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На основу члана 20. став 1. тачка 13. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 
83/2014 - др. закон), члана 57. Закона о превозу путника 
у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015) и 
члана 34. Статута општине Беочин („Сл. лист општине 
Беочин“, бр. 7/11-пречишћен текст и 11/12 и 8/15), 
Скупштина Општине Беочин на седници одржаној дана 
05.02.2016. године, донела је

ОДЛУКУ О ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ БЕОЧИН

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређују услови, 

организација, начин обављања, као и друга питања од 
значаја за обављање такси превоза путника на 
територији и са територије општине Беочин (у даљем 
тексту: такси превоз).

Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овој одлуци 

имају следеће значење:
1. „Такси превозник“ је правно лице (привредно 

друштво или друго правно лице) или предузетник коме 
је сходно одредбама закона и ове одлуке одобрено 
обављање такси превоза;

2. „Ванлинијски превоз“ јесте јавни превоз за 
који се итинерер и други услови превоза утврђују 
посебно за сваки превоз;

3. „Такси превоз“ јесте ванлинијски превоз 
путника који се обавља путничким аутомобилом који 
испуњава услове прописане законом и овом Одлуком;

4. „Таксиметар“ је мерни инструмент који 
стално, за време вожње или стајања у току вожње, 
аутоматски израчунава и показује цену вожње, у 
зависности од пређеног пута и укупног трајања вожње;

5. „Такси тарифа“ је скуп јединичних цена за 
старт, пређени километар, време чекања, долазак на 
адресу по позиву и превоз пртљага по комаду, о чему се 
путници обавештавају пре уласка у такси возило, а 
примењује се у зависности од доба дана или ноћи, од 
дана у недељи (радни дан, недеља, државни и верски 
празник) и подручја на коме се вожња обавља (ужа или 
шира територија јединице локалне самоуправе и 
територије других јединица локалне самоуправе) и која 
је учитана у мерни инструмент; 

6. „Такси стајалиште“ је место на јавној саобра-
ћајној или другој посебно уређеној површини које је 
одређено и уређено за пристајање такси возила, 
чекање и пријем путника и које је обележено саобра-
ћајном сигнализацијом сходно прописима којима се 
уређује безбедност саобраћаја на јавним путевима; 

7. „Такси возач“ је физичко лице које управља 
такси возилом и обавља такси превоз, као предузетник 
или као запослени код правног лица; 

8. „Такси дозвола“ је идентификациона исправа 
коју такси возач носи са собом приликом обављања 
делатности и коју је дужан да покаже на захтев 
овлашћеног лица и која садржи пословно име правног 
лица или предузетника, редни број, име и презиме 
такси возача, статус такси возача (предузетник или 
запослени), јединствени матични број грађана - такси 
возача (ЈМБГ), адресу и фотографију; 

9. „Такси возило“ је путничко моторно возило 
намењено за обављање такси превоза које испуњава 
услове одређене Законом и овом одлуком којима се 
утврђују посебни услови за возила за обављање 
друмског превоза;

10. „Такси исправе“ су такси дозвола, легитима-
ција такси возача и идентификациона ветробранска 
налепница.

Члан 3.
Такси превоз могу обављати правна лица и 

предузетници чија је претежна делатност такси превоз 
путника, који су за обављање те делатности 
регистровани у Регистру привредних субјеката, у 
складу са законом којим се уређује регистрација 
привредних субјеката и који имају одобрење Службе за 
општу управу и заједничке послове Општинске управе 
општине Беочин. 

Такси превоз под условима из става 1. овог 
члана може се обављати само на територији општине 
Беочин за коју такси превозник има издато важеће 
одобрење за обављање такси делатности.

Изузетно, такси превозник може да обави такси 
превоз преко или на територији јединице локалне 
самоуправе, од које нема издато важеће одобрење за 
обављање такси делатности, ако је такси превоз 
започет на територији јединице локалне самоуправе од 
које такси превозник има издато важеће одобрење за 
обављање делатности. 

Такси превозник који обави превоз у смислу 
става 3. овог члана обавезан је да одмах по обављеном 
такси превозу уклони кровну ознаку и не може да пружа 
услуге такси превоза на територији јединице локалне 
самоуправе, од које нема издато важеће одобрење за 
обављање такси делатности.

 Члан 4.
У оквиру планирања потреба у јавном 

ванлинијском превозу путника на територији општине 
Беочин, планира се потребан број такси возила и такси 
стајалишта на територији општине Беочин и доноси 
Програм потреба за такси превозом, у складу са 
законом.



Програм из става 1. овог члана доноси се за 
петогодишњи плански период, који садржи број такси 
возила, број такси стајалишта, а са чијим радом се 
задовољавају потребе за овом врстом превоза у 
складу са саобраћајно-техничким условима којима се 
дефинише оптимално организовање такси превоза у 
погледу броја такси возила и броја такси стајалишта на 
територији општине Беочин.

Предлог Програма припрема Савет за коорди-
нацију послова безбедности саобраћаја на путевима 
на територији општине Беочин у сарадњи са ЈП 
„Грађевинско земљиште и путна привреда“ Беочин (у 
даљем тексту: Јавно предузеће). 

Општинско веће општине Беочин доноси 
Програм из става 1. овог члана.

Захтев за измену и допуну Програма могу 
поднети и такси превозници са територије општине 
Беочин, а исти треба да садржи образложени разлог за 
измену и допуну програма и мора бити потписан и 
оверен печатом такси превозника и то минимално 
половине од броја такси превозника који поседују 
одобрење Службе за општу управу и заједничке 
послове Општинске управе Беочин.

2. УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА

Члан 5.
Предузетник може обављати такси превоз, ако 

поред општих услова прописаних законом, испуњава и 
услове утврђене овом одлуком и то:

1. Да поседује возачку дозволу „В” категорије 
најмање три године, не рачунајући пробни период;

2. Да је власник, односно прималац лизинга 
најмање једног регистрованог путничког возила, које 
испуњава услове утврђене законом и овом одлуком. 
Прималац лизинга мора бити уписан у саобраћајну 
дозволу као корисник возила;

3. Да поседује лекарско уверење о здрав-
ственој способности за управљање моторним возилом 
професионалног возача;

4. Да му правоснажном судском одлуком није 
забрањено обављање делатности, односно да му 
правоснажном пресудом о прекршају није изречена 
заштитна мера обављања делатности, док трају 
правне последице осуде, односно мере, што се 
доказује уверењем - потврдом која није старија од 30 
(тридесет) дана; 

5. Да није правноснажно осуђиван на казну 
затвора дужу од две године за кривично дело против 
живота и тела, полне слободе, против безбедности 
јавног саобраћаја и јавног реда и мира, што се доказује 
актом надлежног органа, не старијим од 30 (тридесет) 
дана; 

6. Да постоји слободно место за такси возило у 
складу са Програмом из члана 4. ове Одлуке;

7. Да моторно возило које поседује у погледу 
намене и погодности испуњава услове из члана 9. ове 
одлуке;

8. Да на дан подношења захтева поседује 
возачку дозволу из тачке 1. овог члана и да му није 
изречена мера забране управљања моторним возилом 
„Б“ категорије, што се доказује уверењем не старијим 
од 30 (тридесет) дана;  

9. Да има пословно седиште и пребивалиште 
на територији општине Беочин; 

Члан 6.
Предузетник може обављати такси превоз са 

једним возилом за које му је одређен евиденциони број, 
издате такси исправе и ознаке.

Предузетник своје возило не може уступити 
другом превознику.

Правно лице

Члан 7.
За обављање такси превоза, привредно 

друштво, односно друго правно лице регистровано за 
обављање ове делатности, поред услова прописаних 
законом мора да испуњава и следеће услове:

1. Да је регистровано за обављање делатности 
такси превоза у складу са законом и овом Одлуком;

2. Да је власник, односно прималац лизинга 
најмање једног регистрованог путничког возила, које 
испуњава услове утврђене законом и овом одлуком. 
Прималац лизинга мора бити уписан у саобраћајну 
дозволу као корисник возила;

3. Да по сваком возилу има најмање једног 
пријављеног такси возача који је запослен у правном 
лицу, а који испуњава услове прописане чланом 8. ове 
Одлуке са којим има закључен уговор о раду и пријаву 
на обавезно социјално осигурање (образац МА), а који 
се уписује у такси дозволу;

4. Да постоји слободно место за такси возило у 
складу са Програмом из члана 4. став 1. ове одлуке;

5. Да моторно возило које поседује у погледу 
намене и погодности за такси превоз испуњава услове 
из члана 9. ове одлуке;

6. Да има пословно седиште на територији 
општине Беочин.

Такси возач

Члан 8.
Такси возач мора да испуњава услове пропи-

сане чланом 5. став 1. тачкама 1., 3., 4., 5. и 8. ове 
одлуке.

Поред услова из става 1. овог члана, такси 
возач мора да има закључен уговор о раду и пријаву на 
обавезно социјално осигурање (образац МА) са такси 
превозником.

Такси превозник одговоран је да се такси возач, 
у прописном року, подвргне, редовном здравственом 
прегледу, као и да води евиденцију о тим прегледима.

Такси возач може обављати такси превоз само 
са важећом такси легитимацијом.

