годишњег, односно трогодишњег програма пословања 
који доноси Надзорни одбор јавног предузећа и 
програма уређивања грађевинског земљишта који 
разматра и усваја надлежни орган оснивача.

Програм пословања из претходног става овог 
члана доставња се оснивачу ради давања сагласности 
у складу са законом којим се уређује правни положај 
јавних предузећа.

Програм пословања се сматра донетим кад на 
њега сагласност да  надлежни орган оснивача.

Средства за редовно обављање делатности 
оснивач преноси предузећу, у складу са законом, под 
условима и динамици утврђеној програмом посло-
вања, а у складу са прописима оснивача.

Предузеће може, уз сагласност оснивача, 
стицати приход и обављањем послова за трећа лица.

Предузеће може ради обављања делатности 
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ради којих је основано, своје услуге пружати и 
корисницима са територије других општина, у складу 
са тржишним принципима, ради обезбеђивања 
сопствених додатних прихода, а све у складу са 
посебно закљученим уговорима.

За намене из става 1. овог члана предузеће 
може користити, уз сагласност оснивача, и сва друга 
средства која оствари у обављању своје делатности.

Члан 23.
Годишњи програм пословања Јавног преду-

зећа “Грађевинско земљиште и путна привреда’’, који 
се доставља најкасније у року од 15 дана од дана 
усвајања Одлуке о буџету општине Беочин, садржи 
нарочито:

1) планиране изворе прихода и позиције 
расхода по наменама;

2) планиране набавке;
3) план инвестиција;
4) планирани начин расподеле добити, односно 

планирани начин покрића губитка;
5) елементе за целовито сагледавање цена 

накнада и накнада за пружене услуге;
6) план зарада и запошљавања;
7) критеријуме за коришћење средстава за 

помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезен-
тацију.

Измене и допуне годишњег програма посло-
вања могу се вршити искључиво из стратешких и 
државних интереса или уколико се битно промене 
околности у којима јавно предузеће послује.

Члан 24.
Ако Надзорни одбор Јавног предузећа 

“Грађевинско земљиште и путна привреда’’ у року 
прописаном чланом 23. Ове Одлуке не донесе 
годишњи Програм пословања до доношења тог 
програма зараде запосленима се обрачунавају и 
исплаћују на начин и под условима утврђеним 
годишњим програмом пословања за претходну годину.

Члан 25.
Јавно предузеће “Грађевинско земљиште и 

путна привреда’’ је дужно да Општинском већу 
доставља тромесечне извештаје о реализацији 
годишњег програма пословања.

Извештај из става 1. овог члана доставља се у 
року од 30 дана од дана истека тромесечја.

На основу извештаја из става 1. овог члана 
Општинско веће сачињава и доставља информацију о 
степену усклађености планираних и реализованих 
активности, надлежном министарству.

Поред информације из става 3. овог члана, 
Општинско веће једном годишње доставља минис-
тарству анализу пословања Јавног предузећа 
“Грађевинско земљиште и путна привреда’’ са 
предузетим мерама за отклањање поремећаја у 
пословању предузећа.

Цене услуга

Члан 26.
Начин и елементи за одређивање цена накнада 

и накнада за пружене услуге, врше се кроз Програм 
пословања на начин утврђен овом Одлуком и 
Статутом.

Усвајање захтева за измену цена 

Члан 27.
Јавно предузеће “Грађевинско земљиште и 

путна привреда’’ је обавезно да захтев за измену цена 
накнада и накнада за пружене услуге укључи у свој 
годишњи програм пословања, у складу са чланом 23. 
ове Одлуке.

Када се значајније промене вредности 
елемената, који су укључени у методологију за 
обрачунавање цена накнада и накнада за пружене 
услуге, Јавно предузеће “Грађевинско земљиште и 
путна привреда’’ може да током пословне године 
поднесе оснивачу детаљно образложен захтев за 
одобрење измене цена накнада и накнада за пружене 
услуге, заједно са изменама годишњег програма 
пословања.

Измене годишњег програма пословања, са 
предлогом за измену цена накнада и накнада за 
пружене услуге достављају се Скупштини општине 
Беочин.

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И 
ОСНИВАЧА

Обавезе оснивача

Члан 28.
Оснивач је дужан да предузећу обезбеди, у 

складу са законом, све неопходне материјалне, 
техничке друге услове ради обављања делатности 
ради којих је основано, да врши надзор и контролу над 
обављањем делатности, као и да предузима мере за 
унапређење делатности.

Права оснивача

Члан 29.
По основу учешћа у основном капиталу Јавног 

предузећа “Грађевинско земљиште и путна привреда’’, 
општина Беочин, као оснивач има следећа права:

- право управљања Јавним предузећем “Грађе-
винско земљиште и путна привреда’’ на начин утврђен 
Статутом Јавног предузећа;

- право на учешће у расподели добити Јавног 
предузећа;

- право да буду информисани о пословању 
Јавног предузећа;

- право да учествују у расподели ликвидационе 
или стечајне масе, након престанка Јавног предузећа 
стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и

- друга права у складу са законом.

Обезбеђење општег интереса

Члан 30.
Ради обезбеђења општег интереса у делат-

ности за коју је Јавно предузеће “Грађевинско 
земљиште и путна привреда’’ основано, Скупштина 
општине Беочин даје сагласност на:

- Статут Јавног предузећа ‘’Грађевинско зем-
љиште и путна привреда’’;

- давање гаранција, авала, јемства, залога и 
других средстава обезбеђења за послове који нису из 
оквира делатности од општег интереса;
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- располагање (прибављање и отуђење) сред-
ствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног 
предузећа “Грађевинско земљиште и путна привреда’’, 
веће вредности, која је у непосредној функији 
обављања делатности од општег интереса

- улагања капитала;
- статусне промене;
- акт о процени вредности капитала и искази-

вању тог капитала у уделима , као и на програм и одлуку 
о својинској трансформацији и

- друге одлуке којима се уређује обављање 
делатности од општег интереса у складу са законом и 
овим уговором.

Члан 31.
Орган одређен Статутом општине Беочин даје 

сагласност на:
1. Акт о унутрашњој организацији и системати-

зацији радних места.
2. Претходну сагласност на повећање броја за-

послених.

Поремећај у пословању

Члан 32.
У случају поремећаја у пословању Јавног 

предузећа “Грађевинско земљиште и путна привреда’’, 
Скупштина општине Беочин предузеће мере којима ће 
обезбедити услове за несметан рад и пословање 
предузећа у обављању делатности од општег 
интереса, у складу са законом, а нарочито:

- разрешење Надзорног одбора и директора,
- ограничење у погледу права располагања по-

јединим средствима у јавној својини,
- друге мере одређене законом којим се уређују 

услови и начин обављања делатности од општег 
интереса и овом Одлуком.

У случају поремећаја у пословању Јавног 
предузећа “Грађевинско земљиште и путна привреда’’ 
надлежни орган оснивача који даје сагласност на акт о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места предложиће, односно утврдиће промену 
унутрашње организације Јавног предузећа.

VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И 
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Пословање под тржишним условима

Члан 33.
Јавно предузеће “Грађевинско земљиште и 

путна привреда’’ послује по тржишним условима, у 
складу са законом.

Расподела добити и покриће губитка

Члан 34.
Добит Јавног предузећа “Грађевинско зем-

љиште и путна привреда’’ утврђује се и распоређује у 
складу са законом, другим прописом, Статутом, 
програмом пословања и годишњим финансијским 
извештајем предузећа или за друге намене у складу са 
законом и посебном одлуком Скупштине општине 
Беочин.

Одлуку о распоређивању добити доноси 
Надзорни одбор уз сагласност Скупштине општине 
Беочин.

Предузеће је дужно да део остварене добити 
уплати у буџет општине, по завршном рачуну за 
претходну годину.

Одлуку о начину покрића губитка доноси 
Надзорни одбор уз сагласност Скупштине општине 
Беочин.

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Органи јавног предузећа

Члан 35.
Органи предузећа су:
1. Надзорни одбор
2. директор

1) Надзорни одбор

Састав Надзорног одбора

Члан 36.
Надзорни одбор има председника и два члана 

које именује Скупштина општине Беочин, на период од 
четири године, под условима, на начин и по поступку 
утврђеним законом.

Један члан Надзорног одбора именује се из 
реда запослених, на начин и по постпку који је утврђен 
Статутом Јавног предузећа “Грађевинско земљиште и 
путна привреда’’.

Надзорни одбор и директор не могу предлагати 
представника запослених у Надзорном одбору.

Услови за чланове Надзорног одбора

Члан 37.
За председника и члана Надзорног одбора 

именује се лице које испуњава следеће услове:
- да је пунолетно и пословно способно;
- да има стечено високо образовање на основ-

ним студијама у трајању од најмање четири године, 
односно на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, мастер струковним студијама, специјалис-
тичким академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама;

- да има најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање из 
алинеје 1 овог члана 

- да има најмање три године радног искуства на  
пословима који су повезани са пословима јавног 
предузећа

- да познаје област корпоративних управљања 
или област финансија,

- да није осуђивано на казну затвора од 
најмање шест месеци

- да му нису изречене мера безбедности у 
складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

• Обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи

• Обавезно психијатријско лечење на слободи
• Обавезно лечење наркомана 
• Обавезно лечење алкохоличара
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• Забрана вршења делатности и дужности
Председник и чланови надзорног одбора дужни 

су да се додатно стручно усавршавају у области 
корпоративног управљања, у складу са Програмом за 
додатно стручно усавршавање који утврђује Влада.

Члан 38.
Члан Надзорног одбора из реда запослених, 

поред услова из става 1. члана 37. мора да испуњава и 
следеће услове:

• Да није био ангажован у вршењу ревизије 
финансијских извештаја предузећа у последњих пет 
година

• Да није члан политичке странке.

Мандат чланова Надзорног одбора

Члан 39.
Мандат председнику и члановима Надзорног 

одбора престаје истеком периода на који су именовани, 
оставком или разрешењем.

Председник и чланови Надзорног одбора раз-
решавају се пре истека периода на који су именовани, 
уколико:

- јавно предузеће не достави оснивачу на са-
гласност годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања у роковима прописаним чланом 59. Закона,

- надзорни одбор пропусти да предузме нео-
пходне мере пред надлежним органима у случају 
постојања основане сумње да одговорно лице јавног 
предузећа делује на штету јавног предузећа 
несавесним понашањем или на други начин,

- се утврди да делује на штету јавног предузећа 
несавесним понашањем или на други начин,

- у току мандата буде осуђен на условну или 
безусловну казну затвора.

Председник и чланови Надзорног одбора 
којима је престао мандат, дужни су да врше своје 
дужности до именовања новог Надзорног одбора, 
односно именовање новог председника или члана 
Надзорног одбора, али најдуже шест месеци.

Надлежност Надзорног одбора

Члан 40.
Надзорни одбор:
1. доноси дугорочни и средњорочни план пос-

ловне стратегије и развоја и стара се о њиховој 
реализацији;

2. усваја извештај о степену реализације го-
дишњег, односно трогодишњег програма пословања;

3. доноси годишњи, односно трогодишњи прог-
рам пословања, усклађен са дугорочним и средњо-
рочним планом пословне стратегије из тачке 1. овог 
члана, уз сагласност оснивача;

4. усваја тромесечни извештај о степену плани-
раних и реализованих средстава;

5. усваја финансијске извештаје;
6. надзире рад директора;
7. доноси статут уз сагласност оснивача,
8. одлучује о статусним променама, оснивању 

других правних субјеката и улагању капитала, уз 
сагласност оснивача;

9. доноси одлуку о расподели добити, односно 
начину покрића губитка уз сагласност оснивача;

10. закључује уговоре о раду на одређено 
време са директором предузећа, у складу са законом 
којим се уређују радни односи;

11. усваја извештај о степену реализације 
програма уређивања грађевинског земљишта;

12. доноси одлуку о давању гаранција, авала, 
јемства, залога и других средстава обезбеђења који 
нису из оквира делатности од општег интереса;

13. доноси одлуке о ценама услуга и другим 
ценама везаним за обављање делатности уз 
сагласност оснивача

14. доноси одлуку о располагању (прибављању 
и отуђењу) средствима у јавној својини, која су пренета 
у својину предузећа, велике вредности, која је у 
непосредној функцији обављања поверене делат-
ности, у складу са законом и овом одлуком;

15. доноси одлуку о задуживању предузећа уз 
сагласност оснивача;

16. доноси акт о процени вредности капитала, 
као и програм и одлуку о својинској трансформацији;

17. врши унутрашњи надзор над пословањем 
предузећа;

18. успоставља, одобрава и прати рачуно-
водство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје 
и политику управљања ризицима;

19. даје сагласност директору за предузимање 
послова или радњи у складу са законом, статутом и 
одлуком оснивача;

20. доноси одлуке у поступцима јавних набавки 
и набавки на које се не примењује Закон о јавним 
набавкама у износу процењене вредности коју одреди 
Надзорни одбор, на предлог директора јавног 
предузећа

21. доноси општа акта јавног предузећа за која 
Законом или Статутом није утврђена надлежност 
другог органа;

22. доноси Пословник о свом раду
23. врши друге послове у складу са овим 

законом, статутом и прописима којима се утврђује 
правни положај привредних друштава.

Надзорни одбор не може пренети право 
одлучивања о питањима из своје надлежности на 
директора или друго лице у предузећу.

Накнада за рад

Члан 41.
Председник и чланови Надзорног одбора имају 

право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном 
одбору.

Висину накнаде из става 1. овог члана, односно 
критеријуме и мерила за њено утврђивање одређује 
Влада. 

2) Директор

Члан 42.
Директора предузећа именује Скупштина 

општине Беочин на период од четири године, уз 
могућност поновног именовања, а на основу спрове-
деног јавног конкурса.

Директор заснива радни однос на одређено 
време. 

Директор Јавног предузећа ‘’Грађевинско 
земљиште и путна привреда’’ је функционер који 
обавља јавну функцију.
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Директор не може имати заменика.

Члан 43.
За директора јавног предузећа може бити 

именовано лице које испуњава следеће услове:
- да је пунолетно и пословно способно;
- да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајању од најмање четири 
године, односно на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама или специја-
листичким струковним студијама;

- да има најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање из 
алинеје 2 овог члана 

- да има најмање три године радног искуства на  
пословима који су повезани са пословима јавног 
предузећа

- да познаје област корпоративног управљања, 
- да има радно искуство у организовању рада и 

вођењу послова,
- да није члан органа политичке странке, од-

носно да му је одређено мировање у вршењу функције 
у органу политичке странке, 

- да није осуђивано казну затвора од најмање 
шест месеци

- да му нису изречене мера безбедности у 
складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

• Обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи

• Обавезно психијатријско лечење на слободи
• Обавезно лечење наркомана 
• Обавезно лечење алкохоличара
• Забрана вршења позива, делатности и дуж-

ности
Статутом јавног предузећа могу бити утврђени 

и други услови које лице мора да испуни да би било 
именовано за директора јавног предузећа.

Поступак именовања директора

Члан 44.
Директор јавног предузећа именује се након 

спроведеног јавног конкурса, у складу са законом, 
Статутом општине, Одлукама Скупштине општине и 
овом Одлуком.

Јавни конкурс спроводи Комисија за спрово-
ђење конкурса за избор директора.

Комисија јединице локалне самоуправе има 
пет чланова, од којих је један председник.

Комисију из става 3. овог члана образује 
Скупштина општине.

Председник и чланови комисије не могу бити 
народни посланици, посланици у Скупштини ауто-
номне покрајине, одборници у Скупштини општине 
Беочин, као ни постављена лица у органима општине.

Комисија из става 2. овог члана саставља ранг 
листу са највише три кандидата, у складу са Законом и 
са записником о спроведеном изборном изборном 
поступку доставља Општинском већу који припрема 
предлог акта о именовању првог кандидата са ранг 
листе, са образложењем.

Општинско веће доставља предлог акта о 
именовању из става 6. овог члана Скупштини општине 
ради усвајања.

Акт о именовању директора, са образложењем, 
објављује се у складу са Законом.

Члан 45.
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор 

директора Јавног предузећа ''Грађевинско земљиште и 
путна привреда'' доноси Скупштина општине, на 
предлог Општинског већа.

Општинска управа доставља Општинском већу 
текст огласа о јавном конкурсу.

Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито: 
податке о Јавном предузећу “Грађевинско земљиште и 
путна привреда’’ пословима, условима за именовање 
директора Јавног предузећа “Грађевинско земљиште и 
путна привреда’’, месту рада, стручној оспособ-
љености, знањима и вештинама које се оцењују у 
изборном поступку и начину њихове провере, року у 
коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за 
давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју 
се пријаве подносе, као и податке о доказима који се 
прилажу уз пријаву.

Оглас о јавном конкурсу за избор директора  
Јавног предузећа “Грађевинско земљиште и путна 
привреда’’ објављује се у "Службеном гласнику 
Републике Србије", у Службеном листу општине 
Беочин, у најмање једним дневним новинама које се 
дистрибуирају на целој територији Републике Србије, 
као и на интернет страници општине.

Рок за објављивање огласа из става 4. овог 
члана у "Службеном гласнику Републике Србије" не 
може бити дужи од осам дана од дана доношења 
одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор 
директора јавног предузећа.

Пријава на јавни конкурс за избор директора 
јавног предузећа подноси се у року од 30 дана од дана 
објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику 
Републике Србије".

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз 
које нису приложени сви потребни докази, Комисија 
одбацује закључком против кога није допуштена 
посебна жалба.

Члан 46.
Решење о именовању директора је коначано.
Решење о именовању директора Јавног 

предузећа “Грађевинско земљиште и путна привреда’’ 
објављује се у ''Службеном гласнику РС'', Службеном 
листу општине Беочин и на интернет страници општине 
Беочин.

Члан 47.
Именовани кандидат дужан је да ступи на 

функцију у року од осам дана од дана објављивања 
решења о именовању у "Службеном гласнику 
Републике Србије".

Рок из става 1. овог члана, из нарочито 
оправданих разлога, може се продужити за још осам 
дана.

Надлежности директора

Члан 48.
Директор Јавног предузећа “Грађевинско 

земљиште и путна привреда’’:
1. представља и заступа предузећа;
2. организује и руководи процесом рада;
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3. води пословање предузећа;
4. одговара за законитост рада предузећа, за 

реализацију одлука и других аката које је донела 
општина Беочин;

5. предлаже дугорочни и средњорочни план 
пословне стратегије и одговоран је за њихово 
спровођење,

6. предлаже годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања и предузима мере, односно 
одговоран је за његово спровођење;

7. предлаже финансијске извештаје;
8. извршава одлуке надзорног одбора;
9. доноси акт о систематизацији;
10. доноси опште акте за чије је доношење 

овлашћен Статутом;
11. одлучује о појединачним правима, обавеза-

ма и одговорностима запослених у складу са законом, 
колективним уговором и Статутом предузећа;

12. доноси план набавки за текућу годину;
13. доноси одлуке у поступцима јавних набавки 

и набавки на које се не примењује Закон о јавним 
набавкама у износу процењене вредности коју одреди 
Надзорни одбор, а које нису у надлежности Надзорног 
одбора;

14. врши друге послове утврђене законом, 
оснивачким актом  и статутом предузећа.

 Директор може, посебном одлуком у оквиру 
својих овлашћења, овластити друго лице да предузима 
радње из његове надлежности, нарочито да може 
заступати предузеће пред свим надлежним органима у 
складу са законом.

Зарада директора

Члан 49.
Директор има право на зараду, а може имати 

право на стимулацију у случају кад предузеће послује 
са позитивним пословним резултатима.

Одлуку о исплати стимулације доноси Скуп-
штина општине Беочин.

Мандат директора

Члан 50.
Мандат директора престаје истеком периода 

на који је именован, оставком или разрешењем.

Оставка директора

Члан 51.
Оставка се у писаној форми подноси Скупш-

тини општине.

Разрешење

Члан 52.
Предлог за разрешење директора Јавног 

предузећа ''Грађевинско земљиште и путна привреда'', 
подноси Општинско веће.

Предлог из става 1. овог члана може поднети и 
Надзорни одбор Јавног предузећа ''Грађевинско 
земљиште и путна привреда'', преко Општинског већа.

Предлог за разрешење мора бити образложен, 
са прецизно наведеним разлозима због којих се 
предлаже разрешење и доставља се директору који 

има право да се у року од 20 дана изјасни о разлозима 
због којих се предлаже разрешење.

Пошто директору пружи прилику да се изјасни о 
постојању разлога за разрешење и утврди потребне 
чињенице, Општинско веће предлаже Скупштини 
општине доношење одговарајућег решења.

