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Општинско веће општине Беочин
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 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној 
својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 
88/2013,105/2014, 104/2016 – др. Закон, 108/2016, 
113/2017 и 95/18), члана 21. став 2. Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини, 
односно прибављања и уступања искоришћавања 
других имовинских права, као и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда 
(„Службени гласник РС“, број 16/18), члана 18. Одлуке о 
прибављању, располагању и управљању стварима и 
другим имовинским правима стварима у јавној својини 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“, 
број 6/19), и члана 145. Статута оштине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“, број 3/19), 
Општинско веће општине Беочин на седници одржаној 
дана 14.07.2020. године, донело је

ОДЛУКУ
о отуђењу непокретности

I 
� ОТУЂУЈE СЕ из јавне својине Општине Беочин 
Пословна зграда у улици Фрушкогорска 29 у површини 
од 440,00 м2 саграђена на парцели 301/7 к.о. Беочин 
уписане у лист непокретности број 2403 у корист 
Пољопривредно газдинство Николић Соња број 
800902000716, Љубе Станковић 121, 21300 Беочин 
по цени постигнутој цени на јавном надметању 
одржаном 10.07.2020. године у укупном износу од 
407.300,00 динара.

II
Непокретност из члана I ове одлуке отуђује се у 

корист: Пољопривредно газдинство Николић Соња 
број 800902000716, Љубе Станковић 121, 21300 
Беочин.

III
� У року од 30 дана од дана доношења овог 
Решења, а по претходно прибављеном мишљењу 
Правобранилаштва општине Беочин, стицалац права 
својине закључиће са Председником општине Беочин 
Уговор о отуђењу предметне непокретности.

 IV
� Ова Одлука је коначна, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Беочин“.

Образложење
� Председник општине је дана 23.06.2020. године 
донео Одлуку о покретању поступка отуђења 

непокретности и расписивању јавног огласа за отуђење 
Пословне зграде у улици Фрушкогорска 29 у површини 
од 440,00 м2 саграђена на парцели 301/7 к.о. Беочин.  
� Јавни оглас је објављен у дневномлисту 
„Данас“ дана 24.06.2020. године и на интернет 
страници општине Беочин www.beocin.rs. 
� Као почетна цена за јавно надметање одређена 
је тржишна цена утврђена у складу са чланом 29 .став 
1. Закона о јавној својини („Службенигласник РС“, број 
72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016 – др. Закон, 
108/2016, 113/2017 и 95/18) утврђена од стране 
овлашћеног проценитеља Real Estate Valuation 
Company DOO Novi Sad у висини од 387.300,00 динара 
односно 3.300 еура.   
�  Како је на јавни оглас за јавно надметање 
одржано дана 10.07.2020. године за Пословну зграду у 
улици Фрушкогорска 29 стигло три пријаве и то од 
Пољопривредно газдинство Николић Соња, Вановац 
Игор и Сокановић Синиша, у присуству чланова 
Комисије и подносиоца појединачних  захтева, 
констатовано је да су два подносиоци захтева, Вановац 
Игор и Сокановић Синиша, прихватили утврђену 
почетну цену за непокретност која је била предмет 
јавног надметања, док је Пољопривредно газдинство 
Николић Соња кренуло са даљим надметањем. 
Имајући у виду да је објављеним огласом утврђен 
лицитациони праг од 20.000,00 динара, овлашћени 
заступник Пољопривредно газдинство Николић Соња 
је понудио да се почетна цена увећа за 20.000,00 
динара. Нико од присутних учесника није понудио већу 
цену, па је на првом лицитационом прагу постигнута и 
коначна цена. Потом је Комисија утврдила да је јавним 
надметањем постигнута цена у висини од 407.300,00 
динара.

Одељење за имовинске, опште и заједничке 
послове је доставило Општинском већу општине 
Беочин Записник са јавног надметања за отуђење 
бр.01-464-13 од 10.07.2020. године и Предлог за 
отуђење бр. 01-464-14 од 14.07.2020. године који је 
Општинско веће општине Беочин у свему прихватило, 
те на основу истог донело Одлуку о отуђењу 
непокретности као у диспозитиву. 