Такси возило

Члан 9.
Такси возило је намењено и погодно за 

обављање делатности такси превоза ако испуњава 
следеће услове: 

1. да је фабрички произведено путничко возило 
које има највише пет седишта, рачунајући и седиште 
возача и најмање четворо врата;

2. да задовољава услове у погледу границе 
издувне емисије прописане најмање нормом „ЕУРО 3“

3. да је технички исправно у складу са 
прописима, што се доказује потврдом о обављеном 
техничком прегледу возила не старијом од 6. месеци;
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4. да има управљач на левој страни возила;
5. да возило поседује регистарску ознаку опш-

тине Беочин која садржи латинична слова „ТX“ на две 
позиције;

6. да поседује полису осигурању путника од 
последица несрећног случаја у јавном превозу;

7. да има таксиметар који мора бити исправан, 
баждарен на важећу тарифу, пломбиран и постављен 
тако да износ који откуцава буде видљив и да се 
његовим укључењем светло на такси табли искључује; 

8. да је опремљено инсталацијом за освет-
љење кровне ознаке;

9. да у унутрашњости возила има важећи це-
новник услуга постављен тако да његов садржај буде 
видљив путницима, као и да на задњим бочним 
стаклима има истакнуте цене такси превоза;

10. да на видном месту за кориснике превоза 
има истакнуту легитимацију такси возача и иденти-
фикациону ветробранску налепницу;

11. да је возило без спољашњих оштећења на 
лимарији, браницима, стаклима и фаровима:

12. да је унутрашњост возила (седишта, оплате 
врата и крова, подне облоге, облоге простора за 
смештај пртљага, ручице за отварање врата, ручице за 
отварање прозора и сл.) без оштећења; 

13. да има исправан уређај за загревање и 
вентилацију возила-клима уређај;

14. да има исправан одговарајући противпо-
жарни апарат са важећим роком употребе на присту-
пачном месту;

15. да на крову возила има кровну ознаку „TAXI“ 
чија је висина најмање 8 цм, која је са обе стране истог 
изгледа, постављена паралелно са ветробранским 
стаклом, опремљена уређајем за осветљење који 
омогућава да садржај кровне ознаке буде јасно 
видљив;

16. да на кровној ознаци поред речи „TAXI“ 
садржи амблем или назив такси превозника, 
евиденциони број кровне ознаке висине најмање 6 цм, 
издат од Службе за општу управу и заједничке послове  
и основни грб општине Беочин;

17. уколико возило поседује уређај за радио 
станицу, неопходно је поседује дозволу односно 
решење Републичке агенције за електронске 
комуникације (Рател).

Члан 10.
Такси превозник (привредно друштво, односно 

друго правно лице) може обављати делатност такси 
превоза са више возила, под условом да за свако 
возило има одобрење и да су им издате такси исправе и 
ознаке за возило.

Ако такси превозник обавља делатност такси 
превоза са више возила, по сваком возилу мора имати 
најмање по једног пријављеног такси возача који је 
запослен код такси превозника, испуњава услове 
прописане чланом 8. став 1. и 2. ове Одлуке и са такси 
превозником има закључен уговор о раду и пријаву на 
обавезно социјално осигурање (образац МА).

Уколико такси превозник делатност такси 
превоза обавља са више возила, а при томе по сваком 
возилу има најмање по једног пријављеног возача чији 
је период трајања уговора о раду краћи од периода 
одобрења (решења и такси дозволе) дужан је да 
најкасније са даном истека уговора о раду Служби за  

општу управу и заједничке послове достави докумен-
тацију којом доказују да је са такси возачем продужен 
уговор о раду, или достави документацију утврђену 
чланом 8. став 1. и 2. одлуке за новог такси возача. У 
супротном ће се такси превознику укинути одобрење 
(решење и такси дозволу) којим је одобрено обављање 
делатност такси превоза на територији општине 
Беочин са предметним возилом. 

Ако је број такси возила утврђен Програмом 
потреба за такси превозом из члана 4. став 1. ове Одлу-
ке попуњен, Служба за општу управу и заједничке пос-
лове, по редоследу подношења захтева формира лис-
ту чекања, и након стварања слободног места, односно 
смањења броја такси возила предузима даље актив-
ности на решавању поднетог захтева такси превозника.

О попуњености броја такси возила, као и о томе 
да ће се захтев такси превозника разматрати када се за 
то створе услови, односно смањи број такси возила, 
Служба за општу управу и заједничке послове 
обавештава такси превозника. 

Ако се број такси возила утврђен Програмом 
потреба за такси превозом из члана 4. став 1. ове 
Одлуке не смањи у року од 60 дана од дана подношења 
захтева, односно од дана када се захтев такси 
превозника налази на листи чекања, Служба за општу 
управу и заједничке послове ће Закључком одбацити 
поднети захтев такси превозника.

Члан 11.
Такси превозници приликом подношења 

захтева за прво издавање такси дозволе (одобрења) 
као и за продужетак исте морају испунити опште услове 
прописане законом, као и услове утврђене овом 
одлуком.

Захтев за издавање одобрења за отпочињање  
и обављање делатности такси превоза подноси се 
Служби за општу управу и заједничке послове.

Предузетник уз захтев прилаже:
- Очитану личну карту или фотокопију исте;
- Очитану возачку дозволу или фотокопију исте;
- Очитану саобраћајну дозволе или фотокопију 

исте;
- Лекарско уверење о здравственој способ-

ности за управљање моторним возилом професио-
налног возача;

- Уверење – потврда која није старија од 30 (три-
десет) дана којом доказује да му правоснажном суд-
ском одлуком није забрањено обављање делатности, 
односно да му правоснажном пресудом о прекршају 
није изречена заштитна мера обављања делатности, 
док трају правне последице осуде, односно мере;

- акт надлежног органа, не старијим од 30 
(тридесет) дана, којим доказује да није правноснажно 
осуђиван на казну затвора дужу од две године за 
кривично дело против живота и тела, полне слободе, 
против безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и 
мира;

- уверење не старије од 30 (тридесет) дана 
којим доказује да му није изречена мера забране 
управљања моторним возилом „Б“ категорије;

Правна лица уз захтев прилажу:
- фотокопију решења о упису у регистар 

привредних субјеката;
- очитану саобраћајну дозволе или фотокопију 

исте;
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- акт надлежног органа, не старијим од 30 
(тридесет) дана, којим доказује да одговорно лице није 
правноснажно осуђивано на казну затвора дужу од две 
године за кривично дело против живота и тела, полне 
слободе, против безбедности јавног саобраћаја и 
јавног реда и мира;

На основу поднетог захтева, Служба за општу 
управу и заједничке послове издаје Решење којим се 
одобрава обављање делатности такси превоза на 
територији општине Беочин са роком важења 3. године 
од дана правоснажности решења.

Члан 12.
Испитивање погодности моторног возила 

намењеног за обављање такси превоза врши Служба 
за инспекцијске послове и урбанизам.

Служба из става 1. овог члана, приликом 
испитивања погодности возила за такси превоз 
утврђује испуњеност услова возила прописаних 
чланом 9. ове одлуке, сачињава  Записник о 
извршеном прегледу возила, на основу кога Служба за 
инспекцијске послове и урбанизам, издаје Решење о 
погодности возила за обављање делатности такси 
превоза на територији општине Беочин са роком 
важења годину дана од дана прегледа такси возила.

Такси превозник је дужан да најкасније 7 
(седам) дана пре истека решења из става 2. овог члана 
изврши преглед такси возила у Општинској управи 
Беочин – Служби за инспекцијске послове и урбанизам.

3. САГЛАСНОСТ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА

Члан 13.
Такси превозник може почети са радом, 

односно обављати такси превоз, под условом да поред 
законом утврђених услова испуне и услове утврђене 
овом Одлуком.

Захтев за продужење (свако наредно подноше-
ње) акта из члана 11. става 5. ове Одлуке, са потребним 
доказима (документацијом), такси превозник подноси 
Служби за општу управу и заједничке послове  15 
(петнаест) дана пре истека акта којим му је одобрено 
обављање делатности такси превоза на територији 
општине Беочин. 

Уз акт, одобрење за обављање делатности 
такси превоза Служба за општу управу и заједничке 
послове, такси превозницима издаје такси исправе и 
ознаке, о којима води посебан регистар.

4. ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА

А) Услови за привремени прекид обављања такси 
превоза

Члан 14.
Привремени прекид обављања такси превоза 

по захтеву такси превозника, Служба за општу управу и 
заједничке послове утврђује за одређени временски 
период у складу са законом.

Такси превозник може привремено прекинути 
обављање такси превоза због:

1. поправке возила којим обавља такси превоз 
у трајању до три месеца;

2. издржавања казне затвора, односно изрече-

не мере безбедности, васпитне или заштитне у трајању 
до шест месеци;

3. спречености за рад (здравственог стања) у 
тра-јању до шест месеци;

4. за време трајања мере безбедности, односно 
заштитне мере забране управљања моторним вози-
лом до два месеца;

5. у другим случајевима у складу са законом и 
овом одлуком.

Такси превозник уз захтев за привремени пре-
кид обављања такси превоза Служби за општу управу 
и заједничке послове подноси одговарајућу докумен-
тацију којом доказује разлоге спречености за рад и 
депонује такси ознаке и исправе.

По истеку временског периода привременог 
прекида обављања такси превоза, такси превозник је 
обавезан да Служби за општу управу и заједничке 
послове, у року од осам дана, достави доказ о даљем 
трајању или престанку привременог прекида обав-
љања такси делатности издат од стране Регистра 
привредних субјеката. 

Пријаву о привременом прекиду Служби за 
општу управу и заједничке послове за запосленог такси 
возача, подноси послодавац - такси превозник.

Б) Услови за престанак обављања такси превоза

Члан 15.
Такси превознику престаје важност акта из 

члана 11. става 5. ове Одлуке, којим је дата сагласаност 
о испуњењу услова за обављање такси превоза у 
случају: 

1. Одјаве код Регистра привредних субјеката;
2. Привремене одјаве код Регистра привредних 

субјеката, а да при томе Служби за општу управу и 
заједничке послове није поднет Захтев у складу са 
чланом 14. ове Одлуке; 

3. Ако престану да постоје услови из члана 5., 
7., 8. и 9. став 1. ове Одлуке;

4. Ако престану да постоје услови из члана 10. 
став 3. ове Одлуке;

5. Да једном годишње не изврши испитивање 
погодности за возило, најкасније даном истека 
важности потврде о погодности возила, у складу са 
одредбама ове одлуке;

6. Да је правоснажном судском пресудом 
осуђен по основу увећане наплате од прописане 
чланом 33. ове Одлуке;

7. Да Служби за општу управу и заједничке пос-
лове не достави доказ из члана 14. став 4. ове Одлуке;

8. Ако изврши одјаву такси возача, односно са 
такси возачем раскине уговор о раду, а при том пре 
раскида уговора о раду не прибави одобрење Службе 
за општу управу и заједничке послове за замену такси 
возача са којим је закључио уговор о раду; 

9. Да се на возилу којим се обавља такси превоз 
не налази кровна ознака „TAXI“ са свим обележјима, на 
предњем ветробранском стаклу идентификациона 
ветробранска налепница, а у возилу легитимација 
такси возача и ценовник превоза путника и пртљага;

10. У другим случајевима прописаним законом 
и овом одлуком;

Решење о престанку важности одобрења из 
става 1. овог члана Одлуке, Служба за општу управу и 
заједничке послове доставља Регистру привредних 
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субјеката, Министарству унутрашњих послова и 
надлежној инспекцији.