Против решења о разрешењу жалба није 
допуштена, али се може водити управни спор.

Члан 53.
Скупштина општине разрешава или може 

разрешити директора Јавног  предузећа „Грађевинско 
земљиште и путна привреда“ под условима предвиђе-
ним законом.

Суспензија директора

Члан 54.
Уколико против директора у току трајања 

мандата буде потврђена оптужница Скупштина 
општине Беочин доноси решење о суспензији.

Суспензија траје док се поступак правоснажно 
не оконча.

Вршилац дужности директора

Члан 55.
Скупштина општине Беочин именује вршиоца 

дужности директора до именовања директора 
предузећа по спроведеном јавном конкурсу.

Период обављања функције вршиоца 
дужности директора не може бити дужи од једне 
године.

Исто лице не може бити два пута именовано за 
вршиоца дужности директора.

Вршилац дужности директора мора испу-
њавати услове за именовање директора предузећа 
прописане законом и Статутом предузећа.

Вршилац дужности има сва права, обавезе и 
овлашћења која има директор предузећа. 

Извршни директор

Члан 56. 
За извршног директора бира се лице које 

испуњава услове у складу са Законом и које има 
најмање три године радног искуства на пословима на 
којима ће бити задужен у Јавном предузећу 
„Грађевинско земљиште и путна привреда“.

Извршни директор нема заменика.
Извршни директор за свој рад одговара 

директору.
Извршни директор мора бити у радном односу 

у Јавном предузећу „Грађевинско земљиште и путна 
привреда“.

Извршни директор има право на зараду и 
стимулацију у складу са Законом. Акт о исплати 
стимулације извршног директора доноси Надзорни 
одбор на предлог директора.

IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ

Поремећаји у пословању
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Члан 57.
У случају поремећаја у пословању Јавног 

предузећа “Грађевинско земљиште и путна привреда”, 
Скупштина општине Беочин, може предузети мере 
прописане законом, ради обезбеђења услова за 
несметано функционисање Јавног предузећа “Грађе-
винско земљиште и путна привреда” и обављање 
делатности од општег интереса, а нарочито:

- промену унутрашње организације Јавног пре-
дузећа;

- разрешење Надзорног одбора и директора и 
именовање привременог органа Јавног предузећа;

- ограничење права појединих делова Јавног 
предузећа да иступају у правном промету са трећим 
лицима;

- ограничење у погледу права располагања 
појединим средствима у јавној својини.

Остваривање права на штрајк

Члан 58.
Штрајк је прекид рада који запослени орга-

низују ради заштите својих професионалних и 
екомских интереса по основу рада.

У Јавном предузећу “Грађевинско земљиште и 
путна привреда” право на штрајк запослени остварују у 
складу са законом, колективним уговором, односно 
Правилником о раду и посебним актом оснивача.

У случају штрајка радника Јавног предузећа 
“Грађевинско земљиште и путна привреда”, мора се 
обезбедити минимум процеса рада у обављању 
делатности од општег интереса.

Минимум процеса рада посебном одлуком 
утврђује Скупштина општине Беочин, у складу са 
законом.

Унутрашња организација

Члан 59.
Статутом, општим актима и другим актима 

Јавног предузећа “Грађевинско земљиште и путна 
привреда” ближе се уређују унутрашња организација 
Јавног предузећа, делокруг органа и друга питања од 
значаја за рад и пословање Јавног предузећа, у складу 
са законом и овим уговором.

Радни односи

Члан 60.
Права, обавезе и одговорности запослених из 

радног односа уређују се колективним уговором, 
односно Правилником о раду Јавног предузећа 
“Грађевинско земљиште и путна привреда” у складу са 
законом и актима оснивача.

Колективни уговор, односно Правилник о раду 
Јавног предузећа “Грађевинско земљиште и путна 
привреда” мора бити сагласан са законом, општим и 
посебним колективним уговором.

Безбедност и здравље запослених на раду

Члан 61.
Права, обавезе и одговорности у вези са 

безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу 
са законом и прописима донетим на основу закона, а 

ближе се уређују колективним уговором, односно 
Правилником о раду, као и општим актима Јавног 
предузећа “Грађевинско земљиште и путна привреда” 
или уговором о раду.

Заштита животне средине

Члан 62.
Јавно предузеће “Грађевинско земљиште и 

путна привреда” је дужно да у обављању своје 
делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и 
унапређење животне средине и да спречава узроке и 
отклања штетне последице које угрожавају природне и 
радом створене вредности човекове средине.

Статутом Јавног предузећа “Грађевинско 
земљиште и путна привреда” детаљније се утврђују 
активности предузећа ради заштите животне средине, 
сагласно закону и прописима оснивача који регулишу 
област заштите животне средине.

Јавност рада предузећа

Члан 63.
Јавно предузеће “Грађевинско земљиште и 

путна привреда” дужно је да на својој интернет 
страници објави:

1) радне биографије чланова Надзорног 
одбора и директора;

2) организациону структуру;
3) годишњи, односно трогодишњи програм 

пословања, као и све његове измене и допуне, односно 
извод из тог програма ако јавно предузеће има 
конкуренцију на тржишту;

4) тромесечне извештаје о реализацији 
годишњег, односно трогодишњег програма пословања;

5) годишњи финансијски извештај са 
мишљењем овлашћеног ревизора;

6) друге информације од значаја за јавност.

Доступност информација

Члан 64.
Доступност информација од јавног значаја 

Јавно предузеће “Грађевинско земљиште и путна 
привреда” врши у складу са одредбама закона који 
регулише област слободног приступа информацијама 
од јавног значаја.

Пословна тајна

Члан 65.
Пословном тајном сматрају се исправе и 

подаци утврђени одлуком директора или Надзорног 
одбора Јавног предузећа “Грађевинско земљиште и 
путна привреда” чије би саопштавање неовлашћеном 
лицу било противно пословању Јавног предузећа и 
штетило би његовом пословном угледу и интересима.

X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

Општи акти

Члан 66.
Општи акти Јавног предузећа “Грађевинско 

земљиште и путна привреда” су Статут и други општи 
акти утврђена законом. 
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Статут је основни општи акт Јавног предузећа 
“Грађевинско земљиште и путна привреда”.

Други општи акти Јавног предузећа морају бити 
у сагласности са Статутом Јавног предузећа “Грађе-
винско земљиште и путна привреда”.

Појединични акти које доносе органи и 
овлашћени појединци у Јавном предузећу, морају бити 
у складу са општим актима Јавног предузећа 
“Грађевинско земљиште и путна привреда”.

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 67.
Јавно предузеће “Грађевинско земљиште и 

путна привреда” је дужно да Статут усагласи са овом 
Одлуком у року од 90 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке.

Остале опште акте надлежни органи Јавног 
предузећа “Грађевинско земљиште и путна привреда” 
су дужни да ускладе у року од 90 дана од дана ступања 
на снагу усклађеног оснивачког акта Јавног предузећа 
“Грађевинско земљиште и путна привреда”.

До усклађивања општих аката на начин 
утврђен овим чланом, примењиваће се важећи акти 
уколико нису у супротности са законом.

Члан 68.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа “Грађевинско земљиште и путна привреда” 

“Службени лист општине Беочин” број 7/13 – пречиш-

ћен текст).

Члан 69.
Одлука о усклађивању Оснивачког акта Јавног 

предузећа „Грађевинско земљиште и путна привреда“ 
Беочин са Законом о јавним предузећима ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
 Број: 01-011-76 ПРЕДСЕДНИК СО
 Датум: 20.09.2016.године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 7. и 20. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), 
члана 5. став 3. и члана 79. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16), и 
члана 34. став 1. тачка 8. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ број 7/11 – 
пречишћен текст 11/12 и 8/15), Скупштина општине 
Беочин на седници одржаној дана 20.09.2016. године 
донела је 

ОДЛУКУ 
О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ''СПОРТСКО – ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР 

БЕОЧИН'' БЕОЧИН СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање оснивачког акта

Члан 1.
Овом Одлуком врши се промена оснивачког 

акта - Јавног предузећа „Спортско-пословни центар 
Беочин“ Беочин (”Службени лист општине Беочин“ број 
7/2013 - пречишћен текст), уписано у регистар Агенције 
за привредне регистре Решењем бр. БД 7074 од 2005,  
године, ради усклађивања са одредбама Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 
15/16). 

Оснивање јавног предузећа

Члан 2.
Јавно предузеће „Спортско-пословни центар 

Беочин“ Беочин основано је ради обезбеђивања 
услова за делатност спортских објеката, у складу са 
одредбама ове Одлуке (у даљем тексту: Јавно 
предузеће “Спортско - пословни центар Беочин“).

Циљеви оснивања

Члан 3.
 Јавно предузеће “Спортско - пословни центар 
Беочин“ оснива се и послује ради обављање 
делатности спортских објеката. 

Предмет одлуке

Члан 4.
Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016), 
регулисана су права и обавезе оснивача и Јавног 
предузећа “Спортско - пословни центар Беочин“, а 
нарочито:

- назив, седиште и матични број оснивача;
- пословно име и седиште Јавног предузећа 

“Спортско - пословни центар Беочин“;
- претежна делатност Јавног предузећа 

“Спортско - пословни центар Беочин“; 
- права, обавезе и одговорности оснивача 

према Јавном предузећу “Спортско - пословни центар 
Беочин“ и Јавног предузећа “Спортско - пословни 
центар Беочин“ према оснивачу;

- услови и начин утврђивања и распоређивања 
добити, односно начину покрића губитака и сношењу 
ризика;

- условима и начину задуживања Јавног 
предузећа “Спортско - пословни центар Беочин”;

- заступање Јавног предузећа “Спортско - 
пословни центар Беочин”;

- износ основног капитала, као и опис, врста и 
вредност неновчаног улога;

- податак о уделима оснивача у основном 
капиталу изражен у процентима;

- органи Јавног предузећа “Спортско - пословни 
центар Беочин”;

- имовина која се не може отуђити;
- располагање (отуђење и прибављање) 

стварима у јавној својини која су пренета у својину 
Јавног предузећа “Спортско - пословни центар Беочин“ 
у складу са законом;

- заштита животне средине;
- друга питања од значаја за несметано 

обављање делатности за коју се оснива Јавно 
предузеће “Спортско - пословни центар Беочин“.
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II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Оснивач јавног предузећа

Члан 5.
Оснивач Јавног предузећа “Спортско - послов-

ни центар Беочин“ је:
Општина Беочин, улица Светосавска број 25, 

матични број 08028168.
Права оснивача остварује Скупштина општине 

Беочин.

Правни статус јавног предузећа

Члан 6.
Јавно предузеће “Спортско - пословни центар 

Беочин” има статус правног лица, са правима, 
обавезама и одговорностима утврђеним законом.

Јавно предузеће “Спортско - пословни центар 
Беочин” у правном промету са трећим лицима има сва 
овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.

Одговорност за обавезе јавног предузећа

Члан 7.
Јавно предузеће “Спортско - пословни центар 

Беочин” за своје обавезе одговара целокупном својом 
имовином.

Оснивач не одговара за обавезе Јавног 
предузећа “Спортско - пословни центар Беочин”, осим у 
случајевима прописаним законом.

Заступање и представљање јавног предузећа

Члан 8.
Јавно предузеће “Спортско - пословни центар 

Беочин” заступа и представља директор.

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Пословно име јавног предузећа

Члан 9.
Јавно предузеће “Спортско - пословни центар 

Беочин” послује под следећим пословним именом: 
Јавно предузеће “Спортско - пословни центар Беочин” 
Беочин.

Скраћено пословно име је ЈП “СПЦ Беочин” 
Беочин. 

О промени пословног имена одлучује Над-
зорни одбор Јавног предузећа “Спортско - пословни 
центар Беочин”, уз сагласност оснивача.

Седиште јавног предузећа

Члан 10.
Седиште Јавног предузећа “Спортско- 

пословни центар Беочин” је у Беочину, улица 
Беочински трг број 1.

О промени седишта Јавног предузећа 
“Спортско - пословни центар Беочин” одлучује 
Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа

Члан 11.
Јавно предузеће “Спортско - пословни центар 

Беочин” поседује свој печат и штамбиљ са исписаним 
текстом на српском језику и ћириличним писмом.

 Печат је округлог облика и садржи пуно 
пословно име и седиште Јавног предузећа “Спортско - 
пословни центар Беочин“ Беочин.

Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи 
пуно пословно име, седиште Јавног предузећа 
“Спортско - пословни центар Беочин” има свој знак који 
садржи назив и седиште Јавног предузећа “Спортско - 
пословни центар Беочин”, а који ће бити дефинисан 
Статутом Јавног предузећа “Спортско - пословни 
центар Беочин”.

Упис јавног предузећа у регистар

Члан 12.
Јавно предузеће “Спортско - пословни центар 

Беочин” се за обављање своје делатности од општег 
интереса, утврђене овом одлуком, уписује у регистар у 
складу са законом којим се уређује правни положај 
привредних друштава и поступак регистрације.

Унутрашња организација јавног предузећа

Члан 13.
Јавно предузеће “Спортско - пословни центар 

Беочин” послује као јединствена радна целина.
Актом директора Јавног предузећа “Спортско - 

пословни центар Беочин”, уређује се унутрашња 
организација и систематизација послова.

IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Претежна делатност

Члан 14.
Претежна делатност Јавног предузећа 

“Спортско - пословни центар Беочин“ је:
- 93.11 Делатност спортских објеката.
Осим наведене претежне делатности, Јавно 

предузеће “Спортско- пословни центар Беочин” ће се 
бавити и другим делатностима, као што су:

- 93.12 Делатност спортских клубова
- 93.19 Остале спортске делатности
- 79.90 Остале услуге резервације
Област трговине на мало:
- 47.11 Трговина на мало у неспецијализованим 

продавницама, претежно
- 47.19 Остала трговина на мало у неспецијали-

зованим продавницама
- 47.79 Трговина на мало половном робом у 

продавницама
- 47.99 Трговина на мало изван продавница и 

пијаца
Област образовања:
- 85.51 Спортско и рекреативно образовање
Област културе:
- 59.14 Делатност приказивања филмова
- 59.20 Снимање и издавање звучних записа и 

музике
Област уметности:
- 90.01 Извођачке уметности
- 90.02 Друге уметничке делатности у оквиру 

извођачке уметности
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- 90.03 Уметничко  стваралаштво
Области угоститељства:
- 56.10 Делатност ресторана и покретних угос-

титељских објеката
- 56.30 Остале услуге припреме и послуживања 

хране
- 56.29 Остале услуге припрема и послуживања 

хране 
Област пословних услуга:
- 69.20 Рачуновоствени, књиговодствени и 

ревизорски послови
- 73.20 Истраживање тржишта и испитивање 

јавног мњења
- 70.21 Делатност комуникација и односа са 

јавношћу
- 64.20 Делатност холдинг компанија
Услуге у области промета:
- 73.12 Медијско предствљање
- 68.20 Изнајмљивање некретнина и управља-

ње њима.
Јавно предузеће “Спортско - пословни центар 

Беочин” може без уписа у регистар да врши и друге 
делатности које служе обављању претежне делат-
ности, уколико за те делатности испуњава услове 
предвиђене законом. 

О промени делатности Јавног предузећа 
“Спортско - пословни центар Беочин”, као и о 
обављању других делатности које служе обављању 
претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз 
сагласност оснивача, у складу са законом.

Члан 15.
Јавно предузеће “Спортско - пословни центар 

Беочин“ може да отпочне обављање делатности када 
надлежни државни орган утврди да су испуњени 
услови за обављање те делатности у погледу:

1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине и
5) других услова прописаних законом.

V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Основни капитал

Члан 16.
Основни капитал Јавног предузећа “Спортско - 

пословни центар Беочин” тј. његов новчани део износи 
1.000,00 динара.

Оснивач је власник 100% удела у основном 
капиталу Јавног предузећа “Спортско-пословни центар 
Беочин”.

Имовина јавног предузећа

Члан 17.
Имовину Јавног предузећа “Спортско - 

пословни центар Беочин” чине право својине на 
покретним и непокретним стварима, новчаним 
средствима и хартијама од вредности и друга 
имовинска права која су пренета у својину Јавног 
предузећа “Спортско - пословни центар Беочин”, 
укључујући и право коришћења на стварима у јавној 
својини општине Беочин.

Јавно предузеће “Спортско - пословни центар 
Беочин“ може користити средства у јавној и другим 
облицима својине, у складу са законом, одлуком 
оснивача и посебним уговором којим се регулишу 
међусобни односи, права и обавезе Јавног предузећа 
“Спортско - пословни центар Беочин“ са једне и 
општине Беочин, као оснивача, са друге стране. 

Члан 18.
Средства у јавној својини могу се улагати у 

капитал Јавног предузећа “Спортско - пословни центар 
Беочин“, у складу са законом и актима Скупштине 
општине Беочин.

По основу улагања средстава из става 1. овог 
члана општина Беочин стиче уделе у Јавном предузећу 
“Спортско - пословни центар Беочин”, као и права по 
основу тих удела.

Вредност неновчаног улога оснивача утврђује 
се на основу процене извршене на начин прописан 
Законом којим се уређује правни положај привредних 
субјеката.

Капитал у Јавном предузећу “Спортско - 
пословни центар Беочин” подељен на уделе уписује се 
у регистар.

Повећање и смањење оснивачког капитала

Члан 19.
О повећању или смањењу основног капитала 

Јавног предузећа “Спортско - пословни центар Беочин” 
одлучује Скупштина општине Беочин, као оснивач у 
складу са законом.

Средства јавног предузећа

Члан 20.
Јавно предузеће “Спортско - пословни центар 

Беочин”, у обављању својих делатности, стиче и 
прибавља средства из следећих извора:

– продајом производа и услуга,
– из кредита,
– из донација и поклона,
– из буџета оснивача и буџета Републике Срби-

је, аутономне покрајине и
– из осталих извора, у складу са законом.

Расподела добити и покриће губитака

Члан 21.
Јавно предузеће “Спортско - пословни центар 

Беочин” је дужно да део остварене добити уплати у 
буџет општине, по завршном рачуну за претходну 
годину.

Висина и рок за уплату добити из става 1. овог 
члана утврђује се у складу са законом и Одлуком о 
буџету општине за наредну годину.

Одлуку о распоређивању добити и начину 
покрића губитка доноси Надзорни одбор, уз сагласност 
оснивача.

Начела за одређивање цене услуга

Члан 22.
Елементи за образовање цена производа и 

услуга Јавног предузећа “Спортско - пословни центар 
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Беочин” уређују се посебном одлуком, коју доноси 
Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Члан 23.
Јавно предузеће “Спортско - пословни центар 

Беочин” је обавезно да захтев за измену цена 
производа и услуга укључи у свој годишњи програм 
пословања.

Када се значајније промене вредности 
елемената, који су укључени у методологију за 
обрачунавање цена, Јавно предузеће “Спортско - 
пословни центар Беочин” може да током пословне 
године поднесе оснивачу детаљно образложен захтев 
за одобрење измене цена услуга, заједно са изменама 
годишњег програма пословања.

Измене годишњег програма пословања са 
предлогом за измену цена се достављају Скупштини 
општине Беочин. 

Унапређење рада и развоја предузећа

Члан 24.
Унапређење рада и развоја Јавног предузећа 

“Спортско - пословни центар Беочин” заснива се на 
дугорочном и средњорочном плану рада и развоја.

Плановима и програмом рада из става 1. ове 
Одлуке, утврђују се пословна политика и развој Јавног 
предузећа “Спортско - пословни центар Беочин”, 
одређују се непосредни задаци и утврђују средства и 
мере за њихово извршавање.

Планови и програми рада Јавног предузећа 
“Спортско - пословни центар Беочин” морају се 
заснивати на законима којима се уређују одређени 
односи у делатностима којима се бави Јавно предузеће 
“Спортско - пословни центар Беочин”.

Планови и програми

Члан 25.
Планови и програми Јавног предузећа 

“Спортско - пословни центар Беочин” јесу:
- дугорочни и средњорочни план пословне 

стратегије и развоја;
- годишњи, односно трогодишњи програм пос-

ловања;
- други планови и програми.
Планови и програми јавног предузећа 

достављају се Скупштини општине Беочин најкасније у 
року од 15 дана од дана усвајања акта о буџету 
Општине Беочин. 

Планови и програми се сматрају донетим када 
на њих сагласност да Скупштина општине Беочин.

Члан 26.
Годишњи програм пословања Јавног преду-

зећа “Спортско - пословни центар Беочин” садржи, 
нарочито:

1) планиране изворе прихода и позиција 
расхода по наменама;

2) планиране набавке;
3) план инвестиција;
4) планирани начин расподеле добити, односно 

планирани начин покрића губитка;
5) елементе за целовито сагледавање цена 

услуга;

6) план зарада и запошљавања;
7) критеријум за коришћење средстава за 

помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезен-
тацију.