ОПШТИНА БЕОЧИН 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-011-40/20� � Председник ОВ
Дана: 14.07.2020. године� Митар Милинковић, с.р.
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 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној 
својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 
88/2013,105/2014, 104/2016 – др. Закон, 108/2016, 
113/2017 и 95/18), члана 21. став 2. Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини, 
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односно прибављања и уступања искоришћавања 
других имовинских права, као и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда („Служ-
бени гласник РС“, број 16/18), члана 18. Одлуке о  
прибављању, располагању и управљању стварима и 
другим имовинским правима стварима у јавној својини 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“, 
број 6/19), и члана 145. Статута оштине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“, број 3/19), 
Општинско веће општине Беочин на седници одржаној 
дана 14.07.2020. године, донело је

ОДЛУКУ
о отуђењу непокретности

I
� ОТУЂУЈE СЕ из јавне својине Општине Беочин 
Остале зграде у улици Фрушкогорска 10 у површини од 
153,00 м2 саграђене на парцели 201/3 к.о. Беочин, 
земљиште под зградом и другим објектима површине 
153 м2 парцела 201/2 к.о. Беочин, земљиште уз зграду 
и други објекат површине 491 м2 уписане у лист 
непокретности број 2403 у корист Петар Балог, 
Беочин, Фрушкогорска 11 ЈМБГ :-------------- по цени 
постигнутој на јавном надметању одржаном 
10.07.2020. године у укупном износу  од 720.500,00 
динара.

II
Непокретност  из члана I ове одлуке отуђује се 

у корист: Петар Балог, Беочин,Фрушкогорска 11 
ЈМБГ :----------------. 

III
� У року од 30 дана од дана доношења овог 
Решења, а по претходно прибављеном мишљењу 
Правобранилаштва општине Беочин, стицалац права 
својине закључиће са Председником општине Беочин 
Уговор о отуђењу предметне непокретности.

IV
� Ова Одлука је коначна, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Беочин“.

Образложење

� Председник општине је дана 23.06.2020.године 
донео Одлуку о покретању поступка отуђења 
непокретности и расписивању јавног огласа за отуђење 
Остале зграде у улици Фрушкогорска 10 у површини од 
153,00 м2 саграђене на парцели 201/3 к.о. Беочин, 
земљиште под зградом и другим објектима површине 
153 м2 парцела 201/2 к.о. Беочин, земљиште уз зграду 
и други објекат површине 491 м2. 
� Јавни оглас је објављен у дневном листу 
„Данас“ дана 24.06.2020. године и на интернет 
страници општине Беочин www.beocin.rs. 
� Као почетна цена за јавно надметање одређена 
је тржишна цена утврђена у складу са чланом 29 .став 
1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 
72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016 – др. Закон, 
108/2016, 113/2017 и 95/18) утврђена од стране 
овлашћеног проценитеља Real Estate Valuation 
Company DOO Novi Sad у висини од 700.500,00 динара 
односно 6.000 еура.

Како је на јавни оглас за јавно надметање  за 
Остале зграде у улици Фрушкогорска 10 стигло четири 

пријаве и то од Петар Балог, Богдан Томић, Вановац 
Игор и Сокановић Синиша, у присуству чланова 
Комисије и подносиоца појединачних захтева, 
констатовано је да су три подносиоца захтева, Томић 
Богдан, Вановац Игор и Сокановић Синиша, 
прихватили утврђну почетну цену за непокретност која 
је била предмет јавног надметања, док је Балог Петар 
кренуо са даљим надметањем. Имајући у виду да је 
објављеним огласом утврђен лицитациони праг од 
20.000,00 динара Балог Петар је понудио да се почетна 
цена увећа за 20.000,00 динара. Нико од присутних 
учесника није понудио већу цену, па је на првом 
лицитационом прагу постигнута и коначна цена. Потом 
је Комисија утврдила да је јавним надметањем 
постигнута цена  цена у висини од 720.500,00 динара.

Одељење за имовинске, опште и заједничке 
послове је доставило Општинском већу општине 
Беочин Записник са јавног надметања за отуђење 
бр.01-464-13 од 10.07.2020. године и Предлог за 
отуђење бр. 01-464-14 од 14.07.2020. године који је 
Општинско веће општине Беочин у свему прихватило, 
те на основу истог донело Одлуку о отуђењу 
непокретности као у диспозитиву. 

ОПШТИНА БЕОЧИН 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-011-41/20� � Председник ОВ
Дана: 14.07.2020. године� Митар Милинковић, с.р.
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 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној 
својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 
88/2013,105/2014, 104/2016 – др. Закон, 108/2016, 
113/2017 и 95/18), члана 99. став 13. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 
72/09, 81/09 – испр, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13 – одл. УС, 50/13 одл. УС, 98/13 – одл. УС, 132/14 и 
145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон) члана 21. став 
2. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп 
ствари у јавној својини, односно прибављања и 
уступања искоришћавања других имовинских права, 
као и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Службени гласник РС“, број 16/18), 
члана 9. Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“, број 6/19) и 
члана 145. Статута оштине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“, број 3/19), Општинско веће општине 
Беочин на седници одржаној дана 30.07.2020. године, 
донело је

РЕШЕЊЕ
о отуђењу грађевинског земљишта - катастарске 

парцеле 1689/31 к.о. Беочин

I
� ОТУЂУЈE СЕ из јавне својине Општине Беочин 
катастарска парцела грађевинског земљишта број 
1689/31, површине 24 м/2, уписана у Лист 
непокретности број 2403 к.о. Беочин, по цени 
постигнутој на јавном надметању одржаном дана 
27.07.2020. године  у износу од 50.000,00 динара. 