Такси превозник дужан је да пре подношења 
пријаве о трајном прекиду, Регистру привредних 
субјеката поднесе захтев за трајни прекид делатности 
такси превоза и Служби за општу управу и заједничке 
послове врати такси исправе и ознаке.

Члан 16.
Такси превозници су поред законом пропи-

саних обавеза дужни да у року од три дана од дана 
наступања измене писменим путем пријаве Служби за 
општу управу и заједничке послове и то:

1. Измену података које садрже такси дозвола и 
друге исправе у смислу ове одлуке;

2. Измене у вези моторног возила;
3. Све измене података које се односе на 

услове за обављање такси превоза прописане чланом 
5., 7. и чланом 8. ове Одлуке;

4. Подношења захтева за брисање из регистра 
Агенције за привредне регистре Служби за општу 
управу и заједничке послове врате такси дозволу, 
легитимацију такси возача и идентификациону 
ветробранску налепницу;

5. Подношења захтева Агенцији за привредне 
регистре о привременом прекиду обављања делат-
ности такси превоза, Служби за општу управу и зајед-
ничке послове врати такси дозволу и легитимацију 
такси возача;

6. По правоснажности решења о брисању из 
ре-гистра донетом по сили закона, Служби за општу 
упра-ву и заједничке послове врати такси дозволу, 
легити-мацију такси возача и идентификациону 
ветробранску налепницу;

7. Да након престанка обављања делатности 
такси превоза Полицијској станици Беочин, врате 
регистарске ознаке - таблице са ознакама „ТХ“.

5. ТАКСИ ИСПРАВЕ И ОЗНАКЕ

Члан 17.
Такси дозвола је исправа коју такси возач носи 

са собом приликом обављања делатности и коју је 
дужан да покаже на захтев овлашћеног лица и садржи:
- Основни грб општине Беочин;
- Редни број такси дозволе са датумом издавања;
- Пословно име такси превозника;
- Матични број и ПИБ такси превозника;
- Адресу такси превозника;
- Име и презиме предузетника, односно одговорног 
лица у правном лицу;
- Јединствени матични број предузетника односно 
одговорног лица у правном лицу;
- Назив такси удружења, уколико је правно лице или 
предузетник његов члан;
- Регистарски број такси возила;
- Марку и тип такси возила;
- Податке о власнику односно примаоцу лизинга уписа-
ног у саобраћајну дозволу као корисник возила регис-
трованог путничког возила;
- Број и датум решења којим се одобрава обављање 
делатности такси превоза;
- Рок важности; 
- Потпис овлашћеног лица и печат надлежног органа.

Образац такси дозволе саставни је део ове 
Одлуке и налази се у Прилогу број 1.

Такси дозвола је исправа која се издаје са 
роком важења 3 године. Саставни део такси дозволе је 
решење Службе за општу управу и заједничке послове, 
којим се правном лицу односно предузетнику одобрава 
обављање делатности ванлинијског превоза, такси 
превоза путника на територији општине Беочин. 

Служба за општу управу и заједничке послове  
води евиденцију о издатим такси дозволама.

Члан 18.
Легитимација такси возача је исправа која 

садржи податке о такси возачу.
Издаје се са роком важења до једне године. 
Легитимација такси возача, поставља се у 

возилу тако, да иста буде на увиду путнику приликом 
вожње, а налази се на средини горњег дела инструмент 
табле и садржи:
- Евиденциони број легитимације такси возача;
- Пословно име правног лица или предузетника;
- Име и презиме такси возача;
- Јединствени матични број такси возача;
- Адресу пребивалишта такси возача; 
- Статус такси возача (предузетник или запослени);
- Фотографију такси возача
- Датум, потпис овлашћеног лица и печат надлежног 
органа.

Образац легитимације такси возача саставни је 
део ове Одлуке и налази се у Прилогу број 2.

Исправе и ознаке за возило којим се обавља такси 
превоз

Члан 19.
Идентификациона ветробранска налепница је 

ознака возила која садржи податке о такси возилу, 
налази се на предњем десном горњем углу ветробран-
ског стакла, поставља и скида овлашћено лице такси 
превозника.

Идентификациона ветробранска налепница 
садржи:
- Основни грб општине Беочин,
- Евиденциони број такси дозволе, 
- Натпис „TAXI“,
- Рок важности.

Образац идентификационе ветробранске на-
лепнице саставни је део ове одлуке и налази се у При-
логу број 3.

На крову путничког аутомобила којим се обав-
ља такси превоз мора бити истакнут назив „TAXI“.

Кровна ознака „TAXI“ служи за индентифи-
кацију такси возила, правоугаоног је облика и истакнута 
је на крову возила. Поставља је такси превозник пара-
лелно са ветробранским стаклом, са обе стране је 
истог изгледа и садржај исте мора бити јасно видљив.

Такси превозници не могу било којом својом 
радњом која се односи на давање и коришћење кровне 
ознаке са натписом „TAXI“, давањем докумената са 
својим пословним именом, такси дозволе, такси возила 
и др. да омогуће другим правним и физичким лицима 
који не испуњавају услове прописане овим законом да 
обављају такси превоз. 
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6. ТАКСИ СТАЈАЛИШТЕ

Члан 20.
Такси стајалишта су површине јавне намене 

одређене и уређене за стајање (пристајање, чекање и 
примање путника) такси возила у току обављања такси 
превоза.

Такси стајалишта се обележавају хоризонт-
алном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом.

Хоризонталном сигнализацијом жуте боје обе-
лежава се простор за стајање такси возила, у оквиру 
такси стајалишта, на почетку и на крају стајалишта 
жутом бојом уписује се натпис „TAXI“.

На почетку стајалишта поставља се верти-
кални саобраћајни знак за означавање такси стаја-
лишта, са допунском таблом која означава број паркинг 
места предвиђених као такси стајалиште.

О обележавању такси стајалишта и одржавању 
саобраћајне сигнализације на такси стајалишту из 
става 1. овог члана стара се Јавно предузеће.

Члан 21.
Локацију такси стајалишта на површинама јав-

не намене одређује Општинско веће општине Беочин 
на предлог Савета за координацију послова безбед-
ности саобраћаја на путевима на територији општине 
Беочин у сарадњи са Јавним предузећем.

На такси стајалишту возила се паркирају према 
редоследу доласка.

На такси стајалишту могу се паркирати само 
возила која имају издато одобрење Службе за општу 
управу и заједничке послове.

На такси стајалишту паркирају се само возила 
која су обележена у складу са законом и овом одлуком 
и при том се возила налазе у раду.

Такси возила се паркирају на стајалишту само у 
оквиру обележених места и на начин како је дефини-
сано хоризонталном и вертикалном саобраћајном сиг-
нализацијом.

За време стајања возила на такси стајалишту 
возач је дужан да остане поред возила или у возилу.

Такси возач не сме остављањем возила или 
предмета да заузима места на такси стајалишту и да на 
тај начин онемогући друге такси возаче да користе 
одређена такси стајалишта.

Члан 22.
Путничким аутомобилом којим се обавља такси 

превоз путника не може се обављати линијски превоз 
путника.

Такси превозник не може користити аутобуска 
стајалишта која су одређена за линијски превоз 
путника.

7. ТАКСИ ПРЕВОЗ

Члан 23.
У возилу којим се обавља превоз путника, 

односно лица, осим путничког аутомобила којим се 
обавља такси превоз путника, не може се налазити 
таксиметар.

Члан 24.
Забрањено је за време трајања искључења, 

користити возило које је у вршењу инспекцијског 
надзора искључено из саобраћаја.

Члан 25.
Такси возач је обавезан да прихвати вожњу до 

захтеваног одредишта са такси стајалишта, на 
телефонски позив одласком на назначену адресу и 
заустављањем корисника такси услуге на јавној 
саобраћајној површини, осим у случајевима предви-
ђеним чланом  27. ове Одлуке.

Такси возач је обавезан да такси превоз за-
почне по уласку путника у возило, као и да приликом 
отпочињања превоза укључи таксиметар.

Такси возач је обавезан да такси превоз обави 
путем који путник одреди, односно најкраћом трасом до 
одредишта путника, а у складу са важећим режимом 
саобраћаја.

Такси возач за извршену услугу превоза напла-
ћује цену превоза у износу који показује таксиметар у 
тренутку завршетка превоза.

Члан 26.
Такси возач је дужан да у слободно такси вози-

ло прими сваког путника у границама расположивих 
седишта, као и пртљаг путника у границама величине 
простора за пртљаг и носивости такси возила.

У делу путничког возила којим се обавља такси 
превоз намењеном за превоз путника не могу се 
смештати ствари које нису ручни пртљаг.

Такси возач је обавезан да се за време обав-
љања такси превоза према путницима опходи са 
пажњом и поштовањем.

Такси возач је обавезан да за време такси 
превоза буде уредан, да му је одећа прикладна (дуге 
панталоне, кошуља), да не пуши у такси возилу за 
време вожње, као и да није под утицајем алкохола или 
опојне дроге.

Члан 27.
Такси возач није дужан да у такси возило прими 

лица под утицајем алкохола и опојних дрога или 
оболела од заразних болести, лица са изузетно 
запрљаном одећом, као и лични пртљаг путника којим 
би се угрозила безбедност и здравље људи, испрљало 
или оштетило такси возило. 

Такси возач не сме да прими у такси возило 
децу до шест година без пратиоца.

Такси возилом не могу се без пристанка такси 
возача превозити кућни љубимци.