Измене и допуне годишњег програма посло-
вања могу се извршити искључиво из стратешких и 
државних интереса или уколико се битно промене 
околности у којима јавно прдузеће послује.

Члан 27.
Ако Надзорни одбор Јавног предузећа 

“Спортско - пословни центар Беочин” до почетка 
календарске године не донесе годишњи програм 
пословања, до доношења тог програма зараде 
запосленима се обрачунавају и исплаћују на начин и 
под условима утврђеним годишњим програмом 
пословања за претходну годину.

Члан 28.
Јавно предузеће “Спортско - пословни центар 

Беочин” је дужно да Општинском већу доставља 
тромесечне извештаје о реализацији годишњег 
програма пословања.

Извештај из става 1. овог члана доставља се у 
року од 30 дана од дана истека тромесечја.

На основу извештаја из става 1. овог члана 
Општинско веће сачињава и доставља информацију о 
степену усклађености планираних и реализованих 
активности, надлежном министарству.

Поред информације из става 3. овог члана, 
Општинско веће једном годишње доставља минис-
тарству анализу пословања Јавног предузећа 
“Спортско - пословни центар Беочин” са предузетим 
мерама за отклањање поремећаја у пословању 
предузећа.

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И 
ОСНИВАЧА

Права оснивача

Члан 29.
  По основу учешћа у основном капиталу Јавног 
предузећа “Спортско - пословни центар Беочин” 
општина Беочин, као оснивач, има следећа права:

- право управљања Јавним предузећем 
“Спортско - пословни центар Беочин” на начин утврђен 
Статутом Јавног предузећа;
 - право на учешће у расподели добити Јавног 
предузећа;
 - право да буду информисани о пословању 
Јавног предузећа;

- право да учествују у расподели ликвидационе 
или стечајне масе, након престанка
Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а по 
измирењу обавеза и 

- друга права у складу са законом.

Обезбеђење општег интереса

Члан 30.
Ради обезбеђења општег интереса у делат-

ности за коју је Јавно предузеће “Спортско -пословни 
центар Беочин” основано, Скупштина општине Беочин 
даје сагласност на:

- Статут Јавног предузећа “Спортско - пословни 
центар Беочин”;
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- давање гаранција, авала, јемства, залога и 
других средстава обезбеђења за послове који нису из 
оквира делатности од општег интереса;

- располагање (прибављање и отуђење) сред-
ствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног 
предузећа “Спортско - пословни центар Беочин”, веће 
вредности, која је у непосредној функцији обављања 
делатности од општег интереса;

-  улагања капитала;
-  статусне промене;
- акт о процени вредности капитала и искази-

вању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку 
о својинској трансформацији и

- друге одлуке којима се уређује обављање 
делатности од општег интереса у складу са законом и 
овом Одлуком.

Члан 31.
Орган одрђен Статутом општине Беочин даје 

сагласност на:
1. Акт о унутрашњој организацији и системати-

зацији радних места;
2. Претходну сагласност на повећање броја за-

послених.

Континуирано и квалитетно пружање услуга

Члан 32.
Јавно предузеће “Спортско - пословни центар 

Беочин” је дужно да делатност за коју је основано 
обавља на начин којим се обезбеђује стално, 
континуирано и квалитетно пружање услуга.

Поремећај у пословању

Члан 33.
У случају поремећаја у пословању Јавног 

предузећа „Спортско - пословни центар Беочин'', 
Скупштина општине Беочин предузеће мере којима ће 
обезбедити услове за несметан рад и пословање 
предузећа, у складу са законом, а нарочито:

- разрешење Надзорног одбора и директора,
- ограничење права огранка Јавног предузећа 

да иступа у правном промету са трећим лицима,
- ограничење у погледу права располагања 

појединим срдствима у јавној својини и
- друге мере одређене законом којим се уређују 

услови и начин обављања делатности од општег 
интереса и овом Одлуком.

Члан 34.
У случају поремећаја у пословању Јавног 

предузећа „Спортско - пословни центар Беочин”, 
Општинско веће предузеће мере којима ће обезбедити 
услове за несметан рад и пословање предузећа у 
складу са законом, а нарочито:

- промену унутрашње организације Јавног 
предузећа.

VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И 
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ

Пословање под тржишним условима

Члан 35.
Јавно предузеће “Спортско - пословни центар 

Беочин” послује по тржишним условима, у складу са 
законом.

Члан 36.
У обављању своје претежне делатности, Јавно 

предузеће “Спортско - пословни центар Беочин” своје 
услуге може пружати и корисницима са територије 
других општина и градова.
 Пружање услуга из става 1. овог члана Јавно 
предузеће “Спортско - пословни центар Беочин” 
обавља у складу са посебно закљученим уговорима.

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Органи јавног предузећа

Члан 37.
Органи јавног предузећа су:
1) Надзорни одбор
2) Директор

1) Надзорни одбор

Састав Надзорног одбора

Члан 38.
Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортско - 

пословни центар Беочин“ има три члана, од којих је 
један председник.

Председника и чланове Надзорног одбора, од 
којих је један члан из реда запослених, именује 
Скупштина општине Беочин на период од четири 
године, под условима, на начин и по поступку утвђеним 
законом, статутом општине и овом Одлуком.

Члан надзорног одбора из реда запослених 
предлаже се на начин и по поступку који је утврђен 
Статутом Јавног предузећа “Спортско - пословни 
центар Беочин” Беочин.

Услови за чланове Надзорног одбора

Члан 39.
За председника и члана Надзорног одбора 

именује се лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајању од најмање четири 
године, односно на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, мастер струковним студијама,  
специјалистичким академским студијама или специ-
јалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства 
на пословима за које се захтева високо образовање из 
тачке 2) овог члана;

4) да има најмање три године радног искуства 
на пословима који су повезани са пословима јавног 
предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања 
или област финансија;

6) да није осуђивано на казну затвора од 
најмање шест месеци;

7) да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
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(1) обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на слобо-
ди;

(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дуж-

ности.
Председник и чланови Надзорног одбора 

дужни су да се додатно стручно усавршавају у области 
корпоративног управљања према програму који 
утврђује Влада Републике Србије.

Члан 40.
Представник запослених у Надзорном одбору 

мора испуњавати услове из члана 39. ове Одлуке, као и 
следеће услове:

1) да није био ангажован у вршењу ревизије 
финансијских извештаја предузећа у последњих пет 
година;

2) да није члан политичке странке.
Надзорни одбор и директор не могу предлагати 

представника запослених у Надзорном одбору.

Мандат чланова Надзорног одбора

Члан 41.
Мандат председнику и члановима Надзорног 

одбора престаје истеком периода на који су именовани, 
оставком и разрешењем.

Председник и чланови Надзорног одбора раз-
решавају се пре истека периода на који су именовани, 
уколико:

1) Јавно предузеће не достави годишњи, 
односно трогодишњи програм пословања у законом 
прописаним роковима;

2) Надзорни одбор пропусти да предузме 
неопходне мере пред надлежним органима у случају 
постојања основане сумње да одговорно лице јавног 
предузећа делује на штету јавног предузећа неса-
весним понашањем или на други начин;

3) се утврди да делује на штету јавног пре-
дузећа несавесним понашањем или на други начин;

4) у току трајања мандата буде осуђен на 
условну или безусловну казну затвора;

Председник и чланови Надзорног одбора 
којима је престао мандат, дужни су да врше своје 
дужности до именовања новог Надзорног одбора, 
односно именовања новог председника или члана 
Надзорног одбора, а најдуже шест месеци.

Надлежност Надзорног одбора

Члан 42.
Надзорни одбор:
1) доноси дугорочни и средњорочни план пос-

ловне стратегије и развоја и одговоран је за њихово 
спровођење, уз сагласност оснивача;

2) доноси годишњи, односно трогодишњи прог-
рам пословања, усклађен са дугорочним и средњороч-
ним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. 
овог члана, уз сагласност оснивача;

3) усваја извештај о степену реализације го-
дишњег, односно трогодишњег програма пословања;

4) усваја тромесечни извештај о степену ускла-
ђености планираних и реализованих активности;

5) усваја финансијске извештаје;
6) надзире рад директора;
7) доноси статут уз сагласност оснивача;
8) одлучује о статусним променама, оснивању 

других правних субјеката и улагању капитала уз прет-
ходну сагласност оснивача;

9) доноси одлуку о расподели добити, односно 
начину покрића губитка уз сагласност оснивача;

10) закључује уговоре о раду са директором, у 
складу са законом којим се уређују радни односи;

11) врши друге послове у складу са законом и 
статутом.

Надзорни одбор не може пренети право 
одлучивања о питањима из своје надлежности на 
директора или друго лице у јавном предузећу.

Накнада за рад Надзорног одбора

Члан 43.
Председник и чланови Надзорног одбора имају 

право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном 
одбору.

Висину накнаде из става 1. овог члана, односно 
критеријуме и мерила за њено утврђивање одређује 
Влада.

2) Директор

Члан 44.
Директора Јавног предузећа “Спортско - 

пословни центар Беочин” именује Скупштина општине 
Беочин, на период од четири године, на основу 
спроведеног јавног конкурса који спроводи одговара-
јућа комисија, у складу са законом.

Директор јавног предузећа је функционер који 
обавља јавну функцију и заснива радни однос на одре-
ђено време.

Директор јавног предузећа не може имати за-
меника.

Услови за именовање директора

Члан 45.
За директора може бити именовано лице које 

испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајању од најмање четири 
године, односно на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама,мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама или специја-
листичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства 
на пословима за које се захтева високо образовање из 
тачке 2) овог члана;

4) да има најмање три године радног искуства 
на пословима који су повезани са пословима јавног 
предузећа;

5) да познаје област корпоративног управ-
љања;

6) да има радно искуство у организовању рада 
и вођењу послова;

7) да није члан органа политичке странке, 
односно да му је одређено мировање у вршењу 
функције у органу политичке странке;
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8) да није осуђивано на казну затвора од 
најмање шест месеци;

9) да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на 
слободи;

(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дуж-

ности.

Надлежност директора

Члан 46.
Директор јавног предузећа:
1) представља и заступа јавно предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање јавно предузеће;
4) одговара за законитост рада јавног преду-

зећа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план 

пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово 
спровођење;

6) предлаже годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања и одговоран је за његово 
спровођење;

7) предлаже финансијске извештаје;
8) извршава одлуке Надзорног одбора;
9) бира извршне директоре;
10) закључује уговоре о раду са извршним ди-

ректорима;
11) бира представнике јавног предузећа у 

скупштини друштва капитала чији је једини власник 
јавно предузеће, уз сагласност оснивача;

12) доноси акт о систематизацији;
13) врши друге послове одређене законом, 

Оснивачким актом и Статутом јавног предузећа

Зарада директора

Члан 47.
Директор има право на зараду, а може имати и 

право на стимулацију у случају када јавно предузеће 
послује са позитивним пословним резултатом.

Акт о исплати стимулације директора доноси 
Надзорни одбор уз сагласност Скупштине општине 
Беочин.

Поступак именовања директора

Члан 48.
Директор јавног предузећа именује се након 

спроведеног јавног конкурса, у складу са Законом, 
Статутом општине, Одлукама Скупштине општине и 
овом Одлуком.

Јавни конкурс спроводи Комисија за спрово-
ђење конкурса за избор директора.

Комисија јединице локалне самоуправе има 
пет чланова, од којих је један председник.

Комисију из става 3. овог члана образује 
Скупштина општине.

Председник и чланови комисије не могу бити 
народни посланици, посланици у Скупштини ауто-

номне покрајине, одборници у Скупштини општине 
Беочин, као ни постављена лица у органима општине.

Комисија из става 2. овог члана саставља ранг 
листу са највише три кандидата, у складу са Законом и 
са записником о спроведеном изборном поступку 
доставља Општинском већу који припрема предлог 
акта о именовању првог кандидата са ранг листе, са 
образложењем.

Општинско веће доставља предлог акта из 
става 6. овог члана Скупштини општине ради усвајања.

Акт о именовању директора, са образложењем 
објављује се у складу са Законом.

Члан 49.
Одлуку о спровођењу јавног конкрса за избор 

директора Јавног предузећа “Спортско - пословни 
центар Беочин” доноси Скупштина општине, на 
предлог Општинског већа.

Општинска управа доставља Општинском већу 
текст огласа о јавном конкурсу.

Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито: 
податке о Јавном предузећу “Спортско -пословни 
центар Беочин”, пословима, условима за именовање 
директора Јавног предузећа “Спортско - пословни 
центар Беочин”, месту рада, стручној оспособљености, 
знањима и вештинама које се оцењују у изборном 
поступку и начину њихове провере, року у коме се 
подносе пријаве, податке о лицу задуженом за давање 
обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се 
пријаве подносе као и податке о доказима који се 
прилажу уз пријаву.

Оглас о јавном конкурсу за избор директора 
Јавног предузећа “Спортско - пословни центар Беочин” 
објављује се у “Службеном гласнику Републике 
Србије”, у Службеном листу општине Беочин, у 
најмање једним дневним новинама које се дистрибу-
ирају на целој територији Републике Србије, као и на 
интернет страници општине.

Рок за објављивање огласа из става 4. овог 
члана у “Службеном гласнику Републике Србије” не 
може бити дужи од осам дана од дана доношења 
одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор 
директора јавног предузећа.

Пријава на јавни конкурс за избор директора 
јавног предузећа подносе се у року од 30 дана од дана 
објављивања јавног конкурса у “Службеном гласнику 
Републике Србије”.

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз 
које нису приложени сви потребни докази, Комисија 
одбацује закључком против кога није допуштена 
посебна жалба.

Члан 50.
Решење о именовању директора је коначно.
Решење о именовању директора Јавног 

предузећа “Спортско - пословни центар Беочин”, са 
образложењем, објављује се у “Службеном гласнику 
Републике Србије”, Службеном листу општине Беочин 
и на интернет страници општине Беочин.

Члан 51.
Именовани кандидат дужан је ступи на фун-

кцију у року од осам дана од дана објављивања реше-
ња о именовању у “Службеном гласнику Републике 
Србије”.
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Рок из става 1. овог члана, из нарочито оправ-
даних разлога, може се продужити за још  осам дана.

Мандат директора

Члан 52.
Мандат директора престаје истеком периода 

на који је именован, оставком и разрешењем.
Поступак за именовање директора покреће се 

шест месеци пре истека периода на који је именован, 
односно у року од 30 дана од дана подношења оставке 
или разрешења.

Оставка се у писаној форми подноси Скупш-
тини општине Беочин.

Разрешење директора

Члан 53.
Предлог за разрешење директора јавног 

преду-зећа подноси Општинско веће. 
Предлог из става 1. овог члана може поднети и 

Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортско - 
пословни центар Беочин“ преко Општинског већа.

Предлог за разрешење мора бити образложен, 
са прецизно наведеним разлозима због којих се 
предлаже разрешење и доставља се директору који 
има право да се у року од 20 дана изјасни о разлозима 
због којих се предлаже разрешење.

Пошто директору пружи прилику да се изјасни о 
постојању разлога за разрешење и утврди потребне 
чињенице, Општинско веће предлаже Скупштини 
општине доношење одговарајућег решења.

Против решења о разрешењу жалба није до-
пуштена, али се може водити управни спор.

Члан 54.
Директор се разрешава пре истека периода на 

који је именован уколико:
1) у току трајања мандата престане да 

испуњава услове за директора јавног предузећа из 
члана 45. ове Одлуке;

2) јавном предузећу не достави годишњи, 
односно трогодишњи програм пословања у роковима 
прописаним законом;

3) се утврди да је због нестручног, несавесног 
обављања дужности и поступања супротно пажњи 
доброг привредника и пропуста у доношењу и 
извршавању одлука и организовању послова у јавном 
предузећу, дошло до знатног одступања од 
остваривања основног циља пословања јавног преду-
зећа, односно од плана пословања предузећа;

4) се утврди да делује на штету јавног преду-
зећа кршењем директорских дужности, несавесним 
понашањем или на други начин;

5) извештај овлашћеног ревизора на годишњи 
финансијски извештај буде негативан;

6) у току трајања мандата буде правноснажно 
осуђен на условну или безусловну казну затвора;

7) у другим случајевима прописаним законом.

Члан 55.
Директор јавног предузећа може бити раз-

решен пре истека периода на који је именован уколико:
1) јавно предузеће не достави тромесечни из-

вештај у законом прописаном року;

2) јавно предузеће не испуни планиране актив-
ности из годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања;

3) јавно предузеће утроши средства за одре-
ђене намене изнад висине утврђене програмом 
пословања за те намене, пре прибављања сагласности 
на измене и допуне годишњег, односно трогодишњег 
програма пословања;

4) јавно предузеће не спроводи усвојен 
годишњи, односно трогодишњи програм пословања, у 
делу који се односи на зараде или запошљавање у 
складу са законом;

5) јавно предузеће врши исплату зарада без 
овере законом прописаног обрасца;

6) не примени рачуноводствене стандарде у 
припреми финансијских извештаја;

7) јавно предузеће не поступи по препорукама 
из извештаја овлашћеног ревизора;

8) не извршава одлуке Надзорног одбора;
9) у другим случајевима прописаним законом.

Суспензија

Члан 56.
Уколико у току трајања мандата против 

директора буде потврђена оптужница, Скупштина 
општине Беочин доноси решење о суспензији.

Суспензија траје док се поступак правноснажно 
не оконча.

Вршилац дужности директора

Члан 57.
Вршилац дужности директора може се 

именовати до именовања директора јавног предузећа 
по спроведеном јавном конкурсу.

Период обављања функције вршиоца дуж-
ности диретора не може бити дужи од једне године.

Исто лице не може бити два пута именовано за 
вршиоца дужности директора.

Вршилац дужности директора мора испуња-
вати услове за именовање директора јавног предузећа 
из члана 45. ове Одлуке.

Вршилац дужности директора има сва права, 
обавезе и овлашћења која има директор јавно 
предузеће.

Извршни директор

Члан 58.
За извршног директора бира се лице које 

испуњава услове у складу са Законом и које има 
најмање три године радног искуства на пословима на 
којима ће бити задужен у јавном предузећу.

Извршни директор нема заменика.
Извршни директор за свој рад одговара 

директору.
Извршни директор мора бити у радном односу 

у јавном предузећу.
Извршни директор има право на зараду и 

стимулацију у складу са Законом. Акт о исплати 
стимулације извршног директора доноси Надзорни 
одбор на предлог директора.
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IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ

Поремећаји у пословању

Члан 59.
У случају поремећаја у пословању Јавног 

предузећа “Спортско - пословни центар Беочин” 
Скупштина општине, може предузети мере прописане 
законом, ради обезбеђења услова за несметано 
функционисање Јавног предузећа “Спортско - 
пословни центар Беочин” и обављање делатности од 
општег интереса, а нарочито:

– промену унутрашње организације Јавног пре-
дузећа;

– разрешење Надзорног одбора и директора и 
именовање привременог органа Јавног предузећа;

– ограничење права појединих делова Јавног 
предузећа да иступају у правном промету са трећим 
лицима;

– ограничење у погледу права располагања 
појединим средствима у јавној својини.

Остваривање права на штрајк

Члан 60.
Штрајк је прекид рада који запослени орга-

низују ради заштите својих професионалних и 
економских интереса по основу рада.

У Јавном предузећу “Спортско - пословни 
центар Беочин” право на штрајк запослени остварују у 
складу са законом, колективним уговором и посебним 
актом оснивача.

У случају штрајка радника Јавног предузећа 
„Спортско - пословни центар Беочин”, мора се 
обезбедити минимум процеса рада у обављању 
делатности од општег интереса.

Минимум процеса рада посебном одлуком 
утврђује Скупштина општине Беочин, у складу са 
законом.

Унутрашња организација

Члан 61.
Статутом, општим актима и другим актима 

Јавног предузећа “Спортско - пословни центар Беочин” 
ближе се уређују унутрашња организација Јавног 
предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја 
за рад и пословање Јавног предузећа, у складу са 
законом и оснивачким актом.

 
Радни односи

Члан 62.
Права, обавезе и одговорности запослених из 

радног односа уређују се колективним уговором 
односно Правнилником о раду Јавног предузећа 
“Спортско - пословни центар Беочин” у складу са 
законом и актима оснивача.

Колективни уговор односно Правилник о раду  
Јавног предузећа “Спортско - пословни центар Беочин“ 
мора бити сагласан са законом.