II
Катастарска парцела из члана I овoг Решења 

отуђује се у корист: ШИШИЋ ДРАГАНЕ, Беочин, 
Краља Петра Првог Б-1, (ЈМБГ:--------------).
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III
� У року од 30 дана од дана доношења овог 
Решења, а по претходно прибављеном мишљењу 
Правобранилаштва општине Беочин стицалац права 
својине закључиће са Председником општине Беочин 
Уговор о отуђењу грађевинског земљишта.

IV
� Овo Решење је коначно, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Беочин“. 

Образложење
� Председник општине је дана 19.06.2020. године 
донео Одлуку о покретању поступка отуђења 
грађевинског земљишта и расписивању јавног огласа 
за отуђење кат. парцеле бр. 1689/31, уписане у Лист 
непокретности бр. 2403 К.О. Беочин, површине 24 м2, 
путем јавног надметања, а која се налази у јавној 
својини општине Беочин,  ради изградње објеката за 
остављање и чување возила. Планирана намена 
парцеле према Регулационом Плану „Центар 1“ у 
Беочину и Плану генералне регулације насеља Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ 2/15 и 7/18) је зона 
породичне стамбене изградње.  
�  Јавни оглас је објављен у дневном листу 
„Данас“ дана 24.06.2020. године и на интернет 
страници општине Беочин www.beocin.rs 
�  Као почетна цена за јавно надметање 
одређена је тржишна цена утврђена у складу са чланом 
29 . став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник 
РС“, број 72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016 – др. 
Закон, 108/2016, 113/2017 и 95/18) у износу од  
42.317,57 динара утврђена од стране Real Estate 
Valuation Company DOO, Нови Сад бр. Народног 
фронта 2., од 20.03.2020. године у висини од 84.640,00 
динара исказано као укупан износ за парцеле број 
1689/31 и 1689/32 к.о. Беочин, исте намене и површине. 
� За јавно надметање које је одржано дана 
22.07.2020. године пристигле су две благовремене и 
уредне пријава и то: Штрбац Драган из Беочина, Краља 
Петра Првог Б-3 и Шишић Драгане из Беочина, Краља 
Петра првог Б-1. Оба учесника јавног надметања су 
прихватила почетну цену грађевинског земљишта. На 
питање преседавајућег да ли неко нуди већу цену 
Шишић Драгане из Беочина је понудила цену у износу 
од 50.000,00 динара. Како након другог и трећег 
поновљеног питања да ли неко нуди већу цену, нико 
није понудио већи износ, те је утврђена је цена у износу 
од 50.000,00 динара.
� Комисија за спровођење поступка отуђења и 
давања у закуп грађевинског земљишта у јавној 
својини општине Беочин је доставила Општинском 
већу општине Беочин Записник са јавног надметања за 
отуђење грађевинског земљишта бр. 01-464-19//20 од 
27.07.2020. године и Предлог за отуђење грађевинског 
земљишта бр. 01-464-19/1 од 27.07.2020. године који је 
Општинско веће општине Беочин у свему прихватило 
Закључком бр. 01-463-62/20 од 30.07.2020. године, те 
на основу истог донело Решење о отуђењу 
грађевинског земљишта као у диспозитиву. 

ОПШТИНА БЕОЧИН 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-463-64/20� � Председник ОВ
Дана:30.07.2020. године� Митар Милинковић, с.р.

113
 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној 
својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 
88/2013,105/2014, 104/2016 – др. Закон, 108/2016, 
113/2017 и 95/18), члана 99. став 13. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 
72/09, 81/09 – испр, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13 – одл. УС, 50/13 одл. УС, 98/13 – одл. УС, 132/14 и 
145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон) члана 21. став 
2. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп 
ствари у јавној својини, односно прибављања и 
уступања искоришћавања других имовинских права, 
као и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Службени гласник РС“, број 16/18), 
члана 9. Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“, број 6/19) и 
члана 145. Статута оштине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“, број 3/19), Општинско веће општине 
Беочин на седници одржаној дана 30.07.2020. године, 
донело је

РЕШЕЊЕ
о отуђењу грађевинског земљишта - катастарске 

парцеле 1689/32 к.о. Беочин

I 
� ОТУЂУЈE СЕ из јавне својине Општине Беочин 
катастарска парцела грађевинског земљишта број 
1689/32, површине 24 м/2, уписана у Лист 
непокретности број 2403 к.о. Беочин, по цени 
постигнутој на јавном надметању одржаном дана 
27.07.2020. године у износу од 50.000,00 динара. 