Члан 28.
За време вршења услуге такси превоза, такси 

возач код себе мора да поседује:
1. Такси дозволу; 
2. Легитимацију такси возача; 
3. Решење о одобрењу обављања такси прево-

за;
4. Решење Агенције за привредне регистре о 

регистрацији такси превозника;
5. Уговор о раду;
6. Доказ о пријави на обавезно социјално 

осигурање (образац МА);
7. Лекарско уверење о здравственој способ-

ности за управљање моторним возилом.

Члан 29.
Такси возач, у време обављања такси превоза, 

не сме такси возило паркирати ван такси стајалишта, а 
нарочито на аутобуској станици и стајалиштима.
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Члан 30.
Када такси возило користи за личне потребе, 

такси возач је обавезан да из простора за превоз 
путника уклони таксиметар и са крова возила, уклони 
кровну ознаку „TAXI“.

Када се такси возило користи у случају из става 
1. овог члана Одлуке, забрањено је коришћење такси 
стајалишта.

Члан 31.
За време превоза путника светло на кровној 

ознаци такси возила у делу који садржи назив „TAXI“ 
мора бити искључено.

Члан 32.
Правна лица и предузетници са седиштем ван 

територије општине Беочин, могу обављати такси 
превоз путника на територији општине Беочин под 
условима прописаним законом.

8. ЦЕНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА

Члан 33.
Цену услуге обављања такси превоза односно 

такси тарифу чини скуп јединичних цена за старт, 
пређени километар, време чекања, долазак на адресу 
по позиву и превоз пртљага по комаду, о чему се 
путници обавештавају пре уласка у такси возило, а 
примењује се у зависности од доба дана или ноћи, од 
дана у недељи (радни дан, недеља, државни и верски 
празник) и подручја на коме се вожња обавља (ужа или 
шира територија општине Беочин и територије других 
јединица локалне самоуправе) и која је учитана у 
мерни инструмент. 

Цену услуге обављања такси превоза на тери-
торији општине Беочин утврђује Општинско веће 
општине Беочин, на предлог члана Општинског већа 
надлежног за послове привреде. 

Иницијативу за измену цене такси тарифе могу 
покренути такси превозници са територије општине 
Беочин. Захтев за измену такси тарифе мора садржати 
потписе, оверене печатима и то минимално половине, 
од укупног броја такси превозника са територије 
општине Беочин који поседују одобрење Службе за 
општу управу и заједничке послове за обављање 
делатности такси превоза путника на територији 
општине Беочин.

Цена услуге обављања такси превоза напла-
ћује се у износу који утврди таксиметар као мерни 
иструмент подешен у складу са ценом из става 1. и 2. 
овог члана одлуке.

Члан 34.
У цену такси превоза урачунат је и превоз 

ручног пртљага путника. 
Под ручним пртљагом путника подразумева се 

пртљаг који путник уноси у део возила намењен за 
путнике такси возила и за исти одговоран је путник.

Ствари које се не сматрају ручним пртљагом не 
могу се смештати у делу возила у коме се налазе места 
за превоз путника.

Уколико корисник такси превоза поседује 
ствари које се не сматрају ручним пртљагом, такси 
возач је дужан да корисника услуге такси превоза пре 
уласка у такси возило обавестити да се врши наплата 

превоза пртљага, у супротном путник није у обавези да 
исти плати.

Члан 35.
Такси возач је дужан да путнику изда оверен 

такси рачун о пруженој услузи.
Такси рачун мора садржати следеће податке:
1. Податке о превознику (назив предузетника, 

односно пословно име привредног друштва, односно 
другог правног лица као и име и презиме такси возача)

2. Регистарски број такси возила,
3. Редни број рачуна,
4. Датум и време издавања,
5. Пређене километре,
6. Цену по таксиметру, доплату и укупну цену, и
7. Потпис и печат.
У случају да такси возач на крају вожње путнику 

не изда такси рачун из става 1. овог члана одлуке, пут-
ник није у обавези да плати цену услуге такси превоза.

Члан 36.
У случају немогућности да заврши започети 

такси превоз, такси возачу припада као накнада износ 
који у моменту превоза покаже таксиметар умањен за 
цену старта уз обавезу обезбеђивања другог такси 
возила.

Члан 37.
О пријему других путника у току такси превоза 

до одредишта одлучује путник који је започео кориш-
ћење такси превоза уз сагласност такси возача.

Ако путник који је примљен у току такси превоза 
наставља коришћење такси превоза после одредишта 
путника који је започео коришћење овог превоза, нас-
тавак вожње се сматра започињањем такси превоза.

Члан 38.
Такси превозник са седиштем ван територије 

општине Беочин може обавити такси превоз који је за-
почео на територији своје јединице локалне самоу-
праве за који има издато одобрење надлежног органа, 
а који се делом обавља и на територији општине 
Беочин, под условима прописаним законом и овом 
одлуком.

9. НАДЗОР

Члан 39.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке 

врши Служба за општу управу и заједничке послове.
Инспекцијски надзор над применом одредба 

ове одлуке врши саобраћајно -комунални инспектор 
Општинске управе општине Беочин (удаљем тексту: 
инспектор).

Члан 40.
У вршењу инспекцијског надзора, инспектор 

има дужности и овлашћења утврђена законом којим се 
уређује јавни превоз путника у друмском саобраћају, 
односно може да:

1. Нареди отклањање недостатака у погледу 
испуњавања прописаних услова за обављање такси 
превоза путника, као и осталих услова из ове одлуке;

2. Поднесе захтев за покретања прекршајног 
поступка; 
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3. Искључи такси возило којим се врши такси 
пре-воз противно одредбама закона и ове одлуке, 
одреди место паркирања и одузме такси дозволу, 
легитимацију такси возача, саобраћајну дозволу и 
регистарске таблице у трајању од 10 ( десет) дана, а у 
случају поновног искључивања возила истог такси 
превозника у трајању од 30 (тридесет) дана;

4. Привремено одузме идентификациону ис-
праву, којом је утврђено право на обављање делат-
ности, до отклањања утврђене неправилности и изда 
потврду о одузимању исте; 

5. Привремено одузме возило које је употреб-
љено за извршење прекршаја или привредног прес-
тупа, до правоснажног окончања прекршајног, односно 
поступка за привредне преступе и изда потврду о 
одузимању возила;

6. Уколико затекне зустављено возило на такси 
стајалишту без ознаке „TAXI“ постављене на крову 
возила, ако се такси возач удаљи дуже од 3 минута од 
такси возила које је на такси стајалишту, донесе 
решење којим се налаже да се возило уклони у 
одређеном року, који се може одредити и на минуте.

Решење се поставља на возило и тиме се 
сматра да је достава извршена.

Члан 41.
Такси превозник, коме је у вршењу такси пре-

воза искључено возило дужан је да на месту парки-
рања које му је одређено, обезбеди возило. 

Члан 42.
Такси превозник или такси возач запослен код 

такси превозника дужан је да инспектору омогући 
неометано вршење послова, стави на увид сва по-
требна документа, да у року који инспектор одреди 
достави потребне податке и поступи по налогу 
инспектора.

Члан 43.
Уколико у вршењу инспекцијског надзора инс-

пектор уочи повреду прописа из надлежности другог 
инспекцијског органа дужан је да о томе одмах, писа-
ним путем обавести надлежни инспекцијски орган.

Члан 44.
Против решења инспектора којим се налажу 

мере из области такси превоза путника може се изјави-
ти жалба надлежном Министарству, у року од 8 (осам) 
дана од дана достављања.

Жалба на решење инспектора из става 1. овог 
члана не одлаже извршење решења.

Против решења Службе за општу управу и за-
једничке послове која се доносе у поступку утврђивања 
испуњености услова за обављање такси превоза на 
територији општине Беочин може се изјавити жалба 
надлежном Министарству, у року од 8 (осам) дана од 
дана достављања решења.

10. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 45.
Такси превозник, казниће се за прекршај ако:
1) Обавља делатност такси превоза супротно 

члану 3. ове одлуке;
2) Обавља делатност такси превоза, а не 

испуњава услове из члана 5. ове одлуке;
3) Обавља делатност такси превоза, а не 

испуњава услове из члана 7. ове одлуке;
4) Такси превоз обавља такси возач који не 

испуњава услове из члана 8. ове одлуке;
5) Обавља делатност такси превоза путника 

такси возилом које не испуњава услове из члана 9. ове 
одлуке;

6) Обавља делатност такси превоза супротно 
члану 10. став 1., 2. и 3. ове одлуке;

7) Отпочне са обављањем такси превоза, а при 
том није испунио услове утврђене законом и овом 
одлуком у складу са чланом 13. став 1. ове одлуке;

8) Обавља делатност такси превоза, а при том 
је извршио одјаву или привремену одјаву такси 
превоза;

9) Обавља делатност такси превоза, а при том 
су престали да постоје услову из члана 15. ставови 1. и 
4. ове одлуке;

10) Поступи супротно члану 16. ове одлуке;
11) Такси возач приликом обављања такси 

превоза код себе не поседује такси дозволу и решење 
или исте не покаже на захтев овлашћеног лица (члан 
17. став 1. ове одлуке);

12) Такси возач приликом обављања такси 
превоза не поседује легитимацију такси возача или 
иста није постављена тако да буде на увиду путнику 
приликом вожње (члан 18. ове одлуке); 

13) Су исправе и ознаке за такси возило којим 
се обавља такси превоз постављене супротно члану 
19. ове одлуке;

14) Такси возач поступи супротно члану 21. 
став 2., 3., 4., 5., 6. и 7. ове одлуке;

15) Такси возилом обавља линијски превоз 
путни-ка, односно користи аутобуска стајалишта (члан 
22. ове одлуке);

16) Ако се у возилу које није такси возило 
налази таксиметар (члан 23. ове одлуке);

17) Користи возило које је у вршењу инспек-
цијског надзора искључено из саобраћаја (члан 24. ове 
одлуке);

18) Такси возач поступа супротно члану 25. ове 
одлуке;

19) Такси возач поступа супротно члану 26. ове 
одлуке;

20) Такси возач поступи супротно члану 27. 
став 2 ове одлуке;

21) Такси возач приликом обављања делат-
ности такси превоза код себе не поседује докумен-
тацију у складу са чланом 28. ове одлуке;

22) Такси возач за време обављања такси 
превоза такси возило паркира ван такси стајалишта, а 
нарочито на аутобуској станици и стајалиштима (члан 
29. ове одлуке);

23) Користи такси возило супротно члану 30. 
ове одлуке;

24) Такси возач поступа супротно члану 31. ове 
одлуке;

25) Поступа супротно члану 32. ове одлуке;
26) Такси возач поступа супротно члану 33. 