Безбедност и здравље запослених на раду

Члан 63.
Права, обавезе и одговорности у вези са 

безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу 
са законом и прописима донетим на основу закона, а 
ближе се уређују Правилником о раду односно 
колективним уговором, општим актима Јавног 
предузећа “Спортско - пословни центар Беочин“, или 
уговором о раду.

Заштита животне средине

Члан 64.
Јавно предузеће “Спортско-пословни центар 

Беочин” је дужно да у обављању своје делатности 
обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење 
животне средине и да спречава узроке и отклања 
штетне последице које угрожавају природне и радом 
створене вредности човекове средине.

Статутом Јавног предузећа “Спортско-
пословни центар Беочин” детаљније се утврђују актив-
ности предузећа ради заштите животне средине, 
сагласно закону и прописима оснивача који регулишу 
област заштите животне средине.

Јавност рада предузећа

Члан 65.
Јавно предузеће “Спортско-пословни центар 

Беочин” дужно је да на својој интернет страници објави:
1) радне биографије чланова Надзорног 

одбора и директора;
2) оганизациону структуру;
3) годишњи, односно трогодишњи програм пос-

ловања, као све његове измене и допуне, односно 
извод из тог програма ако предузеће има конкуренцију 
на тржишту;

4) тромесечне извештаје о реализацији годиш-
њег, односно трогодишњег програма пословања;

5) годишњи финансијски извештај са мишље-
њем овлашћеног ревизора,

6) друге информације од значаја за јавност.

Доступност информација

Члан 66.
  Доступност информација од јавног значаја 
Јавно предузеће “Спортско - пословни центар Беочин” 
врши у складу са одредбама закона који регулише 
област слободног приступа информацијама од јавног 
значаја.

Пословна тајна

Члан 67.
Пословном тајном сматрају се исправе и 

подаци утврђени одлуком директора или Надзорног 
одбора Јавног предузећа “Спортско- пословни центар 
Беочин” чије би саопштавање неовлашћеном лицу 
било противно пословању Јавног предузећа и штетило 
би његовом пословном угледу и интересима.

X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

Општи акти
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Члан 68.
Општи акти Јавног предузећа “Спортско- 

пословни центар Беочин” су Статут и други општи акти 
утврђени законом.

Статут је основни општи акт Јавног предузећа 
“Спортско- пословни центар Беочин”.

Други општи акти Јавног предузећа морају бити 
у сагласности са Статутом Јавног предузећа “Спортско 
- пословни центар Беочин”.

Појединачни акти које доносе органи и 
овлашћени појединци у Јавном предузећу, морају бити 
у складу са општим актима Јавног предузећа “Спортско 
- пословни центар Беочин”.

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 69.
Јавно предузеће “Спортско - пословни центар 

Беочин” је дужно да своја општа аката усагласи са овом 
Одлуком у року од 90 дана од дана ступања на снагу 
ове Одлуке.

Члан 70.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Оснивачки акт Јавног предузећа “Спортско - 
пословни центар Беочин“ (”Службени лист општине 
Беочин” број 7/2013 пречишћен текст).

Члан 71.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Беочин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број : 01-011-77 ПРЕДСЕДНИК СО:
Датум : 20.09.2016. године Зоран Стокућа, с.р.

175
На основу члана 9. и 110. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник Републике Србије“, број 
24/2011) и члана 34. став 1. тачка 6. и члана 120. 
Статута општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“, број 7/2011 – пречишћен текст, 11/2012 и 
8/2015), Скупштина општине Беочин, на седници 
одржаној дана 20.09.2016. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
Члан 1.

У Одлуци о социјалној заштити („Службени 
лист општине Беочин“ бр.10/2012 и 9/2013“) мења се 
члан 9. тако да гласи: 

„Право на једнократну помоћ појединац или 
породица може да оствари највише два пута у једној 
календарској години“.

Члан 2.
Након члана 10. додаје се нови члан 10а. који 

гласи: 
„Радно способни корисници права на 

једнократну новчану помоћ могу бити обухваћени 
мерама социјалне укључености у складу са Уредбом о 
мерама социјалне укључености корисника новчане 
помоћи („Службени гласник РС“, број 112/2014) и 
Правилником о изгледу и садржини индивидуалног 

плана активације („Службени гласник РС“, број 
118/2014).

Члан 3.
У члану 16. став 1. мења се алинеја 1. тако да 

гласи: 
- „лица која су у моменту смрти имала 

пребивалиште на територији Општине, а која немају 
сроднике.“

Члан 4.
Члан 17. мења се тако да гласи: 
„Право на изузетну или интервентну једно-

кратну помоћ обезбеђује се појединцу и породици који 
се налазе у стању тренутне и изузетно тешке ситуације 
и стамбене угрожености, коју не могу самостално да 
превазиђу, изазване пожаром, поплавом или другом 
непогодом у којој је потпуно уништен или знатно 
оштећен стамбени објекат који користе.“

Члан 5.
У глави II, тачка 4. БЕСПЛАТНЕ ЈЕДНО-

ДНЕВНЕ КАРТЕ ЗА ПРЕВОЗ У ЈАВНОМ САОБРАЋАЈУ, 
са члановима 21, 22. и 23. се бришу.

Досадашњи чланови 24- 32, постају чланови 
21-29.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
Број: 01-011-68 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.09.2016.године Зоран Стокућа, с.р.

176
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/07 и 83/14-др.закон), чланова 37. и 50. Закона о 
радним односима у државним органима („Службени 
гласник РС“ број 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 39/02, 
23/13), чланова 7. и 9. Закона о платама у државним 
органима и јавним службама („Службени гласник РС“ 
број 34/01, 62/06, 36/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 
55/13, 99/14 и 21/16), чланова 19. и 66. Закона о 
предузећима(„Службени гласник РС“ број 119/12), 
члана 5. Уредбе о коефицијентима за обрачун и 
исплату именованих и постављених лица и запослених 
у државним органима („Службени гласник РС“ број 
44/08 и 2/12- пречишћен текст) и члана 120. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ 
број 7/11- пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 
20.09.2016.године, донела је 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ

О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ИЗАБРАНИХ, 
ПОСТАВЉЕНИХ И ИМЕНОВАНИХ ЛИЦА, 

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

Члан 1.
У Одлуци о платама и накнадама изабраних, 

постављених и именованих лица, одборника, чланова 
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управних и надзорних одбора и радних тела органа 
општине(„Службени лист општине Беочин“ број 6/2013, 
11/2013 и 8/2016) врше се следеће измене и допуне:

У члану 4. брише се став 3. тако да гласи:
„Одборници Скупштине општине за одржану 

седницу Скупштине имају право на накнаду у износу од 
5.000,00 динара.

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

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

Лица из претходног става имају право на једну 
накнаду у истом дану, без обзира на број седница који-
ма присуствују.“

Члан 2.
У члану 6. став 2. се брише, а став 1. мења се и 

гласи:
„Председник Савета за међунационалне одно-

се, чланови комисија, савета, одбора и радних тела које 
образује Скупштина општине имају право на накнаду у 
висини од 1.500,00 динара, по одржаној седници коми-
сије, савета, одбора или радног тела.

Право на накнаду из претходног става немају 
чланови комисија, савета, одбора и радних тела ако су 
запослени у Општинској управи и јавним предузећима 
и установама, у случају одржавања седнице у току 
радног времена.“

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

објављивања у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-71 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.09.2016.године Зоран Стокућа, с.р.

177
На основу члана 34. став 1. тачка 6. и члана 120. 

Статута општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“, број 7/2011 – пречишћен текст, 11/2012 и 
8/2015), а у складу са Локалним акционом планом за 
унапређење образовног статуса Рома у општини 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 10/10) 
Скупштина општине Беочин на седици одржаној дана 
20.09.2016. године, донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

СТИПЕНДИРАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА 
РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ

Члан 1.
У Одлуци о стипендирању ученика и студената 

ромске националности („Службени лист општине 
Беочин“, број 8/2014), у члану 3. Одлуке након става 1. 
додаје се нови став 2. који гласи:

„За први разред средње школе стипендија се 
додељује само ученицима ромске националности који 
су проглашени ученицима генерације у Основној школи 
„Јован Грчић Миленко“ Беочин и Основној школи „Јован 
Поповић“ Сусек.“

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Беочин“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
Број: 01-011-72 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.09.2016. године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 34. став 1. тачка 11. и члана 

120. Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 7/11 - пречишћен текст , 11/12 и 
8/15), а у вези са чланом 76. став 3. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11,93/12, 62713, 63/13 испр. 108/13, 142/14 
и 68/15) Скупштина општине Беочин је на седници 
одржаној дана 20.09.2016. године донела 

РЕШЕЊЕ
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА ПЕРИОД ОД 
01.01.2016. ГОДИНЕ ДО 30.06.2016. ГОДИНЕ

Члан 1.
Прихвата се Извештај Службе за финансије 

број 04-400-122 од 15.07.2016. године  о извршењу 
буџета општине Беочин за период од 01.01.2016. 
године до 30.06.2016. године који је усвојило 
Општинско веће на седници одржаној дана 20.07.2016. 
године.

Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-124 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.09.2016. године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09,  73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14 и 68/15), члана 32. став  1 . тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ број 129/2007 и 83/14) и члана 34. став 1. тачка 2.  Статута општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ број 7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 8/15) Скупштина општине Беочин, на седници одржаној 20.09.2016. 
године, донела је

 
 О Д Л У К У 

О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2016. ГОДИНУ

 
 

I ОПШТИ ДЕО 

 Члан 1. 

 Члан 1. мења се и гласи: 
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Беочин за 2016. годину (у даљем тексту: буџет), 

састоје се од: 

   
   
   

  
  

  
  

 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

  

У динарима

 

1.Укупни прих.и прим.од продаје нефинанс.имовине (7+8)

 

519.223.649

 

1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: (7)

 

482.715.000

 

-

 

буџетска средства

 

461.474.000

 

-

 

сопствени приходи

 

21.241.000

 

-

 

донације

  

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНС. ИМОВИНЕ (8)

 

36.508.649

 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинанс.имовине 
(4+5)

 

526.293.500

 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: (4)

 

487.398.500

 

-

 

текући буџетски расходи

 

467.487.500

 

-расходи из сопствених прихода

 

19.911.000

 

-

 

донације

 

-

 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у 
чему: (5)

 

38.895.000

 

- текући буџетски издаци 37.565.000
- издаци из сопствених прихода 1.330.000
- донације -
-БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) 7.069.851
Издаци за набав.финанс.имов.(уциљу спровођ.јав.политкка) 
(62) -
УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (7+8)-(4+5)+(92-
62) 6.919.851
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финанс.имовине (92) 150.000
Примања од задуживања (91) -
Неутрошена средства из претходних година (3) 6.919.851
Издаци за отплату главнице дуга (61) -
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (92+3) 7.069.851
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Члан 2. 
Члан 2. мења се и гласи: 
Буџетски дефицит, укупан фискални дефицит, као и покриће укупног фискалног дефицита приказују се 

следећом табелом: 

ОПИС 
Економска 

класификациј
а 

Средства из 
прихода, примања 

и пренетих 
неутрошених 
средстава 

Додатна 
средства 

Укупна средства 
(3+4) 

1 2 3 4 5 

I УКУПНА СРЕДСТВА (II + III) 3+7+8+9 505.052.500 21.241.000 526.293.500 

II УКУПНИ ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА (1+2+3) 

7+8+9 498.132.649 21.241.000 519.373.649 

1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 461.474.000 21.241.000 482.715.000 

2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

8 36.508.649 - 36.508.649 

3. ПРИМАЊА ОД 
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

9 150.000 - 150.000 

3.1. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

92 150.000 - 150.000 

III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 6.919.851 - 6.919.851 

IV  УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 505.052.500 21.241.000 526.293.500 

4. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 467.487.500 19.911.000 487.398.500 

5. ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

5 37.565.000 1.330.000 38.895.000 

6. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ 
ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

6 - - - 

6.1. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

62 - - - 

V УКУПНА СРЕДСТВА минус 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

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

0 0 0 

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

део 62 0 0 0 

VII БУЏЕТСКИ  ДЕФИЦИТ 
(1+2)-(4+5) 

(7+8)-(4+5) 7.069.851 - 7.069.851 

 VIII УКУПАН ФИСКАЛНИ 
ДЕФИЦИТ (VII+VI) 

(7+8)-(4+5+62 
део) 

7.069.851 - 7.069.851 

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

62 део - - - 
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ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА ИЗ 
ДЕЛА СРЕДСТАВА РАЧУНА 
ФИНАНСИРАЊА (3.1-IX) 

92-62 део 150.000 - 150.000 

XI ПОКРИЋЕ УКУПНОГ 
ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА ИЗ 
ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА 

3 6.919.851 - 6.919.851 

XII СВЕГА ЗА ПОКРИЋЕ 
УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ 
ДЕФИЦИТА (X+XI) 

3+92 7.069.851 - 7.069.851 

XIII УКУПАН ФИСКАЛНИ 
РЕЗУЛТАТ (XII-VIII) 

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

0 0 0 

 
Члан 3. 

 Члан 3. мења се и гласи: 
 Потребна средства за финансирање укупног фискалног дефицита обезбедиће се из нераспоређеног 
вишка прихода из ранијих година у износу од 6.919.851 динара и  п  р  имања од  продаје финансијске имовине у 
износу од 150.000 динара. 
 

Члан 4. 
 Планирани капитални издаци буџетских кориника за 2016., 2017. и 2018. годину исказују се у следећем 
прегледу: 
 
Ред.б

р 
 

Опис 
Износ у динарима 

2016 2017 2018 

 КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ - 70.000.000 33.000.000 
1. Изградња канализац. у Баноштору - 3.000.000 4.500.000 
4. Изградња канализац. у Лугу - 3.000.000  
5. Изградња канализац. у Раковцу - 6.000.000  
7. Изград.канализац. Беочин село, Черевић - 6.000.000  
8. Изградња бунара Б3/15 8.696.000 5.000.000  
9. Реконструкција "Рени бунара" 5.600.000   

10. Изградња бунара у Свилошу  5.000.000 4.000.000 
13. Опремање Индустријске зоне   20.000.000 
14. Изградња сабирног центра за атмосф.воде - 18.000.000 - 
15. Изградња саобраћ.око гаража у Беочину    
16. Изградња бетонских коловоза 6.000.000   
17. Изградња моста у Сусеку  6.000.000  
18. Изградња улице Нова у Беочину   10.000.000 
19. Изграда моста Насеље Дунав  8.000.000 4.000.000 
20. Изградња моста у Раковцу  3.000.000  
21. Изград. деч.игралишта у Бразилији,Беочин и Луг 2.100.000 3.000.000  
22. Уређење Центра I  6.000.000  
23. Реконструкција зграде СО  15.000.000  
24. Изградња паркинг прост.у Беочину  4.200.000  
25. Изград.пешачке и бициклистичке стазе II и III 2.000.000 3.000.000  
26. Пројекат клизишта у Раковцу 540.000    
27. Пројекат нове индустријске зоне 5.000.000    
28. Пројекат пристаништа у Баноштору 2.000.000    
29. Израда пројектне документ.за проширење  грејне 

мреже и дистрибуц.топлот. Енергије 
3.000.000  

 
 

30. Пројекат турис.рекреат.садржаја на Дунаву 1.500.000    
31. Адаптација Дома кутлуре у Черевићу 2.000.000    

 УКУПНО: 38.436.000 164.200.000 75.500.000  
 
 
 

X ПОКРИЋЕ УКУПНОГ
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Члан 5. 
 Члан 5. мења се и гласи: 
 Укупни приходи и примања буџета у износу 505.052.500 динара, додатни приходи буџетских корисника у 
износу 21.241.000 динара по врстама и изворима, планирају се у следећим износима: 
 

 ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

Економ. 
Класифик. 

Врста прихода 

 

Буџетски 
приходи 

 
Додатни 
приходи 

 
Укупно 

   

1. 2. 3. 4. 5.    
300 000 ПРЕНЕТА СРЕД.ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 6.919.851  6.919.851    

 УКУПНО 300 000: 6.919.851  6.919.851    

711 000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК       

711 110 Порез на зараде                                            165.000.000  165.000.000    

711 120 Порез на приход од самост. делат. 15.000.000  15.000.000    

711 140 Порез на приходе од имовине 1.200.000  1.200.000    

711 160 Порез на приход од осигурања -  -    

711 180 Самодопринос 200.000  200.000    

711 190 Порез на друге приходе 12.000.000  12.000.000    

 УКУПНО 711 000: 193.400.000  193.400.000    

713 000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ    

713 120 Порез на имовину 70.000.000  70.000.000    

713 310 Порез на наслеђе и поклон 1.200.000  1.200.000    

713 420 Порез на капиталне трансакције 15.000.000  15.000.000   

 УКУПНО 713 000: 86.200.000  86.200.000    

714 000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ    

714 430 Комунална такса за кориш.рекл.паноа -  -    

714 513 Комунална такса за држање моторних возила 10.000.000  10.000.000    

714520 Порези на употребу, држање и ношење добара 100.000  100.000    

714 543 Накнада за промену намене обрадивог 
пољопривредног земљишта 

1.000.000  1.000.000    

714549 Накнада од емисије CO2, HO2,прашкастих 
материја и одложеног отпада 

2.000.000  2.000.000    

714 552 Боравишна такса 300.000  300.000    

714 562 Пос. накнада за заштиту и унапређење животне 
средине 

38.000.000  38.000.000    

 УКУПНО 714 000: 51.400.000  51.400.000    

716 000 ДРУГИ ПОРЕЗИ    

716 110 Комунална такса на фирму 10.000.000  10.000.000    

 УКУПНО 716 000: 10.000.000  10.000.000    

733 000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ    

733 154 Текући наменски рансфери од РС 5.575.000  5.575.000    

733 156 Текући наменски трансфери  у корист нивоа 
општине од АПВ 

3.600.000  3.600.000    

733 158 Текући  ненаменски трансфери у корист нивоа 
општине од АПВ 

48.627.276  48.627.276    

733 252 Капитални наменски трансфери у корист нивоа 
опшина од АПВ 

10.775.724  10.775.724    

 УКУПНО 733 000: 68.578.000  68.578.000    
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Економ. 
Класифик. 

Врста прихода 

 

Буџетски 
приходи 

 
Додатни 
приходи 

 
Укупно 

   

741 000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ    

741 150 Камате на ср. буџета Општине -  -    

741 510 Накнада за коришћ. прир. добара-

минерал.сиров. 
11.500.000  11.500.000 

   

741 520 Накнада за коришћење шумског и 
пољопривредног земљишта 

2.000.000  2.000.000    

741 530 Ком. такса за коришћ. простора на јав. 

површинама 
1.500.000  1.500.000 

   

 УКУПНО 741 000: 15.000.000  15.000.000    

742 000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБА И УСЛУГА    

742 150 Прих. од прод.доб. и услуга или закупа 
непокретности 

1.500.000 21.241.000 22.741.000    

742 250 Таксе у корист нивоа општине 2.600.000      

742 350 Прих. општ. орг. од спор. прод. доб. и услуга 1.500.000      

 УКУПНО 742 000: 5.600.000 21.241.000 26.841.000    

743 000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ    

743 320 Нов.казне за саобраћ.прекршаје 3.700.000  3.700.000    

743 350 Прих. од нов. казни за прекр. у корист нивоа 
општина 

50.000  50.000    

743 920 Приходди од осталих нов.казни 250.000  250.000    

 УКУПНО 743 000: 4.000.000  4.000.000    

744 000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ  ДОНАЦИЈЕ       

744 151 Текући трансф. од физичких и пр. лица 12.000.000  12.000.000    

        

 УКУПНО 744 000: 12.000.000  12.000.000    

745 000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂ. ПРИХОДИ    

745 150 Меш. и неодр. пр. у кор. нивоа општ. 15.000.000  15.000.000    

 УКУПНО 745 000: 15.000.000  15.000.000    

772 000 МЕМОРАНД.СТАВКЕ ЗА РЕФУНД.РАСХОДА       

772 110 Меморанд.ставке за рефунд.расхода 296.000  296.000    

 УКУПНО 772 000 296.000  296.000    

811 000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ  НЕПОКРЕТНОСТИ       

811000 Примања од продаје непокретности 8.649  8.649    

 УКУПНО 811 000 8.649  8.649    

841 000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА       

841 151 Примања од продаје земљишта 36.500.000  36.500.000    

 УКУПНО 841 000: 36.500.000  36.500.000    

921 000 ПРИМ.ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАН.ИМОВ.    

921 650 Примања од отплате кредита 150.000  150.000    

 УКУПНО 921 000: 150.000  150.000    

 УКУПНО: 505.052.500 21.241.000 526.293.500    
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Економ. 
Класифик. 