II
Катастарска парцела из члана I овoг Решења 

отуђује се у корист: ШИШИЋ ДРАГАНЕ, Беочин, 
Краља Петра Првог Б-1, (ЈМБГ:-----------).

III
� У року од 30 дана од дана доношења овог 
Решења,  а по претходно прибављеном мишљењу 
Правобранилаштва општине Беочин стицалац права 
својине закључиће са Председником општине Беочин 
Уговор о отуђењу грађевинског земљишта.

IV
� Овo Решење је коначно, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Беочин“. 

Образложење
� Председник општине је дана 19.06.2020. године 
донео Одлуку о покретању поступка отуђења 
грађевинског земљишта и расписивању јавног огласа 
за отуђење кат. парцеле бр. 1689/32, уписане у Лист 
непокретности бр. 2403 К.О. Беочин, површине 24 м2, 
путем јавног надметања, а која се налази у јавној 
својини општине Беочин, ради изградње објеката за 
остављање и чување возила. Планирана намена 
парцеле према Регулационом Плану „Центар 1“ у 
Беочину и Плану генералне регулације насеља Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ 2/15 и 7/18) је зона 
породичне стамбене изградње.
� Јавни оглас је објављен у дневном листу 
„Данас“ дана 24.06.2020. године и на интернет 
страници општине Беочин www.beocin.rs 



�  Као почетна цена за јавно надметање 
одређена је тржишна цена утврђена у складу са чланом 
29 . став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник 
РС“, број 72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016 – др. 
Закон, 108/2016, 113/2017 и 95/18) у износу од  
42.317,57 динара утврђена од стране  Real Estate 
Valuation Company DOO, Нови Сад бр. Народног 
фронта 2., од 20.03.2020. године у висини од 84.640,00 
динара исказано као укупан износ за парцеле број 
1689/31 и 1689/32 к.о. Беочин, исте намене и површине.
� За јавно надметање које је одржано дана 
27.07.2020. године пристигле су две благовремене и 
уредне пријава и то: Штрбац Драган из Беочина, Краља 
Петра Првог Б-3 и Шишић Драгане из Беочина, Краља 
Петра првог Б-1. Оба учесника јавног надметања су 
прихватила почетну цену грађевинског земљишта. На 
питање преседавајућег да ли неко нуди већу цену 
Шишић Драгане из Беочина је понудила цену у износу 
од 50.000,00 динара. Како након другог и трећег 
поновљеног питања да ли неко нуди већу цену, нико 
није понудио већи износ, те је утврђена је цена у износу 
од 50.000,00 динара.
� Комисија за спровођење поступка отуђења и 
давања у закуп грађевинског земљишта у јавној 
својини општине Беочин је доставила Општинском 
већу општине Беочин Записник са јавног надметања за 
отуђење грађевинског земљишта бр. 01-464-19//20 од 
27.07.2020. године и Предлог за отуђење грађевинског 
земљишта бр. 01-464-19/1 од 27.07.2020. године који је 
Општинско веће општине Беочин у свему прихватило 
Закључком бр. 01-463-62/20 од 30.07.2020. године, те 
на основу истог донело Решење о отуђењу 
грађевинског земљишта као у диспозитиву. 

ОПШТИНА БЕОЧИН 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-463-65/20� � Председник ОВ
Дана:30.07.2020. године� Митар Милинковић, с.р.
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 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној 
својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 
88/2013,105/2014, 104/2016 – др. Закон, 108/2016, 
113/2017 и 95/18), члана 99. став 13. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 
72/09, 81/09 – испр, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13 – одл. УС, 50/13 одл. УС, 98/13 – одл. УС, 132/14 и 
145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон) члана 21. став 
2. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп 
ствари у јавној својини, односно прибављања и 
уступања искоришћавања других имовинских права, 
као и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Службени гласник РС“, број 16/18), 
члана 9. Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“, број 6/19) и 
члана 145. Статута оштине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“, број 3/19), Општинско веће општине 
Беочин на седници одржаној дана 30.07.2020. године, 
донело је

РЕШЕЊЕ
о отуђењу грађевинског земљишта - катастарске 

парцеле 1467/21 к.о. Беочин

I 
� ОТУЂУЈE СЕ из јавне својине Општине Беочин 
катастарска парцела Пустара број 1467/21, површине 
37.214 м/2, уписана у Лист непокретности број 2403 к.о. 
Беочин, по цени постигнутој на јавном надметању 
одржаном дана 27.07.2020. године  у износу од 
4.374.460,00 динара. 

II
Катастарска парцела из члана I овoг Решења 

отуђује се у корист: PROWOOD Doo, Беочин, Трг БФЦ 
1, (Матични број 21201154,  ПИБ: 109550017).

III
� У року од 30 дана од дана доношења овог 
Решења,  а по претходно прибављеном мишљењу 
Правобранилаштва општине Беочин стицалац права 
својине закључиће са Председником општине Беочин 
Уговор о отуђењу грађевинског земљишта.