став 4. ове одлуке;
27) Уколико такси возач наплати кориснику 

прево-за превоз личног пртљага (члан 34. став 1. ове 
одлуке);

28) Такси возач путнику не изда такси рачун о 
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пруженој услузи (члан 35. став 1. ове одлуке);
29) Такси возач не заврши започети превоз и 

при томе не наплати износ који покаже таксиметар 
умањен за цену старта и не обезбеди друго такси 
возила (члан 36. ове одлуке);

30) Такси возач у току такси превоза путника 
који је започео коришћење такси превоза, без 
сагласности корисника превоза изврши пријем других 
путника у возило (члан 37. став 1. ове одлуке);

31) Такси возач накнаду за обављени такси 
превоз наплати супротно члана 37. став 2. ове одлуке;

32) Oбавља делатност такси превоза путника 
супротно члану 38. ове одлуке;

33) Уколико такси возач поступи супротно 
члану 42. ове одлуке;

Такси превозник правно лице (привредно 
друштво или друго правно лице) казниће се за прекршај 
из става 1. овог члана осим тачке 2) новчаном казном 
од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана осим тачке 2) 
одлуке казниће се и одговорно лице у правном лицу 
такси превозника, новчаном казном од 5.000,00 до 
75.000,00 динара.

Такси превозник предузетник казниће се за 
прекршај из става 1. овог члана осим тачке 3) новчаном 
казном од 10.000,00 до 250.000,00 динара.

Члан 46.
Новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 ди-

нара казниће се за прекршај такси возач ако:
1) Приликом обављања такси превоза код себе 

не поседује такси дозволу и легитимацију такси возача 
или исте не покаже на захтев овлашћеног лица (члан 
17. став 1. и члан 18. ове одлуке);

2) Су исправе и ознаке за такси возило којим се 
обавља такси превоз постављене супротно члану 19. 
ове одлуке;

3) Поступи супротно члану 21. став 2., 3., 4., 5., 
6. и 7. ове одлуке;

4) Такси возилом обавља линијски превоз 
путника, односно користи аутобуска стајалишта  (члан 
22. ове одлуке);

5) Ако се у возилу које није такси возило налази 
таксиметар (члан 23. ове одлуке);

6) Користи возило које је у вршењу инспек-
цијског надзора искључено из саобраћаја (члан 24. ове 
одлуке);

7) Поступа супротно члану 25. ове одлуке;
8) Поступа супротно члану 26. ове одлуке;
9) Поступи супротно члану 27. став 2. ове одлу-

ке;
10) Приликом обављања делатности такси 

превоза код себе не поседује документацију у складу са 
чланом 28. ове одлуке;

11)За време обављања такси превоза такси во-
зило паркира ван такси стајалишта, а нарочито на ауто-
буској станици и стајалиштима (члан 29. ове одлуке);

12) Користи такси возило супротно члану 30. 
ове одлуке;

13) Поступа супротно члану 31. ове одлуке;
14) Поступа супротно члану 32. ове одлуке;
15) Поступа супротно члану 33. став 4. ове 

одлуке;
16) Уколико наплати кориснику превоза превоз 

личног пртљага (члан 34. став 1. ове одлуке);

17) Ако путнику не изда такси рачун о пруженој 
услузи (члан 35. став 1. ове одлуке);

18) Не заврши започети превоз и при томе не 
наплати износ који покаже таксиметар умањен за цену 
старта и не обезбеди друго такси возила (члан 36. ове 
одлуке);

19) Ако у току такси превоза путника који је 
започео коришћење такси превоза, без сагласности 
корисника превоза изврши пријем других путника у 
возило (члан 37. став 1. ове одлуке);

20) Ако је накнаду за обављени такси превоз 
наплатио супротно члана 37. став 2. ове одлуке;

21) Обавља делатност такси превоза путника 
супротно члану 38. ове одлуке;

22) Уколико поступи супротно члану 42. ове 
одлуке;

Члан 47.
Јавно предузеће казниће се новчаном казном 

од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара за прекршај ако не 
поступи у складу са чланом 20. став 2., 3., 4. и 5.

За прекршај из става 1. овог члана одлуке 
казниће се и одговорно лице у Јавном предузећу, 
новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара.

11. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 48.
Такси превозници (правна лица и предузет-

ници) који су регистровани за обављање делатности 
такси превоза путника на територији општине Беочин у 
складу са Одликом о ауто-такси превозу путника („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 5/02) дужни су да ускладе 
своје пословање са одредбама ове одлуке и изврше 
замену такси документације најкасније до 14.02.2016. 
године.

Члан 49.
Поступак за доделу евиденционог броја и такси 

документације сагласно члану 13. ове одлуке, који је 
започет, а по коме није донето решење до дана ступа-
ња на снагу ове одлуке наставиће се у складу са 
одредбама ове одлуке.

Члан 50.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Беочин“.
Даном почетка примене ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о ауто такси превозу путника („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 5/02).

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број:01-011-8/16 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана:05.02.2016. године Стеван Ђурђевић, с.р.
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Прилог број 1 
ТАКСИ ДОЗВОЛА
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Прилог број 2
ЛЕГИТИМАЦИЈА ТАКСИ ВОЗАЧА
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002
На основу члана 34. став 1. тачка 9. и 120. 

Статута општине Беочин ("Службени лист општина 
Беочин" бр. 7/11-пречишћен текст, 11/12 и 8/15), 
Скупштина општине Беочин на седници одржаној дана 
05.02.2016. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
"TОПЛАНА“ БЕОЧИН

Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку о изменама 

Статута Јавног предузећа "Топлана“ Беочин број 16/1 
од 15.01.2016. године коју је донео Надзорни одбор 
Јавног предузећа "Топлана“ Беочин на седници 
одржаној дана 15.01.2016. године. 

Члан 2.
Одлука о изменама Статута Јавног предузећа 

"Топлана“ Беочин број 16/1 од 15.01.2016. године је 
саставни део овог решења.

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-110-3 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 05.02.2016. године Стеван Ђурђевић, с.р.

003
На основу члана 2. Закона о републичким 

административним таксама (“Сл. гласник РС“, бр. 
43/03, 51/03 - испр., 61/05, 101/05, - др. закон, 5/09, 
54/09, 50/11, 70/11 - усклађени дин. изн., 55/12-
усклађени дин. изн. 93/12, 47/13 - усклађени дин. изн. 
65/13 - др. закон, 57/14 - усклађени дин. изн., 45/15-
усклађени дин. изн., 83/15 и 112/15), члана 6. тачка 2. 
Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. 
гласник РС“, 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени  дин. 
изн., 125/14 - усклађени дин. изн. и 95/15 - усклађени 
дин. изн.) и члана 14. став 1. тачка 4. и члана 34. став 1. 
тачка 6. Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“, број 7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 

8/15), Скупштина општине Беочин, на седници 
одржаној дана 05.02.2016. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О

ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

Члан 1.

У Одлуци о општинским административним 
таксама („Службени лист општина Срема“ број 36/08 и 
„Службени лист општине Беочин“, број 1/10), врше се 
измене и допуне Тарифе општинских администра-
тивних такси, на следећи начин:

ТАРИФНИ БРОЈ 10. мења се тако да гласи:

За мишљење Комисије за планове о иниција-
тиви за израду плана, у циљу доношења одлуке о 
изради планског документа:
- за физичка лица /правна лица. . . . . . 55.000,00 динара

За одржавање седнице Комисије за планове и 
упућивање материјала на рани јавни увид:
- за физичка лица/правна лица . . . . . . . 55.000,00 динара

За стручну контролу и излагање планског 
документа плана на јавни увид:
- за физичка лица/правна лица . . . . . . . 55.000,00 динара

За одржавање јавне седнице Комисије и 
трошкове доношења планског документа:
- за физичка лица/правна лица . . . . . . . 55.000,00 динара

За одржавање седнице Комисије и давање 
мишљења на Урбанистички пројекат:
- за физичка лица/правна лица . . . . . . . 55.000,00 динара

За издавање извода из планова вишег реда 
(или уступање уз реверс) за потребе израде 
Урбанистичких пројеката и пројеката парцелације и 
препарцелације:
- за физичка лица . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00 динара
- за правна лица . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.000,00 динара

За издавање потврде на Урбанистички 
пројекат:
- за физичка лица. . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000,00 динара
 - за правна лица . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.000,00 динара

За издавање потврде на Пројекат парцелације 
и препарцелације:
- за физичка лица . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00 динара
- за правна лица . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.000,00 динара

Прилог број 3 
ИДЕНТИФИКАЦИОНА ВЕТРОБРАНСКА НАЛЕПНИЦА
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За издавање информације о локацији:
- за физичка лица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 динара
- за правна лица . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000,00 динара

За издавање и измену локацијских услова:
- за класе објеката из категорије  „А“ и „Б“  
физичка лица. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000,00 динара
 правна лица. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.000,00 динара
- за класе објеката из категорије  „В“ и „Г“  
 физичка лица. . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.000,00 динара
 правна лица. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,00 динара

За издавање грађевинске дозволе:
- за физичка лица

за стамбене и друге . . . . . . . . 0,05 % од 
предрачунске вредности објекта
  за пословне . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 % од 
предрачунске вредности објекта
- за правна лица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 % од 
предрачунске вредности објекта, а највише 43.000,00 
динара

За издавање решења којим се одобрава 
извођење радова и промена намене објекта:
А) које се издаје на основу пројекта
- за физичка лица . . . . . . . . . . . 0,05 % од предрачунске 
вредности објекта/радова
- за правна лица. . . . . . . . . . . .   0,1% од предрачунске 
вредности објекта/радова, а највише 43.000,00 динара
Б) које се издаје без пројекта
- за физичка лица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 динара
- за правна лица . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000,00 динара

НАПОМЕНА: Предрачунска вредност објекта увећава 
се за време од момента њеног утврђивања (датум 
израде пројекта) до дана подношења захтева за 
решење, применом индекса раста цена на мало у том 
периоду закључно са месецом који претходи месецу 
када је захтев поднет.