Врста прихода 

 

Буџетски 
приходи 

 
Додатни 
приходи 

 
Укупно 

   

        

 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА     

01 Приходи буџета   417.554.649 - 417.554.649  

04 Додатни приходи - 21.241.000 21.241.000  

07 Приходи из буџета РС и АПВ 68.578.000 - 68.578.000  

08 Донације 12.000.000 - 12.000.000  

13 Пренета сред.из ранијих година 6.919.851 - 6.919.851  

      

 УКУПНО: 505.052.500 21.241.000 526.293.500  

 
II ПОСЕБАН ДЕО 

 
Члан 6. 

 Члан 6. мења се и гласи: 
Средства буџета у укупном износу од 505.052.500 динара, и средства од додатних прихода буџетских 

корисника у укупном износу од  21.241.000 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака и то: 
 

ОПШТИ РАСПОРЕД ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

Економска 
класиф. 

О П И С Средства из 
буџета 

Средства из 
осталих извора 

Укупно 

1. 2. 3. 4 5. 

41 Расходи за запослене 137.088.000 8.451.000 145.539.000 

411 Плате и додаци запослених 103.036.500 4.500.000 107.536.500 

412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

18.525.000 700.000 19.225.000 

413 Накнаде у натури 510.000 1.000 511.000 

414 Социјална давања запосленим 6.829.500 3.250.000 10.079.000 

415 Накнаде за запослене 4.485.000 - 4.485.000 

416 Награде, бонуси и остали посебни расх. 3.702.000 - 3.702.000 

42 Коришћење услуга и роба 192.061.000 11.395.000 203.456.000 

421 Стални трошкови 45.840.000 1.641.000 47.481.000 

422 Трошкови путовања 670.000 730.000 1.400.000 

423 Услуге по уговору 63.214.000 3.720.000 66.934.000 

424 Специјализоване услуге 22.539.000 731.000 23.270.000 

425 Текуће поправке и одржавање 46.536.000 300.000 46.836.000 

426 Материјал 13.262.000 4.273.000 17.535.000 

45 Субвенције 5.594.500 - 5.594.500 

451 Капит.субв.јавним нефин.предуз. 5.594.500 - 5.594.500 

46 Донације, дотације и трансфери 67.215.000 - 67.215.000 

463 Трансф. остал. нивоима власти 52.750.000 - 52.750.000 

464 Дотације организацијама 3.750.000 - 3.750.000 

465 Остале дотације и трансфери 10.715.000 - 10.715.000 

47 Социјална заштита 31.384.000 - 31.384.000 

472 Накнаде за социјалну заштиту 31.384.000 - 31.384.000 

48 Остали издаци 27.545.000 10.000 27.555.000 

21. септембар 2016.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИНБрој 11 - Страна 46



Економска 
класиф. 

О П И С Средства из 
буџета 

Средства из 
осталих извора 

Укупно 

481 Дотације непрофит. организац. 21.360.000 - 21.360.000 

482 Порези, таксе 404.500 10.000 414.500 

483 Новчане казне по решењу судова 5.540.000 - 5.540.000 

485 Накнада штете 240.500 - 240.500 

49 Средства резерве 4.100.000 - 4.100.000 

499 Стална и текућа буџ. резерва 4.100.000 - 4.100.000 

51 Основна средства 37.565.000 1.330.000 38.895.000 

511 Зграде и грађ. објекти 31.775.000 - 31.775.000 

512 Машине и опрема 5.700.000 1.315.000 7.015.000 

515 Нематеријална имовина 90.000 15.000 105.000 

52 Залихе - 55.000 55.000 

523 Залихе робе за даљу продају - 55.000 55.000 

54 Природна имовина 2.500.000 - 2.500.000 

541 Земљиште 2.500.000 - 2.500.000 

УКУПНО: 505.052.500 21.241.000 526.293.500 

 
Члан 7. 

 
 Члан 7. мења се и гласи: 
 Расходи и издаци из ове Одлуке користе се за следеће програме: 
 

Назив програма Износ у динарима 
Локални развој и просторно планирање 29.025.000 
Комунална делатност 17.215.500 
Локални економски развој - 
Развој туризма - 
Развој пољопривреде 4.400.000 
Заштита животне средине 21.000.000 
Путна инфраструктура 39.044.000 
Предшколско васпитање 66.473.000 
Основно образовање 49.100.000 
Средње образовање - 
Социјална и дечија заштита 35.130.000 
Примарна здравствена заштита 3.750.000 
Развој културе 30.028.000 
Развој спорта и омладине 35.279.000 
Локална самоуправа 195.849.000 

УКУПНО: 526.293.500 
 

Члан 8. 
 Члан 8. мења се и гласи: 

II. ПОСЕБАН ДЕО 
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 Опис 
Сопствена 
средства 

 
 
 

Средства 
из 

осталих 
извора 

 
 
 

Укупна 
средства 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 1.01     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    

    0602   ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА     

            

 
   

0602 -0001 
СК 

 
Програмска активност 0001 – 
Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина 

 
  

   110    Извршни и законодавни органи    

 
    

 
1 411 

Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

2.650.000  2.650.000 

     2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 470.000  470.000 

     3 413 Накнаде у натури 10.000  10.000 

     4 414 Социјална давања запосленима 120.000  120.000 

     5 415 Накнаде за запослене 100.000  100.000 

 
    6 416 

Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

650.000  650.000 

     7 421 Стални трошкови 60.000  60.000 

     8 422 Трошкови путовања 40.000  40.000 

 
    9 423 

Накнаде одборницима,одборничким групама, 
надзорним одборима 

9.000.000  9.000.000 

     10 423 Услуге по уговору 1.000.000  1.000.000 

     11 426 Материјал 750.000  750.000 

     12 465 Остале дотације и трансфери 335.000  335.000 

     13 481 Дотације политичким странкама 350.000  350.000 

       Извори финансирања за ПА 0602-0001 СК:    

      01 Приходи из буџета: 15.535.000  15.535.000 

       Укупно за ПА 0602-0001: 15.535.000  15.535.000 

           

    0602-0002  Пројекат: Дан Општине    

   110    Извршни и законодавни органи    

     14 423 Услуге по уговору 800.000  800.000 

     15 426 Материјал 200.000  200.000 

 
      

Извори финансирања за пројекат 0602-
0002: 

 
  

      01 Приходи из буџета 1.000.000  1.000.000 

       Укупно за 0602-0002: 1.000.000  1.000.000 

    0602-0001      

   160   ИЗБОРНА КОМИСИЈА    

 
      

Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту 

 
  

     16 421 Стални трошкови 4.000  4.000 

     17 423 Услуге по уговору 2.235.000  2.235.000 
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     18 481 Дотације невладиним организацијама 261.000  261.000 

       Извори финансирања    

      01 Приходи из буџета 2.500.000  2.500.000 

       Укупно: 2.500.000  2.500.000 

       Извори финансирања за раздео 1:    

      01 Приходи из буџета 19.035.000  19.035.000 

       УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1: 19.035.000  19.035.000 

           

 2       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ    

    0602   ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА     

 
 2.01  

0602 -0001 
ПР 

 
Програмска активност 0001 – 
Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина 

 
  

   111    Извршни и законодавни органи     

     19 411 Плате, додаци и накнаде запослених 3.300.000  3.300.000 

     20 412 Социјални доприноси на терет послодавца 670.000  670.000 

     21 414 Социјална давања запосленима 50.000  50.000 

     22 415 Накнаде за запослене 50.000  50.000 

     23 416 Награде запосленима и остали пос.расходи 50.000  50.000 

     24 421 Стални трошкови 200.000  200.000 

     25 422 Трошкови путовања 70.000  70.000 

     26 423 Услуге по уговору 1.400.000  1.400.000 

     27 426 Материјал 150.000  150.000 

     28 465 Остале дотације и трансфери 400.000  400.000 

     28/1 482 Порези и таксе 166.500  166.500 

     29 485 Накнада штете 10.500  10.500 

       Извори финансирања за главу 2.01:    

      01 Приходи из буџета 6.517.000  6.517.000 

       Укупно глава 2.01: 6.517.000  6.517.000 

           

 
 2.02  0602   

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ 

 
 

 

    0602-0001  ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

 
  220  30 425 

Текуће поправке и одржавање- ватрогасни 
дом 

100.000 
 

100.000 

       Извори финансирања за главу 2.02 :    

      01 Приходи из буџета 100.000  100.000 

       Укупно глава 2.02 : 100.000  100.000 

  2.03  0602   БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ    
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    0602-0001  ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМУОПРАВА    

   360    Јавни ред и безбедност    

     31 423 Услуге по уговору 100.000  100.000 

     32 426 Материјал 100.000  100.000 

     33 512 Опрема 500.000  500.000 

       Извори финансирања за главу 2.03 :    

      01 Приходи из буџета 700.000  700.000 

       Укупно глава 2.03 : 700.000  700.000 

           

       Извори финансирања за раздео 2:    

      01 Приходи из буџета 7.317.000  7.317.000 

       УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2: 7.317.000  7.317.000 

           

 3      ОПШТИНСКО ВЕЋЕ    

  3.01  0602   ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

 
   0602-0001  

Програмска активност 0001 – 
Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина 

 
 

 

   111    Извршни и законодавни органи    

     34 411 Плате, додаци и накнаде запослених 3.800.000  3.800.000 

     35 412 Социјални доприноси на терет послодавца 580.000  580.000 

     36 414 Социјална давања запосленима 50.000  50.000 

     37 415 Накнаде за запослене 50.000  50.000 

     38 416 Награде запосленима и остали пос.расходи 50.000  50.000 

     39 421 Стални трошкови 100.000  100.000 

     40 422 Трошкови путовања 20.000  20.000 

     41 423 Услуге по уговору 1.700.000  1.700.000 

     42 426 Материјал 100.000  100.000 

     43 465 Остале дотације и трансфери 440.000  440.000 

       Извори финансирања за главу 3.01:    

      01 Приходи из буџета 6.890.000  6.890.000 

       Укупно глава 3.01: 6.890.000  6.890.000 

       УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3: 6.890.000  6.890.000 

 
4      

ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ 
 

 
 

 

    0602   ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА     

  
 

4.01  0602-0004  
Програмска активност – Општинско  јавно 
правобранилаштво 

 
  

   330        
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    44 411 

Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

1.270.000 
 

1.270.000 

     45 412 Социјални доприноси на терет послодавца 240.000  240.000 

     46 414 Социјална давања запосленима 50.000  50.000 

     47 415 Накнада трошкова за запослене 85.000  85.000 

     48 421 Стални трошкови 10.000  10.000 

     49 422 Трошкови путовања 5.000  5.000 

     50 465 Остале дотације и трансфери 160.000  160.000 

       Извори финансирања за ПА 0602-0004:    

      01 Приходи из буџета 1.820.000  1.820.000 

       Извори финансирања за раздео 4:    

      01 Приходи из буџета 1.820.000  1.820.000 

       УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4: 1.820.000  1.820.000 

           

           

 
5      

ОПШТИНСКА  УПРАВА 
 

 
  

  5.01     Општинска  управа    

    0602   ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА     

 
   

0602-0001 
ОУ 

 
Програмска активност 0001 – 
Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина 

 
  

   130    Опште услуге    

 
    51 411 

Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

37.000.000 
 

37.000.000 

     52 412 Социјални доприноси на терет послодавца 6.630.000  6.630.000 

     53 413 Накнаде у натури 230.000  230.000 

     54 414 Социјална давања запосленима 2.800.000  2.800.000 

     55 415 Накнаде трошкова за запослене 2.000.000  2.000.000 

 
    56 416 

Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

1.900.000 
 

1.900.000 

     57 421 Стални трошкови 7.200.000  7.200.000 

     58 422 Трошкови путовања 430.000  430.000 

     59 423 Услуге по уговору 11.860.000  11.860.000 

     60 424 Специјализоване услуге 1.280.000  1.280.000 

     61 425 Текуће поправке и одржавање 9.190.000  9.190.000 

     62 426 Материјал 4.530.000  4.530.000 

     63 465 Остале дотације и трансфери 4.200.000  4.200.000 

     64 481 Дотације невладиним организацијама 500.000  500.000 

     65 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 100.000  100.000 

     66 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 5.500.000  5.500.000 
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     67 485 Накнада штете 130.000  130.000 

     68 499 Стална буџетска резерва 100.000  100.000 

     69 499 Текућа буџетска резерва 4.000.000  4.000.000 

     70 511 Зграде и грађевински објекти 15.135.000  15.135.000 

     71 512 Машине и опрема 700.000  700.000 

     72 515 Нематеријална имовина-софтвер 10.000  10.000 

     73 541 Откуп земљишта 1.500.000  1.500.000 

       Извори финансирања за ПА 0602-0001 ОУ:    

      01 Приходи из буџета 63.250.823  63.255.823 

      07 Приходи од РС и АПВ 48.627.276  48.627.276 

      13 Пренети приходи из ранијих година 5.046.901  5.046.901 

       Укупно за ПА 0602-0001 ОУ: 116.925.000  116.925.000 

           

    0602-0012  Пројекат -Уређење зграде СО    

   130  74 511 Замена прозора на згради -  - 

     75 511 Електричне инсталације -  - 

       Извори финансирања за пројекат:    

      01 Приход из буџета -  - 

       Укупно за пројекат: -  - 

           

       Извори финансирања за главу 5.01:    

      01 Приходи из буџета    

      07 Приходи од РС и АПВ    

 
     13 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

 
 

 

       УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.01:    

           

 
 5.02  0602-0008  

Програмска активност 0008: Програми 
националних мањина 

 
  

   840        

     76 481 Декада Рома 450.000  450.000 

       Извори финансирања за ПА 0602-0008:    

      01 Приходи из буџета 450.000  450.000 

       Укупно за ПА 0602-0008: 450.000  450.000 

       Извори финансирања за Главу 5.02:    

      01 Приходи из буџета 450.000  450.000 

       УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.02: 450.000  450.000 
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 5.03  1201-0002  

Програмска активност 0002: Подстицаји 
културном и уметничком стваралаштву 

 
  

   820    Услуге културе    

     77 481 Дотације невлад. организ.-удружења грађана 2.400.000  2.400.000 

     78 481 Дотације верским заједницама 600.000  600.000 

       Извори финансирања за ПА 1201-0002:    

      01 Приходи из буџета 3.000.000  3.000.000 

       Укупно за ПА 1201-0002: 3.000.000  3.000.000 

       Извори финансирања за главу 5.03 :    

      01 Приходи из буџета 3.000.000  3.000.000 

       УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.03.: 3.000.000  3.000.000 

           

  5.04     МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БР. 1 БЕОЧИН ГРАД    

    0602   ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА     

 
   

0602-
0002/МЗ 1 

 
Програмска активност 0002- Месне 
заједнице 

 
  

 
  160    

Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту 

 
  

     79 421 Стални трошкови 6.880.000  6.880.000 

     80 423 Услуге по уговору 640.000  640.000 

     81 425 Текуће поправке и одржавање 2.970.000  2.970.000 

     82 426 Материјал 80.000  80.000 

 
      

Извори финансирања за ПА 0602-0002 МЗ 
1 

 
 

 

      01 Приходи из буџета 10.570.000  10.570.000 

       Укупно за ПА 0602-0002 МЗ 1: 10.570.000  10.570.000 

       Извори финансирања за главу 5.04:    

      01 Приходи из буџета 10.570.000  10.570.000 

       УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.04: 10.570.000  10.570.000 

  5.05     МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БР. 2 БЕОЧИН    

    0602   ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА     

 
   

0602-
0002/МЗ 2 

 
Програмска активност 0002- Месне 
заједнице 

 
  

   160        

     83 421 Стални трошкови 2.375.000  2.375.000 

     84 423 Услуге по уговору 346.000  346.000 

     85 425 Текуће поправке и одржавање 1.889.000  1.889.000 

     86 426 Материјал 92.000  92.000 

     86/1 472 Накнаде за социјалну заштиту 204.000  204.000 

       Извори финансирања за ПА 0602-0002МЗ 2    

21. септембар 2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН Број 11 - Страна 53



Р
е
д
н
и

 б
р
о
ј

 

Р
а
зд

е
о

 

Гл
а
в
а

 

Ф
у
н
к
ц
и
ја

 

П
р
о
гр

а
м
с
к
а

 к
л
а
с
и
ф
и
к
а
ц
и
ја

 
П
о
зи

ц
и
ја

 

Е
ко

н
о
м

. 
К
л
а
с
и
ф

 Опис 
Сопствена 
средства 

 
 
 

Средства 
из 

осталих 
извора 

 
 
 

Укупна 
средства 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      01 Приходи из буџета 4.788.988  4.788.988 

      01-13 Пренета средства из прет.година 117.011   117.011  

       Укупно за ПА 0602-0002 МЗ 2: 4.906.000  4.906.000 

       Извори финансирања за главу 5.05:    

      01 Приходи из буџета 4.788.989   

      01-13 Пренета средства из прет.године 117.011   117.011  

       УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.05: 4.906.000  4.906.000 

  5.06     МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БР. 3 РАКОВАЦ    

    0602   ПРОГРАМ 15 -ЛОКАЛНА САМОУПРАВА     

 
  160 

0602-
0002/МЗ 3 

 
Програмска активност 0002- Месне 
заједнице 

 
  

     87 421 Стални трошкови 2.986.000  2.986.000 

     88 423 Услуге по уговору 216.000  216.000 

     89 425 Текуће поправке и одржавање 712.000  712.000 

     90 426 Материјал 80.000  80.000 

 
      

Извори финансирања за ПА 0602-0002 МЗ 
3 

 
 

 

      01 Приходи из буџета 3.937.521  3.937.521 

      01-13 Пренета средства из прет.година    

       Укупно за ПА 0602-0002 МЗ 3: 3.994.000  3.994.000 

       Извори финансирања за главу 5.06: 56.479  56.479 

      01 Приходи из буџета 3.937.521  3.937.521 

      01-13 Пренета средства из прет.година 56.479  56.479 

       УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.06: 3.994.000  3.994.000 

           

  5.07     МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БР. 4 БРАЗИЛИЈА    

    0602   ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА     

 
   

0602-
0002/МЗ 4 

 
Програмска активност 0002- Месне 
заједнице 

 
  

   160  91 421 Стални трошкови 1.050.000  1.050.000 

     92 423 Услуге по уговору 150.000  150.000 

     93 425 Текуће поправке и одржавање зграда 300.000  300.000 

     94 426 Материјал 65.000  65.000 

     94/1 482 Порези и таксе, казне и пенали 11.000  11.000 

     95 511 Зграде и грађевински објекти -  - 

 
      

Извори финансирања за ПА 0602-0002 МЗ 
4 

 
 

 

      01 Приходи из буџета 1.576.000  1.576.000 

      07 Приходи од АПВ и РС -  - 

       Укупно за ПА 0602-0002 МЗ 4: 1.576.000  1.576.000 
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из 
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Укупна 
средства 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       Извори финансирања за главу 5.07:    

      01 Приходи из буџета 1.576.000  1.576.000 

      07 Приходи од АПВ и РС -  - 

       СВЕГА ЗА ГЛАВУ  5.07: 1.576.000  1.576.000 

           

  5.08     МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БР. 5 ЧЕРЕВИЋ    

    0602   ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА     

 
   

0602-
0002/МЗ 5 

 
Програмска активност 0002- Месне 
заједнице 

 
  

   160        

     96 421 Стални трошкови 3.175.000  3.175.000 

     97 423 Услуге по уговору 180.000  180.000 

     98 425 Текуће поправке и одржавање 491.000  491.000 

     99 426 Материјал 230.000  230.000 

     100 483 Новчане казне 10.000  10.000 

 
      

Извори финансирања за ПА 0602-0002 МЗ 
5 

 
 

 

      01 Приходи из буџета 4.086.000  4.086.000 

      07 Приходи од РС и АПВ -  - 

       Укупно за ПА 0602-0002 МЗ 5: 4.086.000  4.086.000 

       Извори финансирања за главу 5.08:    

      01 Приходи из буџета 4.086.000  4.086.000 

      07 Приходи од РС и АПВ -  - 

       СВЕГА ЗА ГЛАВУ 5.08: 4.086.000  4.086.000 

           

  5.09     МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БР. 6 БАНОШТОР    

    0602   ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА     

 
   

0602-
0002/МЗ 6 

 
Програмска активност 0002- Месне 
заједнице 

 
  

   160        

     101 421 Стални трошкови 1.980.000  1.980.000 

     102 423 Услуге по уговору 307.000  307.000 

 
    

102/
1 

424 Специјализоване услуге 23.000  23.000 

     103 425 Текуће поправке и одржавање 381.000  381.000 

     104 426 Материјал 313.000  313.000 

 
    

104/
1 

482 Порези и таксе 27.000  27.000 

     105 512 Опрема 400.000  400.000 

 
      

