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 На основу члана 23. Правилника о организа-
цији и систематизацији радних места у Општинској 
управи, Правобранилаштву и стручним службама 
Општине Беочин, Општинско веће је дана 16.11.2018. 
године усвојило

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА 
ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
 Врши се измена и допуна Правилника о 
организацији и систематизацији радних места у 
Општинској управи, Правобранилаштву и стручним 
службама Општине Беочин („Службени лист Општине 
Беочин 12/17 и 9/18): 
У одељку 5.1.1 Одељење за имовинске опште и 
заједничке послове, додаје се тачка 8а Матичар - 
Послови личних стања грађана и нормативно 
правни послови

Звање: самостални саветник
број службеника: 1

Опис послова: обавља послове вођења матичних 
књига рођених, венчаних, умрлих и књиге држављана; 
уноси податке из матичних књига у Централни систем 
за електронску обраду и складиштење података и 
чување другог примерка матичних књига; чува 
изворник матичне књиге; води одговарајуће регистре за 
матичне књиге; издаје извод из матичних књига и 
уверења о чињеницама уписаним у матичне књиге; 
издаје уверења о држављанству; издаје уверења о 
чињеницама о којима се не води службена евиденција; 
води књиге држављана, одговарајуће регистре; 
обавља матичне послове у вези са рођењем, 
закључењем брака и састављањем смртовница; стара 
се о формирању и чувању документације и матичне 
архиве, обавља управне, стручне и друге послове 
уписа и промена у матичним књигама; присуствује код 
склапања брака; води евиденције издатих исправа за 
иностранство; прикупља податке за покретање  
оставинског  поступка; покреће оставински поступак; 
води други примерак матичних књига у електронском 
облику, прописане регистре и евиденције; води бирачки 
списак; прима све  писмене поднеске и доставља их 
надлежним органима; прима странке и даје 
обавештења, упутства и потребне правне смернице; 

обавештава о сазнању о градњи без дозволе; по 
потреби врши доставну службу за све органе; пружа 
стручну помоћ и води административно-стручне 
послове за МЗ, по потреби организује седнице савета 
МЗ и комисија које образује савет МЗ; води записник и 
израђује одлуке; прати прописе из своје области, врши 
усаглашавање постојећих нормативних аката и израду 
пречишћених текстова истих; сачињава извештаје, 
анализе и информације и доставља их надлежним 
органима, и друге послове по налогу руководиоца 
Одељења и начелника Општинске управе. 

Услови: Високо образовање стечено на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, 
правног смера, познавање рада на рачунару, стручни 
испит за рад у државним органима, положен стручни 
испит за матичара и овлашћење за обављање послова 
матичара  и најмање 5 година радног искуства у струци.

Члан 2.
 Остале одредбе Правилника остају на снази.

Члан 3.
 Измене и допуне Правилника о организацији и 
систематизацији радних места у Општинској управи, 
Правобранилаштву и стручним службама Општине 
Беочин ступају на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Беочин“.

Општина Беочин
Општинско веће
Број: 01-110-13/18   Председавајући ОВ 
Дана: 16.11.2018.  Митар Милинковић, с.р. 

Председник општине Беочин
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 На основу члана 121. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 7/11 – пречишћен 
текст, 11/12 и 8/15), Председник општине Беочин је 
дана  25.10.2018. године донео

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА КЛИЗИШТА

Члан 1.
 БРАНИСЛАВ БАБИЋ се разрешава дужности 
члана Радне групе за клизишта на територији општине 
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Беочин, због престанка дужности члана Општинског 
већа општине Беочин.  

Члан 2.
 ЗОРАН СТОКУЋА се именује за члана Радне 
групе за клизишта на територији општине Беочин.

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

ОПШТИНА БЕОЧИН 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 01-02-79/18          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 25.10.2018. године       Митар Милинковић, с.р.
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 На основу члана 61. став 1. тачка 19. Статута 
општине Беочин ( „Службени лист општинe Беочин“ 
број 7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), а везано за 
члан 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту 
(„Сл. гласник РС“ бр. 62/06, 65/08 – др. закон,41/09, 
112/15 и 80/17), Председник општине Беочин донео је

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И 
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.
 ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за израду Предлога 
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта општине Беочин (у даљем 
тексту: Комисија), на мандатни период од 4 (четири) 
године.

У Комисију се именују:
1. Марина Прекогачић, дипл. економиста, за председ-
ника;
2. Јелена Пашћан, дипл. инжењер пољопривреде, за 
члана;
3.  Бојан Цесарец, ижењер геодезије, за члана;
4. Јован Кузмановић, дипл. инжењер пољопривреде, за 
члана;
5. Веселин Мојић, пољопиривредник из Раковца, за 
члана;
6. Лазар Михајловић, пољопривредник из Сусека, за 
чланa.

Члан 2.
 Задатак Комисије је да изради Предлог  
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у складу са одредбама чл. 
60., 61, 61а и 64а Закона о пољопривредном земљишту 
(„Службени гласник РС“ бр. 62/06, 65/08-др. Закон, 
41/09, 112/15 и 80/17), којим ће утврдити врсту и обим 
радова које треба извршити у периоду за који се 
програм доноси, динамику извођења радова и улагања 
средстава, а посебно утврдити податке који се односе 
на пољопривредно земљиште у државној својини. 
Комисија ће и прибавити мишљење Комисије за 
давање мишљења, коју образује председник општине у 
складу са чланом 60. Закона о пољопривредном 
земљишту.

Члан 3.
 Комисија је у обавези да Предлог Годишњег 
програма из члана 2. овог Решења изради и достави 
Скупштини општине Беочин на усвајање.

Члан 4.
 Чланови Комисије за свој рад имају право на 
накнаду.

Члан 5.
  Ово решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕОЧИН 
Број: 01-02-88           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 06.11.2018. године       Митар Милинковић с.р.
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