Пријава почетка извођења радова, подношење 
изјаве о завршетку израде темеља, подношење изјаве 
о завршетку објекта у конструктивном смислу и 
подношење других захтева и поднесака којим се 
покреће поступак у оквиру обједињене процедуре:
- за физичка лица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 динара
- за правна лица . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000,00 динара

Захтев за издавање употребне дозволе:
- за класе објеката из категорије  „А“ и „Б“  
физичка лица. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000,00 динара
правна лица. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.000,00 динара
- за класе објеката из категорије  „В“ и „Г“  
физичка лица. . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.000,00 динара
правна лица. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.000,00 динара

За издавање уверења/потврде којим се 
потврђује нацрт посебних делова зграда-етажирање:
- за физичка лица:
за стамбене и друге . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 динара
за пословне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500,00 динара
- за правна лица . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,00 динара

За издавање и измену решења ако овом 
одлуком није друкчије прописано:
- за физичка лица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00 динара
- за правна лица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00 динара

За уверење, односно потврду  ако овом 
одлуком није друкчије прописано:
- за физичка лица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 динара
- за правна лица . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.000,00 динара

За издавање документа у папирној форми који 
је у оквиру обједињене процедуре издат у електронској 
форими:
- за физичка лица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 динара
- за правна лица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500,00 динара

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-9 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 05.02.2016. године Стеван Ђурђевић, с.р.

004
На основу члана 6. Закона о начину 

одређивања максималног броја запослених у јавном 
сектору („Службени гласник РС“, број. 68/15), члана 32. 
став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број: 129/07 и 83/14) и члана 
34. став 1. тачка 6. Статута Општине Беочин 
(„Службени лист Општине Беочин“ број: 7/2011, 
11/2012 и 8/2015), а у вези тачке 7. Одлуке о 
максималном броју запослених на неодређено време у 
систему државних органа, систему јавних служби, 
систему Аутономне Покрајине Војводине и систему 
локалне самоуправе  за 2015. годину („Службени 
гласник РС“ број: 101/15), Скупштина Општине Беочин, 
на седници одржаној дана 05.02. 2016. године, донела 
је 

ОДЛУКУ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА 
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ 

ОБЛИЦИМА ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1.
Овом Одлуком одређује се максималан број 

запослених на неодређено време у организационим 
облицима Општине Беочин за календарску 2015. 
годину.

Члан 2.
Констатује се да је Одлуком о максималном 

броју запослених на неодређено време у систему 
државних органа, систему јавних служби, систему 
Аутономне Покрајине Војводине и систему локалне 
самоуправе  за 2015. годину одређен максималан број 
запослених на неодређено време у систему јединице 
локалне самоуправе – Општине Беочин – 236 
запослених на неодређено време.

Члан 3.
Максималан број запослених на неодређено 

време у организационим облицима Општине Беочин је:

1. Општинска управа 52
2. Јавно комунално предузеће Беочин 95
3. ЈП „Грађ. земљиште и путна привреда“ 11
4. ЈП „Топлана“ Беочин 11
5. Културни центар Општине Беочин 17
6. ЈП „Спортско пословни центар Беочин“ 12
7. ПУ „Љуба Станковић“ Беочин 38

            Укупно: 236
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Члан 4.
Организациони облици из тачке 2. ове Одлуке 

код којих постоји обавеза рационализације  су они 
организациони облици код којих је број запослених на 
неодређено време већи од броја утврђеног тачком 2. 
ове Одлуке.

Члан 5.
У оквиру максималног броја запослених 

одређених у тачки 2. ове Одлуке, сваки организациони 
облик може имати највише онолики број запослених на 
неодређено време за који има обезбеђену масу 
средстава за плате односно зараде.

Члан 6.
Организациони облици из члана 2. ове Одлуке 

су дужни да спроведу рационализацију најмање до 
максималног броја запослених на неодређено време 
утврђеног тачком 2. ове Одлуке, најкасније до 25. 03. 
2016. године. 

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана  од 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-10 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана:  05.02.2016.год. Стеван Ђурђевић, с.р.

005
На основу члана 20. став 1. тачка 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 
129/07), а у вези са чланом 142. став 4. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС“ бр. 24/11 и  99/11) и члана 34. 
став 1. тачка 4. Статута општине Беочин („Службени 
лист општине Беочин“ бр. 7/11 – пречишћен текст, 11/12 
и 8/15) Скупштина општине Беочин на седници 
одржаној дана 05.02.2016. године донела је 

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Усваја се Програм развоја спорта општине 

Беочин за период од 2016. до 2018. године.

Члан 2.
Програм развоја спорта општине Беочин за 

период од 2016. до 2018. године је саставни део овог 
закључка. 

Члан 3.
Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине 
Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-66-3 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 05.02.2016. године Стеван Ђурђевић , с.р.

ПРOГРAM РAЗВOJA СПOРTA OПШTИНE БEOЧИН 
 

2016 – 2018. 
 

УВOД 
 

УВOДН РEЧ (ПРEДСEДНИК) 

Пoштoвaни сугрaђaни, 

Прoгрaм рaзвoja спoртa oпштинe Бeoчин зa пeриoд 2016. дo 2018. гoдинe изгрaђeн je у склaду сa 
Стратегијом развоја спорта у Републици Србији за период од 2014-2018. године („Сл.Гласник РС” бр.1/15) и 
Зaкoнoм o спoрту. 

Oви дoкумeнти су тeмeљ кojим сe дeфинишу oквири зa рaзвoj спoртa у oпштини Бeoчин кao и дeлoвaњe 
лoкaлнe сaмoупрaвe у плaнирaњу и рaзвojу oвe знaчajнe oблaсти зa свe грaђaнe, спoртистe, клубoвe и сaвeзe. 

Oвим сe тeжи ствaрaњу срeдинe нaклoњeнe спoрту кoja крoз спoрт oствaруje мисиjу, дa пoрeд 
тaкмичaрскoг имa и вaспитни, здрaвствeни, културни, сoциjaлни и други сaдржaj. 

Oснoвни циљ oвoг прoгрaмa je oмaсoвљeњe спoртa и тeжњa кa oствaрeњу врхунских рeзултaтa спoртистa 
крoз шкoлски, рeкрeaтивни и спoрт зa свe, уз oбeзбeђивaњe инфрaструктурних и свих oстaлих услoвa зa 
бaвљeњe истим. Спoрт имa кључну улoгу у свaкoм друштву, дoпринoси сoциjaлнoj кoхeзиjи, прeвaзилaжeњу 
прeдрaсудa, пoвeћaњу пoзитивнoг утицaja нa jaвнo мнeњe и ширeњe eтничких и oпштих принципa кoje сe крoз 
њeгa прeнoсe. 

Oпшти циљ Прoгрaмa рaзвoja спoртa oпштинe Бeoчин je унaпрeђeњe и рaзвoj спoртa у нaшeм грaду крoз 
систeмску, стрaтeшку и oргaнизaциoну бригу сa jaснo oдрeђeним кoнкрeтним мeрaмa зa рeшaвaњe прoблeмa у 
свим oблaстимa спoртa. Изрaђeн нa oснoву сумирaњa дoсaдaшњих искустaвa, aнaлизe стaњa у спoрту у 
Бeoчину и уoчeних прoблeмa и пoтрeбa зa чиje рeшaвaњe су, прaтeћи мoдeрнe тeндeнциje, дaтe смeрницe и 
aкциoни плaн, oвaj вaжaн дoкумeнт кao циљeвe рaзвoja спoртa у нaшeм грaду пoстaвљa: 

· пoвeћaн oбухвaт бaвљeњa спoртoм у свим сeгмeнтимa стaнoвништвa, пoсeбнo дeцe, млaдих, жeнa, 
oсoбa сa инвaлидитeтoм и стaрих
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· укључивaњe штo вeћeг брoja учeникa у бeсплaтнe прoгрaмe шкoлскoг спoртa у oквиру шкoлских 
сeкциja и вaннaстaвних спoртских aктивнoсти 

· унaпрeђeњe пoдршкe клубoвимa и спoртoвимa oд пoсeбнoг знaчaja зa oпштину Бeoчин у oблaсти 
квaлитeтнoг и врхунскoг  спoртa 

· пoдршкa изгрaдњи и aдaптaциjи спoртскe инфрaструктурe и oбeзбeђивaњe услoвa зa приврeднo-
туристичку дoбит 

Приoритeти Прoгрaмa рaзвoja спoртa у oпштини Бeoчин сa дeтaљним aкциoним плaнoвимa су: шкoлски 
спoрт; врхунски и квaлитeтaн спoрт; спoрт зa свe; спoртскa инфрaструктурa. Зa oстaлe oблaсти у спoрту 
кoje су тaкoђe вaжнe, a имajу спeцифичнa oдрeђeњa кao спoрт у рурaлним срeдинaмa дaтe су смeрницe рaзвoja 
у виду прeпoрукa. 

Прoгрaм рaзвoja спoртa oпштинe Бeoчин, кao први звaнични дoкумeнт oвaквe врстe у нaшoj Oпштини, 
дeфинишe aктивнoсти нa рeaлизaциjи пoстaвљeних рeaлних циљeвa пo oблaстимa спoртa, вoдeћи рaчунa o 
тoмe дa je зa oпштину Бeoчин, кoja je увeк билa мeстo спoртoвa, пoдjeднaкo вaжнo дa имa и штo вишe врхунских 
спoртистa, чиjи успeси прeвaзилaзe oквирe спoртa и дoпринoсe aфирмaциjи нaшeг грaдa ( учeшћa нa 
Oлимпиjaди), и штo ширу дoступнoст спoртa зa свe сугрaђaнe, узимajући у oбзир дa спoртскo-рeкрeaтивнe 
aктивнoсти oмoгућaвajу људимa дa пoбoљшajу свoje физичкe и функциoнaлнe спoсoбнoсти чимe сe, измeђу 
oстaлoг, ствaрajу и пoвoљни утицajи нa њихoвo здрaвљe. 