Извори финансирања за ПА 0602-0002 МЗ 
6 
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      01 Приходи из буџета 3.083.564  3.083.564 

      01-13 Пренета средства из прет.година 347.436  347.436 

       Укупно за ПА 0602-0002 МЗ 6: 3.431.000  3.431.000 

           

    0601   ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ    

 
   0601-0002  

Програмска активност 0002: Управљање 
отпадним водама 

 
  

   620  106 511 Зграде и грађевински објекти-канализација -  - 

 
      

Извори финансирања за ПА 0601-0002 МЗ 
6: 

 
 

 

      01 Приходи из буџета -  - 

      07 Приходи из РС и АПВ -  - 

       Укупно за ПА 0601-0002 МЗ 6: -  - 

       Извори финансирања за главу 5.09:    

      01 Приходи из буџета 3.083.564  3.083.564 

      07 Приходи од РС и АПВ -  - 

      01-13 Пренета средства из прет.година 347.436  347.436 

       СВЕГА ЗА ГЛАВУ 5.09: 3.431.000  3.431.000 

           

  5.10     МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БР. 7 СВИЛОШ    

    0602   ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА     

 
   

0602-
0002/МЗ 7 

 
Програмска активност 0002- Месне 
заједнице 

  
 

   160        

     107 421 Стални трошкови 330.000  330.000 

     108 423 Услуге по уговору 160.000  160.000 

     109 425 Текуће поправке и одржавање 296.000  296.000 

     110 426 Материјал 75.000  75.000 

 
      

Извори финансирања за ПА 0602-0002 МЗ 
7 

   

      01 Приходи из буџета 861.000  861.000 

      07 Приходи од РС и АПВ -  - 

       Укупно за ПА 0602-0002 МЗ 7: 861.000  861.000 

       Извори финансирања за главу 5.10:    

      01 Приходи из буџета 861.000  861.000 

      07 Приходи од РС и АПВ -  - 

       УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.10: 861.000  861.000 

           

  5.11     МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БР. 8 ГРАБОВО    

    0602   ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА     
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
   

0602-
0002/МЗ 8 

 
Програмска активност 0002- Месне 
заједнице 

 
  

   160  111 421 Стални трошкови 200.000  200.000 

     112 423 Услуге по уговору 150.000  150.000 

     113 425 Текуће поправке и одржавање 10.000  10.000 

     114 426 Материјал 65.000  65.000 

 
      

Извори финансирања за ПА 0602-0002 МЗ 
8 

   

      01 Приходи из буџета 425.000  425.000 

      07 Приходи од РС и АПВ -  - 

       Упупно за ПА 0602-0002 МЗ 8: 425.000  425.000 

       Извори финансирања за главу 5.11:    

      01 Приходи из буџета 425.000  425.000 

      07 Приходи од РС и АПВ -  - 

       УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.11: 425.000  425.000 

  5.12     МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БР. 9  СУСЕК    

    0602   ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА     

 
   

0602-
0002/МЗ 9 

 
Програмска активност 0002- Месне 
заједнице 

 
  

   160        

     115 421 Стални трошкови 1.400.000  1.400.000 

     116 423 Услуге по уговору 151.000  151.000 

 
    

116/
1 

424 Специјализоване услуге 56.000 
 

56.000 

     117 425 Текуће поправке и одржавање 2.800.000  2.800.000 

     118 426 Материјал 358.000  358.000 

     119 541 Откуп земљишта 1.000.000  1.000.000 

 
      

Извори финансирања за ПА 0602-0002 МЗ 
9 

 
 

 

      01 Приходи из буџета 5.763.819  5.763.819 

      01-13 Пренета средства из прет.година 1.181  1.181 

       Укупно за ПА 0602-0002 МЗ 9: 5.765.000  5.765.000 

       Извори финансирања за главу 5.12:    

      01 Приходи из буџета 5.763.819  5.763.819 

      01-13 Пренета средства из претх.година 1.181  1.181 

       УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.12: 5.765.000  5.765.000 

  5.13     МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БР. 10 ЛУГ    

    0602   ПРОГРАМ 15 -ЛОКАЛНА САМОУПРАВА     

 
   

0602-
0002/МЗ 

10 
 

Програмска активност 0002- Месне 
заједнице 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   160        

     120 421 Стални трошкови 1.170.000  1.170.000 

     121 423 Услуге по уговору 249.000  249.000 

     122 425 Текуће поправке и одржавање 3.190.000  3.190.000 

     123 426 Материјал 189.000  189.000 

     124 511 Зграде и грађ.објекти- Канализација -  - 

     125 512 Опрема -  - 

 
      

Извори финансирања за ПА 0602-0002 МЗ 
10 

 
 

 

      01 Приходи из буџета 4.789.759  4.789.759 

      07 Приход из буџета АПВ-РС    

      01-13 Пренета средства из претх.година 8.241  8.241 

       Укупно за за ПА 0602-0002 МЗ 10: 4.798.000  4.798.000 

       Извори финансирања за главу 5.13:    

      01 Приходи из буџета 4.789.759  4.789.759 

      07 Приход из буџета АПВ-РС -  - 

      01-13 Пренета средства из претх.година 8.241  8.241 

       СВЕГА ЗА ГЛАВУ 5.13: 4.798.000  4.798.000 

 
 

5.1
4 

 
1201  

 
КУЛТУРНИ  ЦЕНТАР 
 

 
   

       ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ     

 

 
  

1201-0001 
 

Програмска активност 0001: 
Функционисање локалних установа 
културе 

 
  

   820    Услуге културе    

 
 

  
 126 

411 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

11.130.500 
 

11.130.500 

     127 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.045.000 - 2.045.000 

     128 413 Накнаде у натури - 1.000 1.000 

     129 414 Социјална давања запосленима 1.715.500 - 1.715.500 

     130 415 Накнаде трошкова за запослене 550.000 - 550.000 

 
 

  
 131 

416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

147.000 
- 

147.000 

     132 421 Стални трошкови 6.400.000 21.000 6.421.000 

     133 422 Трошкови путовања 55.000 - 55.000 

     134 423 Услуге по уговору 3.700.000 450.000 4.150.000 

     135 424 Специјализоване услуге - 150.000 150.000 

     136 425 Текуће поправке и одржавање 150.000 - 150.000 

     137 426 Материјал 300.000 363.000 663.000 

     138 465 Остале дотације и трансфери 1.000.000  1.000.000 

     139 482 Порези и таксе 30.000  30.000 
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     140 483 Новчане казне по решењу судова 10.000  10.000 

     141 512 Опрема 50.000  50.000 

     142 515 Нематеријална имовина 70.000 15.000 85 

     143 523 Залихе робе - 55.000 55 

       Извори финансирања за ПА 1201-0001 :    

      01 Приходи из буџета 27.353.000 - 27.353.000 

      04 Сопствени приходи - 1.055.000 1.055.000 

       Укупно за ПА 1201-0001: 27.353.000 1.055.000 28.408.000 

           

 
 

  
1201-0002  

Програмска активност 0002: Подстицаји 
културном и уметничком стваралаштву 

 
  

   820    Услуге културе    

    1201-0003  Пројекат Баношторски дани грожђа    

     144 423 Услуге по уговору 700.000  700.000 

     145 426 Материјал 100.000  100.000 

       Извори финансирања за пројекат 1201-П1:    

      01 Приходи из буџета 700.000  700.000 

      07 Приход из буџета АПВ-РС 100.000  100.000 

       Укупно за пројекат 1201-П1: 800.000  800.000 

           

           

 

 
 820 

1201-0004  

Пројекат: Традиционалне културно-
едукативне манифестације за децу и 
одрасле 

 
  

     146 423 Услуге по уговору 700.000  700.000 

     147 426 Материјал 120.000  120.000 

       Извори финансирања за пројекат 1201-П2:    

      01 Приходи из буџета 820.000  820.000 

       Укупно за пројекат 1201-П2: 820.000  820.000 

       Извори финансирања за главу 5.14:    

      01 Приходи из буџета 28.887.000 - 28.887.000 

      04 Сопствени пруходи - - 1.055.000 

      07 Приход из буџета АПВ-РС 100.000 - 100.000 

       УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.14: 28.973.000 1.055.000 30.028.000 

           

 
 

5.1
5 

    
ЈП „ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТНА 
ПРИВРЕДА“ БЕОЧИН 

 
  

 
   1101   

ПРОГРАМ 1 – ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ  И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
   

 
   1101-0002  

Програмска активност 0002: Уређивање 
грађевинског земљишта 
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   620    Развој заједнице    

 
    148 411 

Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

11.836.000 
 

11.836.000 

     149 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.120.000  2.120.000 

     150 413 Накнаде у натури 10.000  10.000 

     151 414 Социјална давања запосленима 1.254.000  1.254.000 

     152 415 Накнаде за запослене 550.000  550.000 

 
    153 416 

Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

55.000 
 

55.000 

     154 421 Стални трошкови 1.300.000  1.300.000 

     155 422 Трошкови путовања 50.000  50.000 

     156 423 Услуге по уговору 2.670.000  2.670.000 

     157 424 Специјализоване услуге 1.300.000  1.300.000 

     158 425 Текуће поправке и одржавање 1.155.000  1.155.000 

     159 426 Материјал 1.425.000  1.425.000 

     160 465 Остале дотације и трансфери 1.230.000  1.230.000 

     161 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50.000  50.000 

     162 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 10.000  10.000 

     163 485 Накнада штете 100.000  100.000 

     164 512 Машине и опрема 100.000  100.000 

     165 515 Нематеријална имовина 10.000  10.000 

       Извори финансирања за ПА 1101-0002 :    

      01 Приходи из буџета 25.225.000  25.225.000 

       Укупно за ПА 1101-0002: 25.225.000  25.225.000 

           

 
 

  1101-0001  
Програмска активност 0001- Стратешко, 
просторно и урбанистичко планирање 

 
  

     166 424 Израда урбанистичке документације-пројекти 1.400.000  1.400.000 

     167 424 Геодетске услуге 2.400.000  2.400.000 

     168 511 Израда планова    

       Извори финансирања за ПА 1101-0001:    

      01 Приходи из буџета 3.800.000  3.800.000 

       Укупно за ПА 1101-0001: 3.800.000  3.800.000 

           

 
 

  1101-0002  
Програмска активност 0002- Уређивање 
грађевинског земљишта 

 
 

 

 
 

   169 511 
Опрем.локац.за привр. делат.-индустријска 
зона 

- 
 

- 

     170 511 Уређење Центра I- Беочин -  - 

       Извори финансирања за ПА 1101-0002:    
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      07 Приходи од РС и АПВ -  - 

       Укупно за ПА 1101-0002: -  - 

           

       Извори финансирања за Програм 1:    

      01 Приходи из буџета    

      07 Приходи од РС и АПВ    

       УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1: 29.025.000  29.025.000 

           

           

 
   0601   

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
 

 
   

 
   0601-0002  

Програмска активност 0002: Управљање 
отпадним водама 

 
   

 
  620  171 511 

Изградња канализације у дужини 3 км МЗ 
Черевић, Раковац и Беочин село 

- 
 

- 

 
    172 511 

Изградња сабирнице атмосферских вода код 
СПЦ 

- 
 

- 

 
    

172/
1 

512 Замена опреме црпна станица Раковац 2.925.000 
 

2.925.000 

 
    

172/
2 

511 Изградња бунара Б3/15 насеље Дунав 8.696.000 
 

8.696.000 

       Извори финансирања за ПА 0601-0002:    

      01 Приходи из буџета 3.990.000  3.990.000 

      07 Приходи од РС и АПВ 7.631.000  7.631.000 

       Укупно за ПА 0601-0002: 11.621.000  11.621.000 

           

           

       Извори финансирања за Програм 2:    

      01 Приходи из буџета 3.990.000  3.990.000 

      07 Приходи од РС и АПВ 7.631.000  7.631.000 

       УКУПНО ЗА ПРОГРАМ  2: 11.621.000  11.621.000 

           

    0701   ПРОГРАМ 7 – ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА    

 
 

  0701-0002  
Програмска активност 0002: Одржавање 
путева 

 
  

   620    Развој заједнице    

     173 424 Стручне услоге- надзор 1.000.000  1.000.000 

     174 424 Специјализоване услуге- Зимска служба 10.000.000  10.000.000 

     175 425 Одржавање сигнализације 1.500.000  1.500.000 

 
    176 425 

Крпљење оштећења на асфалтном путу-
ударне рупе по месним заједницама 

6.000.000 
 

6.000.000 

 
    177 425 

Пресвлачење асфалтом коловоза на 
местима груписаних оштећења 

- 
 

- 
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     178 425 Крчење растиња поред пута 600.000  600.000 

     179 425 Одржавање банкина, ригола и пропуста 6.000.000  6.000.000 

     180 425 Уређење и чишћење думбовачког потока -  - 

 
    181 425 

Одржавање осталих потока на територији 
Беочина 

6.000.000 
 

6.000.000 

     182 511 Изградња саобраћајница око гаража -  - 

 
    183 511 

Изградња пешачко-бициклистичке стазе  II 
фаза 

1.944.000 
 

1.944.000 

     184 511 Изградња бетонских коловоза 6.000.000  6.000.000 

     185 511 Изградња моста у Сусеку -  - 

 
    186 511 

Проширење паркинга у Светосавској и Трг 
Цара Лазара 

- 
 

- 

     187 511 Изградња улице „Нова“ -  - 

       Извори финансирања за ПА 0701-0002:    

      01 Приходи из буџета 39.044.000  39.044.000 

      07 Приходи од РС и АПВ -  - 

       Укупно за ПА 0701-0002: 39.044.000  39.044.000 

       Извори финансирања за Програм 7:    

      01 Приходи из буџета 39.044.000  39.044.000 

      07 Приходи од РС и АПВ -  - 

       УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7: 39.044.000  39.044.000 

           

       Извори финансирања за Главу 5.15    

      01 Приходи из буџета 72.059.000  72.059.000 

      07 Приходи од РС и АПВ 7.631.000  7.631.000 

       УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.15: 79.690.000  79.690.000 

 
 5.16  2001   

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЉУБА 
СТАНКОВИЋ“ 

 
  

 
   2001-0001  

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

 
  

       Функционисање предшколских установа    

   911    Предшколско образовање    

 
    188 411 

Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

24.400.000 
4.500.000 28.900.000 

     189 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4.400.000 700.000 5.100.000 

     190 413 Накнаде у натури 250.000 - 250.000 

     191 414 Социјална давања запосленима 450.000 3.250.000 3.700.000 

     192 415 Накнаде запосленима 700.000 - 700.000 

 
    193 416 

Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

850.000 
- 

850.000 

     194 421 Стални трошкови 3.340.000 1.620.000 4.960.000 
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     195 422 Трошкови путовања - 730.000 730.000 

     196 423 Услуге по уговору 4.000.000 3.270.000 7.270.000 

     197 424 Специјализоване услуге 60.000 581.000 641.000 

     198 425 Текуће поправке и одржавање 2.352.000 300.000 2.652.000 

     199 426 Материјал 3.050.000 3.910.000 6.960.000 

     200 465 Остале дотације и трансфери 2.200.000 - 2.200.000 

     201 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10.000 10.000 20.000 

     202 512 Опрема 225.000 1.315.000 1.540.000 

       Извори финансирања за ПА 2001-0001:    

 
     01 Приходи из буџета 46.287.000 

20.186.00
0 

66.473.000 

      04 Сопствени приходи - - - 

 
      Укупно за ПА 2001-0001: 46.287.000 

20.186.00
0 

66.473.000 

       Извори финансирања за главу 5.16:    

 
     01 Приходи из буџета 46.287.000 

20.186.00
0 

66.473.000 

      04 Сопствени приходи - - - 

 
      УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.16: 46.287.000 

20.186.00
0 

66.473.000 

             

  5.17     ОСНОВНЕ ШКОЛЕ    

    2002   ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ     

 
   2002-0001  

Програмска активност 0001: 
Функционисање основних школа 

 
  

   912    Основно образовање    

 
      

Основна школа „Јован Грчић Миленко“      
Беочин 

 
 

 

 
    203 463 

Текући трансфери осталим нивоима 
власти 

40.050.000 
 

40.050.000 

       Основна школа „Јован Поповић“ Сусек    

 
    204 463 

 Текући трансфери осталим нивоима 
власти 

9.050.000 
 

9.050.000 

       Извори финансирања за Програм 9:    

      01 Приходи из буџета 45.100.000  45.100.000 

      08 Донације 4.000.000  4.000.000 

       Укупно за Програм 9: 49.100.000  49.100.000 

       Извори финансирања за Главу 5.17:    

      01 Приходи из буџета 45.100.000  45.100.000 

      08 Донације 4.000.000  4.000.000 

       УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.17: 49.100.000  49.100.000 
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5.18  0901   
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 
ЗАШТИТА 

 
  

    0901-0001  Социјалне помоћи    

 
 

 070    
Социјална помоћ некласификована на 
другом месту 

 
  

     205 463 Текући трансфери (Центар за социјални рад) 3.000.000  3.000.000 

     206 472 Једнократне помоћи 6.000.000  6.000.000 

     207 472 Помоћ прогнаним и расељеним лицима 8.380.000  8.380.000 

       Извори финансирања за ПА 0901-0001:    

      01 Приходи из буџета 11.605.000  11.605.000 

      07 Приходи од РС и АПВ 5.775.000  5.775.000 

       Укупно  за ПА 0901-0001: 17.380.000  17.380.000 

 
 

  0901-0002  
Прихватилишта, прихватне станице и 
друге врсте смештаја 

 
  

 
 

 070    
Социјална помоћ некласификована на 
другом месту 

 
  

     208 463 Текући трансфери осталим нивоима власти 650.000  650.000 

       Извори финансирања за ПА 0901-0002:    

      01 Приходи из буџета 650.000  650.000 

       Укупно за ПА  0901-0002: 650.000  650.000 

           

    0901-0005  Активност Црвеног крста    

     209 481 Дотације 300.000  300.000 

       Извори финансирања за ПА 0901-0005:    

      01 Приходи из буџета 300.000  300.000 

       Укупно за  ПА 0901-0005: 300.000  300.000 

           

    0901-0006  Дечија заштита    

     210 472 Превоз ђака 15.000.000  15.000.000 

     211 472 Стипендије 1.800.000  1.800.000 

       Извори финансирања за ПА 0901-0006:    

      01 Приходи из буџета 5.300.000  5.300.000 

      07 Приходи од РС и АПВ 3.500.000  3.500.000 

      08 Донације 8.000.000  8.000.000 

       Укупно за  ПА 0901-0006: 16.800.000  16.800.000 

           

       Извори финансирања за главу 5.18:    

      01 Приходи из буџета 17.855.000  17.855.000 

      07 Приходи од РС и АПВ 9.275.000  9.275.000 

      08 Донације 8.000.000  8.000.000 

       УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.18: 35.130.000  35.130.000 
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5.19  1801   
ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

 
  

 
 

  1801-0001  
Функционисање установа примарне 
здравствене заштите 

 
  

   740    Услуге јавног здравства    

 
 

   
211/

1 
464 Текући трансфери осталим нивоима власти 3.750.000 

 3.750.000 

       Извори финансирања за ПА 1801-0001:    

      01 Приходи из буџета 3.750.000  3.750.000 

       Укупно за ПА 1801-0001: 3.750.000  3.750.000 

       Извори финансирања за главу 5.19:    

      01 Приходи из буџета 3.750.000  3.750.000 

       УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.19: 3.750.000  3.750.000 

           

  5.20  1301   ЈП „СПОРТСКО ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР“    

 
 

  1301-0003  
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ 

 
  

   810  212 411 Плате и додаци запослених 7.650.000  7.650.000 

     213 412 Соц.доприноси на терет послодавца 1.370.000  1.370.000 

     214 413 Накнаде у натури 10.000  10.000 

     215 414 Социјална давања 340.000  340.000 

     216 415 Накнаде за запослене 400.000  400.000 

     217 421 Стални трошкови 5.680.000  5.680.000 

     218 423 Услуге по уговору 3.400.000  3.400.000 

     219 424 Специјализоване услуге 20.000  20.000 

     220 425 Текуће поправке и одржавање 450.000  450.000 

     221 426 Материјал 890.000  890.000 

     222 465 Остале дотације и трансфери 750.000  750.000 

     223 482 Порези и таксе 10.000  10.000 

     224 483 Новчане казне и пенали 10.000  10.000 

     225 512 Опрема 800.000  800.000 

       Извори финансирања за ПА 1301-0003:    

      01 Приходи из буџета 21.780.000  21.780.000 

       Укупно за  ПА 1301-0003: 21.780.000  21.780.000 

       Извори финансирања за главу 5.20:    