IV
� Овo Решење је коначно, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Беочин“. 

Образложење
� Председник општине је дана 19.06.2020. године 
донео Одлуку о покретању поступка отуђења 
грађевинског земљишта и расписивању јавног огласа 
за отуђење кат. парцеле бр. 1467/21 к.о. Беочин, 
уписане у Лист непокретности бр. 2403 К.О. Беочин, 
површине 37.214 м2, путем јавног надметања, а која се 
налази у јавној својини општине Беочин,  ради 
изградње пословних, производних, складишних 
објеката и у комбинацијама. Планирана намена 
парцеле према Плану генералне регулације насеља 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ 2/15 и 7/18) 
је зона радних садржаја.
�  Јавни оглас је објављен у дневном листу 
„Данас“ дана 24.06.2020. године и на интернет 
страници општине Беочин www.beocin.rs 
�  Као почетна цена за јавно надметање 
одређена је тржишна цена утврђена у складу са чланом 
29 . став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник 
РС“, број 72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016 – др. 
Закон, 108/2016, 113/2017 и 95/18) утврђена од стране  
Real Estate Valuation Company DOO, Нови Сад бр. 
Народног фронта 2., од 20.03.2020. године у висини од 
4.374.460,00  динара укупно. 
� За јавно надметање које је одржано дана 
27.07.2020. године  пристигла је једна благовремена и 
уредна пријава и то: PROWOOD Doo, Беочин, Трг БФЦ 
1 , који је прихватио утврђену почетну лицитациону 
цену, па је Комисија констатовала да уколико у поступку 
јавног надметања учествује само један учесник,  у 
складу са чланом 17. Одлуке о отуђењу и давању у 
закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине 
Беочин, јавно надметање се завршава када учесник 
прихвати почетну цену грађевинског земљишта. На 
основу напред изнетог, утврђена је цена у износу од 
4.374.460,00 динара.  
� Комисија за спровођење поступка отуђења и 
давања у закуп грађевинског земљишта у јавној 
својини општине Беочин је доставила Општинском 
већу општине Беочин Записник са јавног надметања за 
отуђење грађевинског земљишта бр. 01-464-19//20 од 
27.07.2020. године и Предлог за отуђење грађевинског 
земљишта бр. 01-464-19/1 од 27.07.2020. године који је 
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Општинско веће општине Беочин у свему прихватило 
Закључком бр. 01-463-62/20 од 30.07.2020. године, те 
на основу истог донело Решење о отуђењу 
грађевинског земљишта као у диспозитиву. 

ОПШТИНА БЕОЧИН 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-463-66/20� � Председник ОВ
Дана:30.07.2020. године� Митар Милинковић с.р.
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 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној 
својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 
88/2013,105/2014, 104/2016 – др. Закон, 108/2016, 
113/2017 и 95/18), члана 99. став 13. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 
72/09, 81/09 – испр, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13 – одл. УС, 50/13 одл. УС, 98/13 – одл. УС, 132/14 и 
145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон) члана 21. став 
2. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп 
ствари у јавној својини, односно прибављања и 
уступања искоришћавања других имовинских права, 
као и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Службени гласник РС“, број 16/18), 
члана 9. Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“, број 6/19) и 
члана 145. Статута оштине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“, број 3/19), Општинско веће општине 
Беочин на седници одржаној дана 30.07.2020. године, 
донело је

РЕШЕЊЕ
о отуђењу грађевинског земљишта - катастарске 

парцеле 2878/1 к.о. Баноштор

I 
� ОТУЂУЈE СЕ из јавне својине Општине Беочин 
катастарска парцела Крушевље број 2878/1, површине 
29.195 м/2, уписана у Лист непокретности број 2646 к.о. 
Баноштор, по цени постигнутој на јавном надметању 
одржаном дана 27.07.2020. године у износу од 
4.642.980,00 динара. 

II
Катастарска парцела из члана I овoг Решења 

отуђује се у корист: ОМАЉЕВ СЛОБОДАНА, Нови 
Сад, Шекспирова 7, (ЈМБГ:---------------).

III
� У року од 30 дана од дана доношења овог 
Решења,  а по претходно прибављеном мишљењу 
Правобранилаштва општине Беочин стицалац права 
својине закључиће са Председником општине Беочин 
Уговор о отуђењу грађевинског земљишта.

IV
� Овo Решење је коначно, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Беочин“. 