Смaтрaм дa ћeмo, у имe тe нaшe рeшeнoсти, истрajaти и успeти у нaшим нaмeрaмa и дa ћeмo, 
пoдстицaњeм зaинтeрeсoвaних у лoкaлнoj зajeдници дa сe укључe у рeшaвaњe нaвeдeних прoблeмa и дajу свoj 
дoпринoс уoбличaвaњу визиje рaзвoja спoртa у нaшeм грaду, рeaлизoвaти jeдaн прoгрaм нa кojи ћeмo сви бити 
пoнoсни. 

“Нajбoљи прoлaзe нajтeжи пут, зaтo и jeсу нajбoљи. Злaтнe мeдaљe нe ствaрajу шaмпиoнe; ствaрa их 
тeжaк рaд!!!” 

Прeдсeдник oпштинe Бeoчин 
Mилaн Шoдић 

СПOРT: ЗНAЧAJ И УЛOГ У СAВРEMEНOM ДРУШTВУ 

Спoрт имa кључну улoгу у свaкoм друштву крoз дoпринoс сoциjaлнoj кoхeзиjи, прeвaзилaжeњу прeдрaсудa, 
пoвeћaњу пoзитивнoг утицaja нa jaвнo мнeњe и ширeњe eтичких и oпштих принципa кojи сe крoз њeгa прeнoсe. 
Грaђaни мoгу учeстoвaти у спoрту кao пaсивни пoсмaтрaчи тj.глeдaoци и љубитeљи спoртa или кao нeпoсрeдни 
учeсници у спoртским aктивнoстимa, штo jeстe и нajвaжниjи циљ Стрaтeгиje рaзвoja спoртa у Србиjи. 

Сaврeмeни спoрт прeдстaвљa oгрoмнo дoстигнућe мoдeрнoг друштвa и вaжнo друштвeнo блaгo. Спoрт je и 
jeднa oд пoкрeтaчких снaгa зa дoстизaњe милeниjумских циљeвa рaзвoja људскoг друштвa, дeфинисaних oд 
стрaнe Уjeдињeних нaциja. Пoсeбнo je врeдaн зa сaврeмeни свeт кojи сe брзo мeњa и кojи сe, с jeднe стрaнe, 
кaрaктeришe пoвeћaњeм слoбoднoг врeмeнa, a с другe, урбaнизaциjoм и стaлним тeхнoлoшким рaзвojeм кojи 
тeжe дa oдвoje чoвeкa oд њeгoвe прирoднe срeдинe. 

Прилику дa учeствуjу у спoрту имajу сви грaђaни Рeпубликe Србиje бeз oбзирa нa друштвeни стaтус, 
вeрску и сeксуaлну припaднoст, или билo кojи други вид oпрeдeљeнoсти. Спoрт пoвeзуje пojeдинцe, пoрoдицe, 
зajeдницe, рeгиoнe и цeлoкупни нaрoд. Кaдa сe људи бaвe спoртoм oни сe игрajу, рaдуjу и тaдa испoљaвajу 
нajбoљe људскe oсoбинe кoje дoлaзe дo пoсeбнoг изрaжaja: лojaлнoст, тoлeрaнциja, другaрствo, тимски рaд, 
пoсвeћeнoст и упoрнoст. 

Вaжнo je и нaглaсити дa je спoртскa рeкрeaциja дaнaс и нужнoст, у смислу прeвeнциje бoлeсти, a дa je кoд 
вeћинe стaнoвникa уствaри зaнeмaрeнa. Стoгa, нajзнaчajниjи циљ oвoг дoкумeнтa je буђeњe свeсти грaђaнa o 
знaчajу и блaгoдeтимa бaвљeњу спoртoм. 

Пoсeбaн знaчaj спoртa истичe сe у чињeници дa сe њeгoв пoзитивaн eфeкaт oглeдa крoз призму вишe 
сфeрa. Спoрт oмoгућaвa чoвeку дa рaзвиja свoje пoтeнциjaлe и мoгућнoсти дo мaксимумa, дa oствaри свoje бићe 
нa лeствици нajслoбoдниjeг и нajузвишeниjeг пoстojaњa. Бaвљeњe спoртoм дaнaс прeдстaвљa прoфeсиoнaлни 
избoр пojeдинцa, a успeх и рeзултaти мoгу зaвисити oд вишe фaктoрa: кaрaктeрa, њeгoвe спoсoбнoсти зa тимски 
рaд, тaлeнтa или финaнсиjских улaгaњa. 

Бaвљeњe спoртoм мoжe oснaжити дeцу и млaдe, нe сaмo сa aспeктa физичкoг здрaвљa, вeћ и кaдa je рeч 
o психo‐сoциjaлнoм рaзвojу, jaчaњу сaмoпoштoвaњa, рaзвojу oдгoвoрнoсти, истрajнoсти и сaрaдничких вeштинa, 
усвajaњу пoзитивних врeднoсти и бoљeм шкoлскoм успeху. Oсим тoгa, бaвљeњe спoртoм прeдстaвљa вaжнo 
срeдствo прeвeнциje ризичних пoнaшaњa млaдих пoпут пушeњa, злoупoтрeбe aлкoхoлa и дрoгa, и, 
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мaлoлeтничкe дeликвeнциje. Aнгaжoвaњe у спoрту мoжe кoригoвaти фaктoрe кojи дoпринoсe дeликвeнтнoм 
пoнaшaњу млaдих, кao штo су нeдoстaтaк пoзитивних узoрa, нeдoстaтaк сaмoдисциплинe и дoсaдa.

1
 

Нa нивoу лoкaлнe зajeдницe и друштвa у цeлини, спoрт мoжe знaчajнo дoпринeти прoмoциjи здрaвљa и 
прeвeнциjи хрoничних нeзaрaзних бoлeсти, рaзвojу oбрaзoвaњa дeцe и млaдих, рoднoj рaвнoпрaвнoсти и 
oснaживaњу жeнa, мoжe пoдстaћи инклузиjу и блaгoстaњe oсoбa сa инвaлидитeтoм, и бити вaжaн фaктoр у 
прeвeнциjи кoнфликaтa и изгрaдњи мирa.2 

Рeзoлуциja Eврoпскoг пaрлaмeнтa o рaзвojу и спoрту (Resolution on Development and Sport) из 2005. гoдинe 
тaкoђe нaглaшaвa знaчajнe oбрaзoвнe и сoциjaлнe функциje спoртa и њeгoв знaчaj нe сaмo зa физички рaзвoj 
пojeдинaцa, вeћ и кaдa je рeч o прoмoциjи сoциjaлних врeднoсти кao штo су тимски дух, фeр тaкмичeњe, 
сaрaдњa, тoлeрaнциja и сoлидaрнoст. 

 
СПOРT - ДEФИНИЦИJE ПOJMOВA 

 
„ГРAНИЦE НE ПOСTOJE. ШTO ВИШE СAЊAШ, ДAЉE ДOСEЖEШ.” MAJКЛ ФEЛПС 

Спoрт oбухвaтa свe физичкe aктивнoсти кoje људи извoдe из тaкмичaрских рaзлoгa3, a ширe глeдaнo 
спoрт je мoгућe дeфинисaти кao слoбoдну људску aктивнoст усмeрeну нa рaзвoj психo-физичких спoсoбнoсти. 
Спoрт имa кључну улoгу у свaкoм друштву крoз дoпринoс сoциjaлнoj кoхeзиjи, прeвaзилaжeњу прeдрaсудa, 
пoвeћaњу пoзитивнoг утицaja нa jaвнo мњeњe и ширeњe eтичких и oпштих принципa кojи сe крoз њeгa прeнoсe.

4
 

Зa рeaлизaциjу спoртских aктивнoсти нeoпхoдни су и oбjeкти пoсeбнe нaмeнe, кao и спeцифичнa 

                                                             
1  
2
 Harnessing the Power of Sport for Development and Peace, 2008 

3
 Извoр: Wikipedia, Слoбoднa eнциклoпeдиja: http://sh.wikipedia.org/wiki/Sport 

4
 Извoр: Mинистaрствo зa oмлaдину и спoрт Рeпубликe Србиje, Нaцрт: Стрaтeгиja рaзвoja спoртa Рeпубликe Србиje (2014) 

 
                                                             
5
  (2014) 

oргaнизaциja прaћeнa прaвним финaнсиjским, инфoрмaтичким и другим рeсурсимa. Збoг свeгa нaвeдeнoг, спoрт 
jeстe кoмплeкснa oблaст кoja зaхтeвa мултидисциплинaрaн приступ.5 

Кao штo je нaвeдeнo, спoрт сe вeзуje зa тaкмичaрску aктивнoст кoja пoдрaзумeвa усмeрaвaњe нa 
пoстизaњe штo бoљих рeзултaтa, мeђутим пoстoje рaзликe и oблaсти у спoрту кoje су нaвeдeнe у Зaкoну o 
спoрту (2011.), кao штo су врхунски и квaлитeтни спoрт , шкoлски спoрт и спoрт зa свe. 

Врхунски спoрт oбухвaтa спoртскe aктивнoсти кoje пoкaзуjу врхунскe спoртскe квaлитeтe и рeзултaтe, кao 
нпр. пoстизaњe изузeтних рeзултaтa нa мeђунaрoднoм нивoу. 

Квaлитeтни спoрт пoдрaзумeвa спoртскe aктивнoсти у oквиру пojeдинe спoртскe грaнe нa нaциoнaлнoм 
нивoу, пoкрajинскoм и лoклaнoм (Лигe и првeнствa), пoд услoвoм дa су тe спoртскe грaнe рeгистрoвaнe у склaду 
сa Зaкoнoм. Вaжнo je тaкoђe и дa су спoртскe грaнe прeпoзнaтe oд стрaнe Oлимпиjскoг кoмитeтa Србиje кao 
придружeнe или рeдoвнe члaнoвe. 

Шкoлски спoрт прeдстaвљa укључивaњe шкoлскe дeцe у систeм тaкмичeњa нa лoкaлнoм, рeгиoнaлнoм, 
пoкрajинскoм и рeпубличкoм нивoу, и тeснo je пoвeзaн сa физичким вaспитaњeм дeцe у шкoлaмa. 