      01 Приходи из буџета 21.780.000  21.780.000 

       УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.20: 21.780.000  21.780.000 

           

 
 

5.21  1301-0001  
Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима 
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   810    Услуге рекреације и спорта    

 
 

   226 481 
Дотација Спортском Савезу-редовна 
делатност 

1.700.000 
 

1.700.000 

 
 

   227 481 
Дотације невладиним организацијама-
опремање 

1.400.000 
 

1.400.000 

 
 

   228 481 
Дотације невладиним организацијама-
клубови 

9.599.000 
 

9.599.000 

 
 

   229 481 
Дотације невладиним организ.-спортске 
награде 

800.000 
 

800.000 

       Извори финансирања за ПА 1301-0001:    

      01 Приходи из буџета 13.499.000  13.499.000 

       Укупно за ПА 1301-0001: 13.499.000  13.499.000 

       Извори финансирања за главу 5.21:    

      01 Приход из буџета 13.499.000  13.499.000 

       УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.21: 13.499.000  13.499.000 

           

  5.22     ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ    

 
 

  0401   
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

 
  

 
 

  0401-0001  
Управљање заштитом животне средине и 
природних вредности 

 
  

 
 

 550    
Заштита животне средине:  истраживање 
и развој 

 
  

     230 423 Услуге по уговору 16.000.000  16.000.000 

     231 424 Специјализоване услуге 5.000.000  5.000.000 

       Извори финансирања за ПА 0401-0001:    

      01 Приходи из буџета 21.000.000  21.000.000 

       Укупно  за ПА 0401-0001: 21.000.000  21.000.000 

       Извори финансирања за главу 5.22:    

      01 Приходи из буџета 21.000.000  21.000.000 

       УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.22: 21.000.000  21.000.000 

           

  5.23  0601   ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ    

    0601-0001  ЈКП Беочин    

   620    Субвенције    

     232 451 Изградња бунара Б3/15 са опремањем -  - 

 
 

   233 451 
Реконструкција опреме не „Рени“ бунару и 
црпне станице у Раковцу 

5.594.500 
 

5.594.500 

 
 

   234 451 
Елаборат о зонама санитарне заштите 
изворишта и подземних вода 

- 
 

- 

       Извори финансирања за ПА 0601-0001:    

      01 Приходи из буџета 1.119.162  1.119.162 

      07 Приходи од РС и АПВ 3.132.737  3.132.737 
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      13 Пренета средства из претх.године 1.342.601  1.342.601 

       Укупно за ПА 0601-0001: 5.594.500  5.594.500 

       Извори финансирања за главу 5.23:    

      01 Приходи из буџета 1.119.162  1.119.162 

      07 Приходи од РС и АПВ 3.132.737  3.132.737 

      13 Пренета средства из претх.године 1.342.601  1.342.601 

       УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.23: 5.594.500  5.594.500 

           

 
 

5.2
4 

 0101   ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ  
  

    0101-0002  Подстицаји пољопривредној производњи    

     235 481 Пољопривредни подстицај 3.000.000  3.000.000 

     236 423 Пољочуварска служба 1.400.000  1.400.000 

       Извори финансирања за ПА 0101-0002:    

      01 Приходи из буџета 4.400.000  4.400.000 

       Укупно за ПА 0101-0002: 4.400.000  4.400.000 

       Извори финансирања за главу 5.24:    

      01 Приходи из буџета 4.400.000  4.400.000 

       УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.24: 4.400.000  4.400.000 

           

           

           

       Извори финансирања за раздео 5:    

      01 Приходи из буџета 382.492.649  382.492.649 

 
 

    04 Сопствени приходи - 
21.241.00

0 
21.241.000 

      07 Приходи од РС и АПВ 68.578.000  68.578.000 

      08 Донације 12.000.000  12.000.000 

      13 Пренета средства из претходне године 6.919.851  6.919.851 

 
 

     УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5: 469.990.500 
21.241.00

0 
491.231.500 

           

       Извори финансирања укупно:    

      01 Приходи из буџета 417.554.649  417.554.649 

 
 

    04 Сопствени приходи - 
21.241.00

0 
21.241.000 

      07 Приходи од РС и АПВ 68.578.000 - 68.578.000 

      08 Донације 12.000.000 - 12.000.000 

      13 Пренета средства из претходне године 6.919.851 - 6.919.851 

 
 

     УКУПНО РАЗДЕО 1+2+3+4+5: 505.052.500 
21.241.00

0 
526.293.500 
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IV НОРМАТИВНИ ДЕО

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.
У складу са Упутством за припрему одлуке о 

буџету локалне власти за 2016. годину и пројекцијама 
за 2017. и 2018. годину, које је донео министар 
надлежан за послове финансија на основу одредби 
члана 36а. Закона о буџетском систему („Сл.гласник 
РС“, бр. 54/209, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013, 108/13 и 142/14), и Закона о начину 
одређивања максималног броја запослених у јавном 
сектору („Сл.гласник РС“, бр. 68/15), број запослених 
код корисника буџета не може прећи максималан број 
запослених на неодређено и одређено време и то:

- 50 запослених у Општинској управи на нео-
дређено време

- 8 запослених у Општинској управи на одре-
ђено време

- 1 запослени у Скупштини општине на нео-
дређено време

- 1 запослени у Скупштини општине на одре-
ђено време

- 1 запослени у Правобранилаштву на нео-
дређено време

- 2 запослена код Председника општине на 
одређено време

- 3 запослена код Општинског већа на одређено 
време

- 39 запослених у Предшколској установи на 
неодређено време

- 8 запослених у Предшколској установи на 
одређено време

- 17 запослених у Културном центру на нео-
дређено време

- 2 запослена у Културном центру на одређено 
време

- 12 запослених у ЈП „СПЦ“ на неодређено вре-
ме

- 1 запослени у ЈП „СПЦ“ на одређено време
- 11 запослених у ЈП “ГЗПП“ на неодређено вре-

ме
- 1 запослен у ЈП“ГЗПП“ на одређено време.
У овој Одлуци о буџету средства за плате се 

обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана.

Члан 10.
За извршење ове Одлуке одговоран је 

преседник Општине.
Наредбодавац за извршење буџета је 

председник Општине.

Члан 11.
Наредбодавац директиних и индиректних 

корисника буџетских средстава је функционер 
(руководилац), односно лице које је одговорно за 
управљање средствима, преузимање обавеза, 
издавање налога за плаћање који се извршавају из 
средстава органа, као и за издавање налога за уплату 
средстава која припадају буџету.

Члан 12.
За законито и наменско коришћење средстава 

распоређених овом Одлуком, поред функционера 

односно руководиоца директних и индиректних 
корисника буџетских средстава, одговоран је Начелник 
Општинске управе.

Члан 13.
Орган управе надлежан за финансије обавезан 

је да редовно прати извршење буџета и најмање два 
пута годишње информише Општинско веће, а обавезно 
у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, 
односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношњу 
извештаја из става 1. овог члана Општинско веће 
усваја и доставља извештај Скупштини општине.

Члан 14.
Одлуку о промени апропријације из општих 

прихода буџета и преносу апропријације у текућу 
буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о 
буџетском систему доноси председник Општине.

Члан 15.
Решење о употреби текуће буџетске и сталне 

буџетске резерве на предлог локалног органа управе 
надлежног за финансије доноси председник Општине.

Члан 16.
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу 

са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси 
Општинско веће.

Члан 17.
Надлежни извршни орган одговоран је за 

спровођење фискалне политике и управљање јавном 
имовином, приходима и примањима и расходима и 
издацима на начин који је ускладу са Законом о 
буџетском систему.

Овлашћује се председник Општине да у складу 
са чланом 27ж. Закона о буџетском систему, може 
поднети захтев Министарству надлежном за послове 
финансија за одобрење фискалног дефицита изнад 
утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат 
реализације јавних инвестиција.

Члан 18.
Новчана средства буџета Општине, директних 

и индиректиних корисника средстава буџета као и 
других корисника јавних средства, који су укључени у 
консолидовани рачун трезора општине, воде се и 
депонују на консолидованом рачуну трезора.

Новчана средства на консолидованом рачуну 
трезора могу се инвестирати у 2016. години само у 
складу са чланом 10. Закона о буџетском ситему, при 
чему је, у складу са истим чланом Закона, председник 
Општине одговоран за ефикасност и сигурност 
инвестирања новчаних средстава на консолидованом 
рачуну Трезора општине.

Служба за финансије обавезна је да по 
извршеном инвестирању о томе обавести Управу за 
трезор.

Члан 19.
Корисник буџетских средстава, који одређени 

расход извршава из средстава буџета и из других 
прихода обавезан је да измирење тог расхода прво 
врши из прохода из тих других извора.
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Обавезе преузете у 2015. години у складу са 
одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене 
у току 2015. године, преносе се у 2016. годину и имају 
статус преузетих обавеза и извршавају се на терет 
одобрених апропријација овом одлуком.

Члан 20.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе 

морају бити извршене искључиво по принципу 
готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, 
осим ако је законом, предвиђен другачији метод.

Члан 21.
Корисници буџетских средстава преузимају 

обавезе само на основу писаног уговора или другог 
правног акта, уколико законом није другачије 
прописано.

Плаћање из буџета неће се извршти уколико 
нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. 
Закона о буџетском систему.

Члан 22.
Корисници буџетских средства приликом 

додељивања уговора о набавци добара, пружању 
услуга или извођењу грађевинских радова, морају да 
поступе у складу са Законом о јавним набакама 
(„Сл.гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015).

Набавком мале вредности, у смислу прописа о 
јавним набавкама сматра се набавка чија је вредност 
дефинисана Законом о јавним набавкама.

Члан 23.
Обавезе према корисницима буџетских сред-

става извршавају се сразмерно оствареним прима-
њима буџета. Ако се у току године примања смање, 
издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: 
обавезе утврђене законским прописима на постојећем 
нивоу и минимални стални трошкови неопходни за 
несметано функционисање корисника буџетских 
средстава.

Члан 24.
Средства распоређена за финансирање 

расхода и издатака корисника буџета, преносе се на 
основу њиховог захтева и у складу са планом буџета.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе 
комплетну документацију за плаћање (копије).

Члан 25.
Корисници јавних средстава не могу заснивати 

радни однос са новим лицима ради попуњавања 
слободних, односно упражњених радних места до 31. 
децембра 2016. године.

Изузетно, радни однос са новим лицима може 
се засновати уз сагласност тела Владе, уз претходно 
прибављено мишљење Министарства.

Члан 26.
Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава у 2016. години обрачунату исправку 
вредности нефинансијске имовине исказују на терет 
капитала.

Члан 27.
За финансирање дефицита текуће ликвид-

ности, који може да настане услед неуравнотежености 

кретања у приходима и расходима буџета, председник 
Општине може се задужити у складу са одредбама 
члана 35. Закона о јавном дугу („Сл.гласник РС“, бр. 
61/2005, 107/2009 и 78/2011).

Члан 28.
Корисници буџетских средстава пренеће на 

рачун извршења буџета до 31.децембра 2016. године 
средства која нису утрошена за финансирање расхода 
у 2016. години, која су овим корисницима пренета у 
складу са Одлуком о буџету општине Беочин.

Члан 29.
Изузетно, у случају да се у буџету општине 

Беочин из другог буџета (Републике, Покрајине, друге 
општине) определе актом наменска трансферна 
средства, укључујући и наменска трансферна срдства 
за надокнаду штета услед елементраних непогода, као 
и у случају уговарања донације, чији износи нису могли 
бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган 
управе надлежан за финасије на основу тог акта отвара 
одговарајуће апропријације за извршење рахода по 
том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском 
систему.

Члан 30.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за 

реализацију обавеза других корисника јавних 
средстава, у смислу Закона о буџетском систему који су 
укључени у систем консолидованог рачуна трезора, 
неће се вршити уколико ови корисници нису добили 
сагласност на финансијски план на начин прописан 
законом, односно актом Скупштине општине и уколико 
тај план нису доставили Управи за трезор.

Члан 31.
У буџетској 2016. години неће се врштити 

обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста 
накнада и бонуса предвиђених посебним и 
појединачним колективним уговорима, за директне и 
индиректне кориснике средстава буџета, осим 
јубиларних награда за запослене које су то право 
стекли у 2016. години.

Члан 32.
Корисник буџетских средстава, који одређени 

расход и издатак извршава из других извора прихода и 
примања, који нису општи приход буџета (извор 01-
Приходи из буџета), обавезе може преузимати само до 
нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је 
ниво остварених прихода и примања мањи од 
одобрених апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току 
године дође до умањења одобрених апропијација из 
разлога извршења принудне наплате, за износ 
умањења предузеће одговарајуће мере у циљу 
прилагођавања преузете обавезе, тако што ће 
предложити умањење обавеза, односно продужење 
уговорног рока за плаћање или октазати уговор.

Члан 33.
Приоритет у извршавању расхода за робе и 

услуге корисника буџетских средстава имају расходи за 
сталне трошкове, трошкови текућих поправки и 
одржавања и материјал.
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Корисници буџетских средстава дужни су да 
обавезе настале по основу сталних трошкова, 
трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, 
као и по основу капиталних издатака измире у року 
утврђеном законом који регулише рокове измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 34.
Ову Одлуку објавити у Службеном листу 

општине и доставити Министарству надлежном за 
послове финансија.

Члан 35.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Беочин“, а 
примењиваће се од 01.јануара 2016. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-73 ПРЕДСЕДНИК СО:
Дана: 20.09.2016. године Зоран Стокућа, с.р.

180
На основу члана 80. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Службени гласник 
РС" број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – aутентично 
тумачење, 68/15 и 62/16 - ОдлукаУС), члана 17. Закона 
о предшколском васпитању и образовању („Службени 
гласник РС“ број 18/10) и чланова  34. став 1. тачка 10. и  
120. Статута општине Беочин ("Службени лист 
општине Беочин“ број 7/11 – пречишћен текст,  11/12 и 
8/15) Скупштина општине Беочин, на седници одржаној 
дана 20.09.2016. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДШКОЛСКИ 

ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
“ЉУБА СТАНКОВИЋ” БЕОЧИН 

СА ВАЖЕЊЕМ ОД 1.9.2016. ГОДИНЕ

Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Предшколски прог-

рам Предшколске установе “Љуба Станковић” Беочин, 
са важењем од 1.9.2016. године.

Члан 2.
Финансирање Предшколског програма у 2016. 

и 2017. години вршиће се до нивоа планираних 
средстава у буџету општине Беочин за 2016. и 2017. 
годину, као и финансијских планова Предшколске 
установе „Љуба Станковић“ Беочин за 2016. и 2017. 
годину.

Члан 3.
Предшколски програм Предшколске установе 

“Љуба Станковић” Беочин са важењем од 1.9.2016. 
године, саставни је део овог решења.

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

објавиће се у “Службеном листу општине Беочин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-60-4 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана:20.09.2016. године Зоран Стокућа, с.р.

181
На основу чланa 54. Закона о основама 

система образовања и васпитања (”Службени гласник 
РС” бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/2015-аутентично 
тумачење, 68/2015 и 62/2016-одлука УС), члана 34. 
став 1. тачка 9. и члана 120. Статута општине Беочин 
(”Службени лист општине Беочин” бр. 7/11 - пречишћен 
текст, 11/12 и 8/15) Скупштина општине Беочин, на 
седници одржаној дана 20.09.2016. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
“ЈОВАН ГРЧИЋ МИЛЕНКО” БЕОЧИН

Члан 1.
Дужности чланства у Школском одбору Основ-

не школе „Јован Грчић Миленко“ Беочин разрешавају 
се: 

- МИЊА МАТИЈЕВИЋ испред локалне самоу-
праве, дужности члана;

- ДУШКО СТАНКОВИЋ, испред Савета родите-
ља, дужности члана.

Члан 2.
У састав Школског одбора Основне школе 

„Јован Грчић Миленко“ Беочин именују се:
- ДАВОР МУМОВИЋ, испред локалне самоу-

праве, за члана,
- ГОРАН ЂАЧАНИН, испред Савета родитеља, 

за члана. 

Члан 3.
Мандат именованих траје до истека мандата 

Школског одбора Основне школе „Јован Грчић 
Миленко“ Беочин именованог решењем Скупштине 
општине Беочин бр. 01-02-32/14 од 13.06.2014. године.
 

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-130 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана:20.09.2016. Године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 17. став 3. Закона о јавним 

предузећима ("Службени гласник РС" бр. 15/16), 
чланова  34. став 1. тачка 9. и 120. Статута општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 7/11-
пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина општине 
Беочин, на седници одржаној дана 20.09.2016. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ТОПЛАНА” БЕОЧИН

Члан 1.
Дужности чланства у Надзорном одбору  

Јавног предузећа „Топлана“ Беочин, из реда 
запослених разрешава се МИРОЉУБ СТОЈКОВИЋ.
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Члан 2.
У састав Надзорног одбора Јавног предузећа 

„Топлана“ Беочин именује се МАРКО ПОРТНЕР из 
Беочина, из реда запослених -  за члана. 

Члан 3.
Мандат именованог траје до истека мандата 

Надзорног одбора Јавног предузећа „Топлана“ Беочин 
именованог решењем Скупштине општине Беочин бр. 
01-02-75/16 од 09.06.2016. године. 

Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-144 ПРЕСЕДНИК СО
Дана: 20.09.2016.  године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 34. став 1. тачка 38. и члана 

120. Статута општине Беочин („Службени лист 
општинe Беочин“ бр. 7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 
8/15) и члана 8. Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 13/15), 
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 
20.09.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
Образује се Комисија за спровођење поступка 

отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у 
јавној својини општине Беочин (у даљем тексту: 
Комисија) и у њен састав се именују:
1. МИТАР МИЛИНКОВИЋ  –  за председника;
2. МИЛАНКО БЈЕЛОБРК –  за заменика председника;
3. СЕКУЛА ПЕТРОВИЋ – за члана;
4. РУЖИЦА КУЗМАНОВИЋ – за заменика члана;
5. ЗОРАН СТОКУЋА – за члана;
6. МАРИНА ПРЕКОГАЧИЋ – за заменика члана.

Члан 2.
Мандат чланова Комисије траје четири године.

Члан 3.
Задатак Комисије је да спроводи поступке 

јавног надметања, прикупљања понуда јавним огласом 
и непосредне погодбе за отуђење или давање у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини општине 
Беочин.

Члан 4.
Стручне и административне послове за 

Комисију обавља Јавно предузеће “Грађевинско 
земљиште и путна привреда” Беочин.

Члан 5.
Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење Скупштине општине Беочин бр. 01-02-33/15 од 

26.01.2015. године, решење бр. 01-02-145/2015 од 
11.09.2015. године и решење бр. 01-02-175/15 од 
09.10.2015. године.

Члан 6.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-131 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.09.2016. године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу чланова 29. и 30. Закона о јавном 

приватном партнерству и концесијама  („Службени 
гласник РС“ број 88/2011), члана 9. Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник РС“ 
број 88/2011) и члана 120. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ број 7/2011-
пречишћен текст, 11/2012 и 8/15), Скупштина општине 
Беочин на седници одржаној дана 20.09.2016. године, 
донела је

Р Е Ш ЕЊ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

СТРУЧНОГ ТИМА 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА БЕЗ 
ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ

ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И 
ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
Дужности чланства у Стручном тиму за 

реализацију Пројекта јавно-приватног партнерства без 
елемената концесије за обављање комуналне 
делатности реконструкције, рационализације и 
одржавања јавног осветљења на територији општине 
Беочин разрешавају се:

- МИЛАН ШОДИЋ – дужности председника и

- МИЛАН ЧАЧИЋ – дужности члана.

Члан 2.
У састав Стручног тима за реализацију 

Пројекта јавно-приватног партнерства без елемената 
концесије за обављање комуналне делатности 
реконструкције, рационализације и одржавања јавног 
осветљења на територији општине Беочин  именјују се:

- МИТАР МИЛИНКОВИЋ – Председник општи-

не, за председника и

- МИЛАНКО БЈЕЛОБРК – Заменик председника 

општине, за члана.

Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-134 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.09.2016. године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 42. Закона о ванредним 

ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/2009, 
92/2011 и 93/2012), члана 10. Уредбе о саставу и начину 
рада штабова за ванредне ситуације ( „Службени 
гласник РС“, број 98/2010) и члана 120. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“, 
број 7/2011 – пречишћен текст и 11/2012), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 
20.09.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ПОСТАВЉЕЊУ ЧЛАНОВА

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Члан 1.
Дужности чланства у Општинском штабу за 

ванредне ситуације, разрешавају се:
1. НЕБОЈША КАТИЋ, члан и
2. ЗОРАН ТЕШИЋ, члан.