Образложење
� Председник општине је дана 19.06.2020. године 
донео Одлуку о покретању поступка отуђења 
грађевинског земљишта и расписивању јавног огласа 
за отуђење кат. парцеле бр. 2878/1 к.о. Баноштор, 

уписане у Лист непокретности бр. 2646 К.О. Баноштор, 
површине 29.195 м2, путем јавног надметања, а која се 
налази у јавној својини општине Беочин, ради изградње 
викенд објекта са помоћним објектима. Планирана 
намена парцеле према Просторном Плану општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ 13/12) је 
зона кућа за одмор и рекреацију (викенд зона).
�  Јавни оглас је објављен у дневном листу 
„Данас“ дана 24.06.2020. године и на интернет 
страници општине Беочин www.beocin.rs 
�  Као почетна цена за јавно надметање 
одређена је тржишна цена утврђена у складу са чланом 
29 . став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник 
РС“, број 72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016 – др. 
Закон, 108/2016, 113/2017 и 95/18) утврђена од стране  
Real Estate Valuation Company DOO, Нови Сад бр. 
Народног фронта 2., од 20.03.2020. године у висини од 
4.632.980,00  динара укупно.  
� За јавно надметање које је одржано дана 
27.07.2020. године пристигле су две благовремене и 
уредне пријава и то: Бојан Растовац Нови Сад, Булевар 
Патријарха Павла 27 и Омаљев Слободана, Нови Сад, 
Шекспирова 7. Оба учесника јавног надметања су 
прихватила почетну цену грађевинског земљишта. На 
питање преседавајућег да ли неко нуди већу цену 
Слободан Омаљев је понудио цену већу за 10.000,00 
динара. Како након другог и трећег поновљеног питања 
да ли неко нуди већу цену, нико није понудио већи 
износ, те је утврђена је цена у износу од 4.642.980,00 
динара.
� Комисија за спровођење поступка отуђења и 
давања у закуп грађевинског земљишта у јавној 
својини општине Беочин је доставила Општинском 
већу општине Беочин Записник са јавног надметања за 
отуђење грађевинског земљишта бр. 01-464-19//20 од 
27.07.2020. године и Предлог за отуђење грађевинског 
земљишта бр. 01-464-19/1 од 27.07.2020. године који је 
Општинско веће општине Беочин у свему прихватило 
Закључком бр. 01-463-62/20 од 30.07.2020. године, те 
на основу истог донело Решење о отуђењу 
грађевинског земљишта као у диспозитиву. 

ОПШТИНА БЕОЧИН 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-463-67/20� � Председник OВ
Дана:30.07.2020. године� Митар Милинковић
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 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној 
својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 
88/2013,105/2014, 104/2016 – др. Закон, 108/2016, 
113/2017 и 95/18), члана 99. став 13. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 
72/09, 81/09 – испр, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13 – одл. УС, 50/13 одл. УС, 98/13 – одл. УС, 132/14 и 
145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон) члана 21. став 
2. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп 
ствари у јавној својини, односно прибављања и 
уступања искоришћавања других имовинских права, 
као и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Службени гласник РС“, број 16/18), 
члана 9. Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“, број 6/19) и 
члана 145. Статута оштине Беочин („Службени лист 
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општине Беочин“, број 3/19), Општинско веће општине 
Беочин на седници одржаној дана 30.07.2020. године,  
донело је  

РЕШЕЊЕ
о отуђењу грађевинског земљишта - катастарске 

парцеле 293 к.о. Луг

I 
� ОТУЂУЈE СЕ из јавне својине Општине Беочин 
катастарска парцела грађевинског земљишта број 293 
к.о. Луг, површине 944 м/2, уписана у Лист 
непокретности број 836 к.о. Луг, по цени постигнутој на 
јавном надметању одржаном дана 27.07.2020. године  
у износу од 199.750,00  динара. 

II
Катастарска парцела из члана I овoг Решења 

отуђује се у корист: ДУДОК ОНДРЕЈ, Луг, Јанка 
Чмелика 20, (ЈМБГ: ---------------).

III
� У року од 30 дана од дана доношења овог 
Решења,  а по претходно прибављеном мишљењу 
Правобранилаштва општине Беочин стицалац права 
својине закључиће са Председником општине Беочин 
Уговор о отуђењу грађевинског земљишта.

IV
� Овo Решење је коначно, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Беочин“. 