Члан 2.
У Општински штаб за ванредне ситуације 

постављају се:
1. ЗОРАН ТЕШИЋ, в.д. директора ЈКП „Беочин“ 

Беочин и
2. ЈЕЛЕНА ДРОБЊАК, в.д. директора ЈП 

„Спортско – пословни центар Беочин“ Беочин.

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

објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број:01-02-132 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана:20.09.2016. године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу чланова 39., 45. и 120. Статута 

општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 8/15), члана 7. и члана 
12. Одлуке о радним телима Скупштине општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 5/10, 
7/10-исправка, 10/11 и 10/12), Скупштина општине 
Беочин на седници одржаној дана 20.09.2016. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА И 
АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ

Члан. 1.
Дужности чланства у Комисији за кадровска и 

административна питања и радне односе разрешавају 
се:
1. СТЕВАН Ж. ГУДУРИЋ  - дужности председника и

 2. ГОРАН КОВАЧЕВИЋ – дужности члана. 

Члан 2.
У састав Комисије за кадровска и администра-

тивна питања и радне односе именују се:

1. ГОРАН КОВАЧЕВИЋ – за председника и

2. ДАВОР МУМОВИЋ – за члана. 

Члан 3.
 Мандат именованих траје до истека мандата 

Скупштине општине Беочин конституисане дана 
26.05.2016. године.
 

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-140 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.09.2016. године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 7. Одлуке о начину избора 

чланова и раду Савета за праћење примене Етичког 
кодекса понашања функционера општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 9/10) и члана 
120. Статута општине Беочин ("Службени лист 
општине Беочин“ бр. 7/11-пречишчћен текст, 11/12 и 
8/15), Скупштина општине Беочин на седници одржаној 
дана 20.09.2016. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ 

ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА ПОНАШАЊА 
ФУНКЦИОНЕРА ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
У састав Савета за праћење примене Етичког 

кодекса понашања функционера општине Беочин 
именују се:
1. Стеван Синђелић из Беочина, на предлог Српске 
напредне странке - за члана;
2. Немања Зекић из Беочина, на предлог Српске 
напредне странке – за члана ;
3. Асан Мурина из Беочина, на предлог Српске 
напредне странке – за члана;
4. Зорица Дракулић из Бразилије, на предлог Српске 
напредне странке – за члана;
5. Мирјана Кокотовић из Беочина, на предлог 
Демократске странке Србије - за члана,
6. Тамара Мешановић из Беочина, на предлог Соција-
листичке партије Србије – за члана;
7. Сима Прекогачић из Беочина, на предлог Демократ-
ске странке – за члана.

Члан 2.
Чланови Савета бирају међу собом Председ-

ника и заменика Председника.

Члан 3.
Мандат именованих траје до истека мандата 

Скупштине општине Беочин.

Члан 4.
Доношењем овог решења престаје да важи 

решење Скупштине општине бр. 01-02-94/12 од 
05.07.2012. године. 

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-135 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.09.2016. године Зоран Стокућа, с.р.

Општинско веће
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На основу члана 8. став 2. Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима ("Службени 
гласник РС", број 41/09,53/10,10/11,32/13-одл.УС, 
55/14, 96/15-др. закон и 9/16-одл.УС), члана 10. и 48. 
Пословника о раду Општинског већа („Службени лист 
општина Срема“ бр.27/08), Општинско веће општине 
Беочин на седници одржаној дана 05.08.2016. године, 
донело је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА 
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
У Савет за координацију послова безбедности 

саобраћаја на путевима на територији Општине 
Беочин, именују се:
1. ЛУКА АПИЋ – в.д. директор ЈП „Грађевинско зем-
љиште и путна привреда“ Беочин, за председника;
2. БРАНИСЛАВ БАБИЋ – члан Општинског већа, за 
члана; 
3. ЖЕЉКО ЂУРИЋ – вођа саобраћајног сектора, мла-
ђи полицијски наредник I класе, представник 
Министарства унутрашњих послова, Полицијске 
станице Беочин, за члана;
4. БРАТИСЛАВ КАЛАБИЋ - саобраћајни инспектор 
Општинске управе општине Беочин, за члана и 
5. ДРАГАН ГЛИГОРИЋ – Шеф рачуноводства Општин-
ске управе општине Беочин, за секретара.

Члан 2.
Задатак Савета је да:
- остварује сарадњу са органима и организаци-

јама из области безбедности саобраћаја и усклађује 
послове у функцији унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима на територији Општине 
Беочин,

- иницира и прати превентивне и друге актив-
ности у области безбедности саобраћаја на путевима 
на територији Општине Беочин,

- учествује у изради стратегије и годишњег пла-
на безбедности саобраћаја на путевима на територији 
Општине Беочин,

- извештава Општинско веће Општине Беочин 
о стању безбедности саобраћаја на путевима на 
територији Општине Беочин, 

- покреће иницијативе за унапређење саобра-
ћајног васпитања и образовања, превентивно - 
промотивне активности, техничко опремање јединица 
саобраћајне полиције које контролишу и регулишу 
саобраћај на путевима на територији Општине Беочин, 
усмерава и прати реализацију утврђених програма и 
информише јавност и Општинског веће Општине 
Беочин о активностима Савета, 

- предлаже Општинском већу Општине Беочин, 
програм коришћења средстава за финансирање 

унапређења безбедности саобраћаја на путевима на 
територији Општине Беочин. 

Члан 3.
Административне и стручне послове за 

потребе Савета обављаће ЈП „Грађевинско земљиште 
и путна привреда “Беочин, а техничке и финансијско-
рачуноводствене послове за потребе Савета обав-
љаће секретар Савета.

Члан 4.
Савет се именује на период од 4 (четири) 

године. 

Члан 5.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се  у "Службеном листу Општине Беочин".

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:01-02-124/16         ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
Дана:05.08.2016.године       Митар Миликовић, с.р.
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На основу члана 6. став 2. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда („Службени гласник РС“ бр. 24/12 и 48/15), 
члана 3. став 1. тачка 3. Одлуке о Општинском већу 
(„Службени лист општина Срема“ бр. 25/08) и члана 3. 
Одлуке Скупштине општине Беочин о давању 
сагласности на покретање поступка давања у закуп 
пословног простора изграђеног на кат.парцели 1003, 
лист непокретности 2600 к.о. Раковац бр. 01-361-3/16 
од 31.03.2016. године Општинско веће општине Беочин 
је дана 05.08.2016. године доднело  

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИЛИ 
ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ПУТЕМ 
ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП  ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА ИЗГРАЂЕНОГ НА КАТ.ПАРЦЕЛИ 1003, 
ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ 2600 К.О. РАКОВАЦ 

Члан 1.
Образује се Комисија за спровођење поступка 

јавног надметања или прикупљања писмених понуда 
путем јавног оглашавања за спровођење поступка 
давања у закуп пословног простора изграђеног на 
кат.парцели 1003, лист непокретности 2600 к.о. 
Раковац (у даљем тексту: Комисија) и у исту се именују: 

- за председника 
Лука Апић, испред локалне самоуправе 
- за чланове: 
Секула Петровић, дипломирани правник, 

испред локалне самоуправе,
Горан Пекез, испред Месне заједнице Раковац.  

Члан 2.
Задатак Комисије је да спроведе поступак 

јавног надметања односно прикупљања понуда јавним 
огласом у поступку давања у закуп пословног простора 
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изграђеног на кат.парцели 1003, лист непокретности 
2600 к.о. Раковац, а у складу са Одлуком Скупштине 
општине Беочин бр. 01-361-3/16 од 31.03.2016. године, 
те да по окончању поступка записник са одговарајућим 
предлогом достави органу надженом за доношење 
одлуке.

Члан 3. 
Мандат Комисије траје до окончања поступка.

  
Члан 4. 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављено у "Службеном листу општине Беочин“. 

ОПШТИНА БЕОЧИН 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-02-125          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 05.08.2016. године       Митар Милинковић, с.р.
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На основу члана 5. став 3. Закона о 

избеглицама („Службени лист РС“ бр. 18/92, 
„Службени лист СРЈ“ бр. 42/02 и „Службени гласник 
РС“ бр. 30/10), члана 12. Закона о управљању 
миграцијама („Службени гласник РС“ бр. 107/12), члана 
13. Одлуке о Општинском већу општине Беочин ("Сл 
лист општина Срема" бр.25/08) и члана 48. Пословника 
о раду Општинског већа ("Службени лист општина 
Срема" бр. 27/08), Општинско веће је на седници 
одржаној дана 05.08.2016. године донело  

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И 

УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА

Члан 1.
Образује се Савет за избеглице и управљање 

миграцијама Општине Беочин,  у следећем саставу:
1. БРАНИСЛАВ БАБИЋ, члан Општинског већа 

– за председника;

2. ИСМЕТ АДЕМОВСКИ, повереник Комесари-
јата за избеглице и миграције –  за секретара;

3. СТЕВАН ПОПОВИЋ, самостални полицијски 
инспектор, представник Полицијске станице Беочин – 
за члана;

4. МАРА ЛУКИЋ, евидентичар, представник 
Националне службе за запошљавање, филијала Нови 
Сад, организационе јединице Беочин – за члана;

5. МИЛИЦА ЂУРИЧКОВИЋ, мастер педагог, 
представник Центра за социјални рад града Новог 
Сада, одељења у Беочину – за члана;

6. ЖАНА СТЕФАНИШИН, дипломирани прав-
ник, представник Општинске управе, за члана;

7. Др МАСОУД МОМЕНИ СЕДЕХИ, доктор сто-
матологије, представник Дома здравља „Др Душан     
Савић Дода“ Беочин, за члана;

8. ДУШИЦА РИСТИЋ, професор физичког вас-
питања, представник Основне школе „Јован Грчић     
Миленко“ Беочин, за члана;

9. МИРЈАНА АДАМОВИЋ, мастер педагог, сек-
ретар Црвеног крста Беочин, за члана. 

Члан 2.
Задатак Савета за избеглице и управљање 

миграцијама Општине Беочин је обављање организа-

ционих и других послова везаних за збрињавање, 
повратак и интеграцију избеглица на територији 
општине Беочин, обављање послова који се односе на 
праћење и извештавање Комесаритаја о миграцијама 
на територији општине Беочин, као и предлагање 
програма, мера и планова активности које треба 
предузети ради ефикасног управљања миграцијама на 
територији општине Беочин. Задатак Савета је и 
осмишљавање, израда и реализација стратешког и 
акционог плана локалне самоуправе у циљу 
збрињавања и побољшања егзистенцијалних и 
социјално материјалних услова за интеграцију 
избеглих, прогнаних, интерно расељених лица и 
повратника по основу Споразума о реадмисији. Ови 
задаци ће се спроводити у општини Беочин кроз 
доношење одговарајућих локалних програма. С 
обзиром да се, као последица ратних дешавања у 
државама Блиског и Средњег истока, појављују нове 
категорије миграната - тражиоци азила и лица у 
транзиту, потребно је да се допуне локална стратешка 
документа и сачине програми за наведена лица, с 
обзиром да им је потребна различита врста заштите, 
имајући у виду културолошке разлике и језичку 
баријеру.

Члан 3. 
Стручне и административне послове за 

потребе Савета, обављаће Општинска управа 
Општине Беочин.

Члан 4.
За учешће у раду  чланови Савета имају право 

на накнаду, за рад изван радног времена, а у складу са 
важећим прописима који се примењују на чланове 
радних тела Скупштине општине Беочин.

Члан 5. 
Ступањем на снагу овог Решења ставља се ван 

снаге Решење о образовању Савета за управљање 
миграцијама и трајна решења бр. 01-02-200/15 од 
27.11.2015. године – пречишћен текст.

Члан 6.
Савет се образује на мандатни период од 

четири године.

Члан 7.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-02-123          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 05.08.2016. године       Митар Милинковић, с.р.
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На основу члана 5. Правилника о поступку и 

начину решавања захтева грађана за накнаду штете 
услед уједа паса луталица ("Службени лист општине 
Беочин", бр. 2/2011) и члана 13. Одлуке о општинском 
већу ("Службени лист општина Срема", бр. 25/08), 
Општинско веће општине Беочин на седници одржаној 
дана 16.09.2016. године, донело је
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Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВА 
И ВИСИНЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ УСЛЕД УЈЕДА ПСА 

ЛУТАЛИЦЕ

Члан 1.
Дужности чланства у Комисији за утврђивање  

основа и висине накнаде штете услед уједа пса 
луталице разрешавају се:
- Митар Милинковић,  помоћник председника Општине, 
дужности председника;
-Милан Чачић, заменик председника општине, 
дужности заменика председника;
-Лука Апић, директор ЈКП "Беочин" Беочин, дужности  
члана;
-Слободан Калајџић, саветник директора ЈКП "Беочин" 
Беочин, дужности заменика члана;

Члан 2.
У састав Комисији за утврђивање основа и 

висине накнаде штете услед уједа пса луталице 
именују се: 

- Митар Милинковић,  председник Општине, за 
председника;

- Лука Апић, в.д. директор ЈП „Грађевинско зем-
љиште и путна привреда Беочин“ Беочин, за заменика 
председника;

- Зоран Тешић, в.д, директор ЈКП "Беочин" Бео-
чин, за члана;

- Стеван Ж. Гудурић, шеф комерцијалне служ-
бе у ЈКП "Беочин" Беочин, за заменика члана.

Члан 3.
Мандат именованих траје до истека мандата 

Комисије за утврђивање основа и висине накнаде 
штете услед уједа пса луталице именоване решењем 
Општинског већа општине Беочин број 01-02-65/15 од 
27.02.2015. године.

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-02-143          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 16.09.2016. године       Митар Милинковић, с.р.
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На основу члана 13. Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник РС” бр.107/05, 72/09, 
88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/2013, 93/2014, 96/15 и 
106/15), члана 38. став 1 и 42. Закона о правима 
пацијената (,,Службени гласник РС” број 45/13), члана 
15. Закона о јавном здрављу („Службени гласник РС“ 
бр. 25/16), члана 13. Одлуке о Општинском већу 
општине Беочин ("Сл лист општина Срема" бр.25/08) и 
члана 48. Пословника о раду Општинског већа 
("Службени лист општина Срема" бр. 27/08), 
Општинско веће је на седници одржаној дана  
13.09.2016. године донело

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ 

БЕОЧИН 

Члан 1.
Образује се Савет за здравље општине Беочин 

(у даљем тексту: Савет за здравље) као стално радно 
тело Општинског већа општине Беочин, на период од 
четири године.

Члан 2. 
 Савет за здравље се образује у следећем 
саставу: 
1. НЕБОЈША МИРКОВИЋ, дипломирани правник, 
испред локалне самоуправе, председник;
2. СТЕВАН ЂУРЂЕВИЋ, наставник разредне наставе, 
испред локалне самоуправе, заменик председника; 
3. Др НИВЕС ЈАНКОВИЋ-ЏАКУЛА, лекар опште 
медицине, представник Дома здравља „Др Душан 
Савић Дода“ Беочин; 
4. САЊА ЈАКОПОВИЋ, медицинска сестра, предс-
тавник Дома здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин;  
5. Доц. др САЊА БИЈЕЛОВИЋ, специјалиста хигијене,  
представник Института за јавно здравље Војводине;
6. АНГЕЛИНА ВУКЕЛИЋ, дипл. соц. радник, представ-
ник Центра за социјални рад града Новог Сада, 
одељење Беочин;
7. ЉИЉАНА МИХАЈЛОВИЋ, психолог, представник 
Основне школе „Јован Грчић Миленко“ Беочин;
8. ГОРДАНА БАЊАЦ НИКОЛИЋ, дипл. правник, пред-
ставник Републичког фонда за здравствено осигурање.

Члан 3.
 Задаци Савета: 
1) у области заштите права пацијената: 

- разматра приговоре о повреди појединачних 
права пацијената на основу достављених и прикуп-
љених доказа и утврђених чињеница;

- о утврђеним чињеницама обавештава 
подносиоца приговора и пружаоца здравствене услуге 
на кога се приговор односи и даје одговарајуће 
препоруке; 

- разматра извештаје саветника пацијената, 
прати остваривање права пацијената и предлаже мере 
за заштиту и промоцију права пацијената; 

- подноси годишњи извештаја о раду и 
предузетим мерама за заштиту права пацијената 
Општинском већу и министарству надлежном за 
послове здравља, а ради информисања и оствари-
вања потребне сарадње извештај се доставља и 
Заштитнику грађана.
2) у областима јавног здравља из члана 5. Закона о 
јавном здрављу :

- мeђусeктoрска сaрaдња, кooрдинaциjа, 
пoдстицaњe, oргaнизaциjа и усмeрaвaњe спрoвoђeњa 
aктивнoсти у oблaсти дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa нa 
нивoу општине, зajeдничкoм aктивнoшћу сa oргaнима 
општине, нoсиoцимa aктивнoсти и другим учeсницимa 
у систeму jaвнoг здрaвљa;

- праћење извeштajа институтa зa jaвнo 
здрaвљe o aнaлизи здрaвствeнoг стaњa стaнoвништвa 
нa тeритoриjи општине кoja зa тo нaмeнски oпрeдeли 
срeдствa у oквиру пoсeбних прoгрaмa из oблaсти jaвнoг 
здрaвљa из члaнa 14. Зaкoнa о јавном здрављу, кao и 
прeдлaгање мeра зa њихoвo унaпрeђeњe, укључуjући 
мeрe зa рaзвoj интeгрисaних услугa у општини; 
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- дoношење прeдлoга плaнa jaвнoг здрaвљa нa 
нивoу општине, кojи усвaja скупштинa општине и прaти 
њeгoвo спрoвoђeњe крoз пoсeбнe прoгрaмe из oблaсти 
jaвнoг здрaвљa; 

- иницирaње и прaћење спрoвoђeња aктив-
нoсти прoмoциje здрaвљa и спрoвoђeњa мeрa зa 
oчувaњe и унaпрeђeњe здрaвљa, спрeчaвaњa и 
сузбиjaњa зaрaзних и хрoничних нeзaрaзних бoлeсти, 
пoврeдa и фaктoрa ризикa нa тeритoриjи општине крoз 
пoсeбнe прoгрaмe из oблaсти jaвнoг здрaвљa; 

- дaвање мишљeњa нa извeштaj o oствaривaњу 
пoсeбних прoгрaмa у oблaсти jaвнoг здрaвљa, кoje 
дoнoси општина;

- учeствовање у рaзличитим oблaстимa дeлo-
вaњa jaвнoг здрaвљa у кризним и вaнрeдним 
ситуaциjaмa из члaнa 11. Закона о јавном здрављу; 

- jaчaње кaпaцитeта нoсилaцa aктивнoсти и 
учeсникa у oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa; 

- oбaвeштaвaње jaвнoсти o свoм рaду; 
- дaвање пoдршке рaду и рaзвojу нoсиoцa 

aктивнoсти и учeсникa у систeму jaвнoг здрaвљa нa 
територији општине, у склaду сa Зaкoнoм о јавном 
здрављу;

- извeштaвaње Општинског већа и надлежне 
службе Општинске управе која се бави пословима 
јавног здравља, односно института зa jaвнo здрaвљe o 
свoм рaду у oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa 
(шетомесечно);

- подношење годишњег извештаја о раду и 
предузетим мерама Општинском већу и институту зa 
jaвнo здрaвљe у oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa. 
3) обављање и других послова и задатака у 
складуодредбама Статута и других општинских аката и 
одредбама Пословника Савета за здравље. 

Члан 4.
Савет доноси Пословник којим се регулише рад 

Савета за здравље.

Члан 5.
 Савет може образовати радне тимове за 
поједина питања из области јавног здравља и заштите 
права пацијента. 

Члан 6.
За обављање појединих стручних послова за 

потребе Савета, Општинско веће може ангажовати 
друга правна и физичка лица. 

Члан 7.
Ради реализације задатака Савета из овог 

Решења средства се обезбеђују у буџету општине.

 Члан 8.
Председнику, заменику председника и члано-

вима Савета за здравље припада новчана накнада за 
учешће у раду Савета. Висина и начин исплате накнаде 
одређују се посебним актом који доноси Скупштина 
општине Беочин.

Члан 9.
Стручне и административне послове за пот-

ребе Савета врши координатор Савета за здравље. За 
координатора Савета одређује се Гордана Ћировић, 
дипл. правник. 

Члан 10.
Доношењем овог Решења ставља се ван снаге 

Решење о образовању Савета за здравље општине 
Беочин бр. 01-02-137/16 које је донело Општинско веће 
општине Беочин дана 12.09.2016. године. 

Члан 11.
Решење ступа на снагу даном даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном листу општине 
Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број:01-02-141          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 13.09.2016. године       Митар Милинковић, с.р.
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