Образложење
� Председник општине је дана 19.06.2020. године 
донео Одлуку о покретању поступка отуђења 
грађевинског земљишта и расписивању јавног огласа 
за отуђење кат. парцеле бр. 293, уписане у Лист 
непокретности бр. 836 К.О. Луг, површине 944 м2, путем 
јавног надметања, а која се налази у јавној својини 
општине Беочин,  ради изградње главног (стамбени, 
пословни, мањи производни, складишни објекат и у 
комбинацијама), економског и помоћног објекта. 
Планирана намена парцеле према Просторном Плану 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ 
13/12) је зона породичног становања.
�  Јавни оглас је објављен у дневном листу 
„Данас“ дана 24.06.2020. године, и на интернет 
страници општине Беочин www.beocin.rs 
�  Као почетна цена за јавно надметање 
одређена је тржишна цена утврђена у складу са чланом 
29 . став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник 
РС“, број 72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016 – др. 
Закон, 108/2016, 113/2017 и 95/18) утврђена од стране 
Real Estate Valuation Company DOO, Нови Сад бр. 
Народног фронта 2., од 20.03.2020. године у висини од 
199.750,00 динара укупно. 
� За јавно надметање које је одржано дана 
27.07.2020. године пристигла је једна благовремена и 
уредна пријава и то: Дудок Ондреј, Луг, Јанка Чмелика 
20, који је прихватио утврђену почетну лицитациону 
цену, па је Комисија констатовала да уколико у поступку 
јавног надметања учествује само један учесник, у 
складу са чланом 17. Одлуке о отуђењу и давању у 
закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине 
Беочин, јавно надметање се завршава када учесник 
прихвати почетну цену грађевинског земљишта. На 
основу напред изнетог, утврђена је цена у износу од 
199.750,00 динара.

� Комисија за спровођење поступка отуђења и 
давања у закуп грађевинског земљишта у јавној 
својини општине Беочин је доставила Општинском 
већу општине Беочин Записник са јавног надметања за 
отуђење грађевинског земљишта бр. 01-464-19 од 
27.07.2020. године и Предлог за отуђење грађевинског 
земљишта бр. 01-464-19 од 27.07.2020. године који је 
Општинско веће општине Беочин у свему прихватило 
Закључком бр. 01-463-62/20 од 30.07.2020. године, те 
на основу истог донело Решење о отуђењу 
грађевинског земљишта као у диспозитиву. 

ОПШТИНА БЕОЧИН 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-463-68/20� � Председник ОВ
Дана:30.07.2020. године� Митар Милинковић с.р.
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 На основу члана 15. Одлуке о прибављању, 
располагању и управљању стварима и другим 
имовинским правима у јавној својини општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 6/19) и члана 
145. став 2. Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 3/19) Општинско веће општине 
Беочин, на седници одржаној дана 23.06.2020. године, 
донело је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У 
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
� Образује се Комисија за спровођење поступка 

отуђења непокретности у јавној својини општине 
Беочин (у даљем тексту: Комисија) и у њен састав се 
именују:

1. Митар Милинковић – за председника;
2. Лука Апић – за члана;
3. Бранислава Милојевић – за члана;
4. Зоран Стокућа – за члана;
5. Михајло Божић – за члана.

Члан 2.
� Мандат чланова Комисије траје четири године.

Члан 3.
� Задатак Комисије је да спроводи поступке 
отуђења непокретности из јавне својине општине 
Беочин јавним надметањем или прикупљањем 
писмених понуда, те да након окончања ових поступака 
утврди предлог за отуђење непокретности у јавној 
својини општине Беочин. 

Члан 4.
� Стручне и административне послове за 
Комисију обавља Одељење за имовинске, опште и 
заједничке послове Општинске управе.

Члан 5.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-02-23/20� � Председник ОВ
Дана: 23.06.2020. године� Митар Милинковић с.р.
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Председник општине Беочин
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 На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1 
Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ 
бр.72/11,88/13,105/14,104/16-др.закон,108/16,113/17 и 
95/18), члана 14. Одлуке о прибављању,располагању и 
управљању стварима и другим имовинским правима у 
јавној својини општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 6/19) и члана 144. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
3/19), Председник општине доноси 

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ 
БЕОЧИН У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

1.
 Приступа се поступку отуђења непокретности у 
јавној својини општине Беочин, у поступку јавног 
надметања, по тржишној вредности као почетној цени:
 - Пословна зграда у улици Фрушкогорска 29 у 
површини од 440,00 м2 саграђена на парцели 301/7 к.о. 
Беочин 
Почетна цена непокретности: 387.300,00 РСД  
/3.300,00 еура/
Износ депозита: 30 % од укупне цене непокретности: 
116.190,00 динара
 - Остале зграде у улици Фрушкогорска 10 у 
површини од 153,00 м2 саграђене на парцели 201/3 к.о. 
Беочин,земљиште под зградом и другим објектима 
површине 153 м2 парцела 201/2 к.о. Беочин, земљиште 
уз зграду и други објекат површине 491 м2
Почетна цена непокретности: 700.500,00 РСД  
/6.000,00 еура/
Износ депозита: 30 % од укупне цене непокретности: 
210.150,00 динара
 - Двособан стан број 3,површине 50 м2 улици 
Николе Тесле 75, Сусек,општина Беочин у стамбеној 
згради за колективно становање бр.1, саграђеној на 
парцели број 215 к.о. Сусек
Почетна цена непокретности: 341.400,00 РСД  
/2.900,00 еура/
Износ депозита: 30 % од укупне цене непокретности: 
102.420,00  динара 
 - Двособан стан број 4,површине 65 м2 улици 
Николе Тесле 75, Сусек,општина Беочин у стамбеној 
згради за колективно становање бр.1, саграђеној на 
парцели број 215 к.о. Сусек
Почетна цена непокретности: 443.800,00 РСД  
/3.800,00 еура/
Износ депозита: 30 % од укупне цене непокретности: 
133.140,00 динара.

2.
 Општинско веће општине Беочин формираће  
Комисију за спровођење поступка отуђења непокрет-
ности из јавне својине општине Беочин  из тачке 1 ове 
Одлуке која броји 5 /пет/ чланова. и  објавити Оглас о 
спровођењу поступка јавног надметања за отуђење 
непокретности из јавне својине општине Беочин.  
Комисија спроводи  поступак јавног надметања, а по 
окончаном поступку јавног надметања, утврђује 
предлог да се наведене непокретности отуђе понуђачу 
који је понудио најповољније услове,односно који је 
понудио највиши износ купопродајне цене. 

 Утврђује се висина лицитационог корака од 
20.000,00 динара.

3.
  Након спроведеног поступка јавног надме-
тања, одлуку о отуђењу непокретности доноси 
Општинско веће општине Беочин.

4.
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин.

Образложење
 Општина Беочин је власник непокретности 
описаних у тачки 1. диспозитива ове Одлуке, пословних 
простора и станова који не испуњавају услове према 
критеријуму просторних услова,опремљености пос-
ловних простора и станова  основним инсталацијама, 
конструктивне сигурности и безбедности, као и заштите 
од спољних климатских утицаја и задовољавања 
основних хигијенских услова.
 Имајући у виду горе наведено, као и Извештај 
надлежног Одељења, а поступајући по одредбама 
Закона о јавној својини, Уредби о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, 
односно прибављања и уступања искоришћавања 
других имовинских права, као и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда и Одлуке о 
прибављању,располагању и управљању стварима и 
другим имовинским правима у јавној својини општине 
Беочин, председник је одлучио као у диспозитиву, 
односно да се приступи поступку отуђења непокрет-
ности,у поступку јавног надметања,по тржишној 
вредности описаних непокретности као почетној цени. 
Поступак јавног надметања описаних непокретности 
спроводиће Комисија, коју формира Општинско веће 
општине Беочин, а која и објављује оглас  у дневном 
листу који се дистрибуира на целој територији 
Републике Србије. Комисија ће спровести поступак 
јавног надметања и утврдити предлог да се наведене 
непокретности отуђе понуђачу који је понудио 
најповољније услове,односно који је понудио највиши 
износ купопродајне цене. 
 Сходно наведеном, одлучено као у диспозиву.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 01-011-33/1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 16.06.20.  Митар Милинковић, с.р.
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 На основу члана 99. став 1. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 
72/09, 81/09-исп, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/11, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19,37/19 – др.закон и 9/20), члана 6. 
Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевиснког 
земљишта у јавној својини општине Беочин („Службени 
лист општине Беочин“ бр. 6/19) и члана 144. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
3/19) и Програма отуђења и давања у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини општине 
Беочин број 01-463-159/19 од 26.11.2019. године, 
Председник општине доноси 
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ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И РАСПИСИВАЊУ 
ЈАВНОГ ОГЛАСА

1.
 ПОКРЕЋЕ СЕ поступак отуђења грађевинског 
земљишта у јавној својини општине Беочин и расписује 
јавни оглас за јавно надметање ради отуђења 
грађевиснког земљишта, а на предлог Одељења за 
имовинске, опште и заједничке послове бр. 01-011-
32/20 од 10.06.2020 . године.

2.
 Предмет отуђења је грађевинско земљиште:
- у зони породичне стамбене изградње у Беочину, улица 
Цара Душана – „Центар 1“ – источно од Топлане,  
парцеле бр. 1689/31 К.О. Беочин и 1689/32 К.О. Беочин, 
свака површине 24 м2, намењене за изградњу  
објеката за чување возила
- у зони радних садржаја у Беочину, потес Пустара, 
парцела бр. 1467/21 К.О. Беочин, површине 37214 
м2,намењене за изградњу пословних,производних, 
складишних објеката и у комбинацијама

- у викенд зони  у Баноштору, потес Крушевље, парцела 
бр. 2878/1 К.О. Баноштор , површине 29.195 м2, 
намењена за изградњу викенд објекта  
- у зони становања у Лугу, улица Фрушкогорска, 
парцела бр. 293 К.О. Луг, површине 944 м2, намењене 
за изградњу стамбено-пословног објекта, мањег 
производног, складишног и у комбинацијама, 
економског, помоћног 

3.
 Ову Одлуку доставити Одељењу за имовинске, 
опште и заједничке послове на даље поступање. 

4.
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“
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