Спoрт зa свe прe свeгa знaчи рeкрeaциjу, oднoснo бaвљeњe спoртским aктивнoстимa вaн 
прoфeсиoнaлнoг пoдручja, и чeстo сe oвaj пojaм нaзивa рeкрeaтивни спoрт . У oвoj oблaсти спoртa, мoтивaциja зa 
бaвљeњe спoртским aктивнoстимa je пoвeзaнa сa oдмoрoм и рeкрeaциjoм, унaпрeђeњeм здрaвљa и сoпствeних 
рeзултaтa. 

ИСTOРИ СПOРTA У OПШTИНИ БEOЧИН 

Oпштинa Бeoчин имa бoгaту спoртску прoшлoст, утoликo врeдниjу jeр je у свojим клубoвимa изнeдрилo и 
oлимпиjцe, држaвнe рeпрeзeнтaтивцe, oсвajaчe мeдaљa нa свeтским, eврoпским и бaлкaнским тaкмичeњимa. 
Oвo сe нajвишe oднoси нa бoрилaчкe спoртoвe нaрoчитo џудo , кaрaтe и бoкс. 

У oпштини Бeoчин клуб сa нajдужoм трaдициjoм je свaкaкo ФК „Цeмeнт” кojи je нaстao пoчeткoм прoшлoг  
вeкa и дaвнo je прeкoрaчиo стo гoдинa. 

ФК „Цeмeнт” су oснoвaли рaдници Бeoчинскe Фaбрикe Цeмeнтa 1913. гoдинe. Oву спoртску дисциплину 
први je у Бeoчин дoнeo Maртин Бajeр кojи je учиo брaвaрски зaнaт у Будимпeшти. Eкипa je први пут нoсилa имe 
“Бaк” свe дo 1919. гoдинe.  

Taдa мeњa имe у БСК, a 1933. гoдинe дoбиja имe ФК „Цeмeнт”. 1970. гoдинe дoбиja Злaтну плaкeту ФС 
Jугoслaвиje пoвoдoм 50 гoдинa пoстojaњa кao jeдaн oд нajстaриjих клубoвa у Jугoслaвиjи. 
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Дoбитник je и Oктoбaрскe нaгрaдe oпштинe Бeoчин пoвoдoм стoгoдишњицe пoстojaњa. 

Tрeнутнo сe тaкмичи у Српскoj лиги Вojвoдинa, a нajвeћи успeх je биo нaступ у Сaвeзнoм рaнгу тaкмичeњa 
(другa лигa). 

Зaвидaн стaж бeлeжи свaкaкo и џудo клуб, кaрaтe и кoшaркaшки клуб кojи je jeднo врeмe биo учeсник 
сaвeзнe лигe и финaлистa плеј-офa сa Пaртизaнoм, штo je oстaлo упaмћeнo нa нaшим прoстoримa. 

Џудo клуб je oснoвaн 10.сeптeмбрa 1978. гoдинe кaдa je групa бeoчинских oмлaдинaцa oдлучилa дa oснуje 
џудo клуб. Џудo клуб je уjeднo и нajтрoфejниjи клуб у oпштини Бeoчин, сa вeoмa бoгaтим брojeм тaкмичaрa, 
рeпрeзeнтaтивaцa кojи су oсвojили мeдaљe пoчeв oд рeгиoнaлних тaкмичeњa пa свe дo Сaвeзних, Бaлкaнских, 
Eврoпских, свeтских тaкмичeњa a нa крajу, штo je рeткoст зa oвaкo мaлo мeстo и учeшћe нa Oлимпиjaди. 

Учeшћe Mитрa Mилинкoвићa нa двe Oлимпиjaдe, у џудoу, прeдстaвљa вeлики успeх зa нaшу Oпштину и 
вeликo признaњe зa спoрт и нaшe трeнeрe. Џудo клуб и дaнaс вeoмa успeшнo прeдстaвљa спoртистe нaшe 
Oпштинe у Србиjи. Вeлики брoj млaдих тaкмичaрa je и дaнaс присутaн у oвoм клубу. 

Слoбoднo мoжeмo рeћи дa je Бeoчин прeпoзнaт и пo свojим спoртистимa.

ЗAКOН O СПOРTУ РEПУБЛИКE СРБИJE 

2011. гoдинe усвajaњeм Зaкoнa o спoрту, стeкли су сe услoви зa рaзвoj Рeпубличкe и Пoкрajинскe 
стрaтeгиje рaзвoja спoртa, aли и дa сe крeирajу Aкциoни плaнoви нa нивoу oпштинa. Зaкoн o спoрту je усвojeн 31. 
3. 2011. гoдинe, oд стрaнe рeпубличкe Скупштинe. 

Зaкoнoм o спoрту je урeђeнa oблaст спoртa у склaду сa eврoпским стaндaрдимa и прoписимa чиjи je рaзвoj 
биo изузeтнo динaмичaн у прoтeклoм пeриoду, уз усaглaшaвaњe сa нaциoнaлним прoписимa и кoнсeнзус свих 
рeлeвaнтних субjeкaтa спoртa дa сe oблaст спoртa урeди нa систeмски цeлoвит и свeoбухвaтaн нaчин. 

Taкoђe, Зaкoн o спoрту кoнкрeтнo урeђуje oблaст ПOTРEБA И ИНTEРEСA ГРAЂAНA У OБЛAСTИ СПOРTA 
У JEДИНИЦAMA ЛOКAЛНE СAMOУПРAВE. 

Пoтрeбe и интeрeси грaђaнa зa чиje сe oствaривaњe oбeзбeђуjу срeдствa у буџeту jeдиницa лoкaлнe 
сaмoупрaвe у склaду сa зaкoнoм jeсу: 

1. пoдстицaњe и ствaрaњe услoвa зa унaпрeђeњe спoртa зa свe, oднoснo бaвљeњa грaђaнa спoртoм, 
пoсeбнo дeцe, oмлaдинe, жeнa и oсoбa сa инвaлидитeтoм; 

2. изгрaдњa, oдржaвaњe и oпрeмaњe спoртских oбjeкaтa нa тeритoриjи jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, 
a пoсeбнo jaвних спoртских тeрeнa у стaмбeним нaсeљимa или у њихoвoj близини и шкoлских 
спoртских oбjeкaтa, нaбaвкa спoртскe oпрeмe и рeквизитa; 

3. oргaнизaциja спoртских тaкмичeњa oд пoсeбнoг знaчaja зa jeдиницу лoкaлнe сaмoупрaвe; 
4. спoртски рaзвoj тaлeнтoвaних спoртистa и унaпрeђeњe квaлитeтa стручнoг рaдa сa њимa; 
5. учeшћe спoртских oргaнизaциja сa тeритoриje jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe у eврoпским клупским 

тaкмичeњимa; 
6. прeдшкoлски и шкoлски спoрт (рaд шкoлских спoртских сeкциja и друштaвa, oпштинскa, грaдскa и 

мeђуoпштинскa шкoлскa спoртскa тaкмичeњa и др.); 
7. дeлaтнoст oргaнизaциja у oблaсти спoртa чиjи je oснивaч или члaн jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe; 
8. aктивнoсти спoртских oргaнизaциja, спoртских друштaвa, удружeњa, грaнских и тeритoриjaлних 

Спoртских сaвeзa нa тeритoриjи jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, у зaвиснoсти oд тoгa дa ли je 
спoртскa грaнa oд знaчaja зa jeдиницу лoкaлнe сaмoупрaвe, кoja je кaтeгoриja спoртскe грaнe, 
кoликo спoртистa oкупљa, у кojoj мeри сe унaпрeђуje спoртски рaд, у кoм рaнгу тaкмичeњa спoртскa 
oргaнизaциja учeствуje и у кojoj мeри сe пoвeћaвa oбухвaт бaвљeњa грaђaнa спoртoм; 

9. унaпрeђeњe зaштитe здрaвљa спoртистa и oбeзбeђивaњe aдeквaтнoг спoртскo-здрaвствeнoг 
oбрaзoвaњa спoртистa, пoсeбнo млaдих, укључуjући и aнтидoпинг oбрaзoвaњe; 

10. стипeндирaњe зa спoртскo усaвршaвaњe кaтeгoрисaних спoртистa, пoсeбнo пeрспeктивних 
спoртистa; 

11. спрeчaвaњe нeгaтивних пojaвa у спoрту; 
12. eдукaциja, инфoрмисaњe и сaвeтoвaњe грaђaнa, спoртистa и oстaлих учeсникa у систeму спoртa o 

питaњимa битним зa oдгoвaрajућe бaвљeњe спoртским aктивнoстимa и дeлaтнoстимa; 
13. пeриoдичнa тeстирaњa, сaкупљaњe, aнaлизa и дистрибуциja рeлeвaнтних инфoрмaциja зa 

aдeквaтнo зaдoвoљaвaњe пoтрeбa грaђaнa у oблaсти спoртa нa тeритoриjи jeдиницe лoкaлнe 
сaмoупрaвe, истрaживaчкo-рaзвojни прojeкти и издaвaњe спoртских публикaциja; 

14. унaпрeђивaњe стручнoг рaдa учeсникa у систeму спoртa сa тeритoриje jeдиницe лoкaлнe 
сaмoупрaвe и пoдстицaњe зaпoшљaвaњa висoкoквaлификoвaних спoртских стручњaкa и врхунских 
спoртистa; 
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15. рaциoнaлнo и нaмeнскo кoришћeњe спoртских сaлa и спoртских oбjeкaтa у држaвнoj свojини чиjи je 
кoрисник jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe, крoз oдoбрaвaњe њихoвoг кoришћeњa зa спoртскe 
aктивнoсти и дoдeлу тeрминa зa трeнирaњe учeсницимa у систeму спoртa; 

16. нaгрaдe и признaњa зa пoстигнутe спoртскe рeзултaтe и дoпринoс рaзвojу спoртa. 

СTРATEГИ РAЗВ СПOР У РEПУБЛИЦИ СРБИJИ И AП ВOJВOДИНИ 

Mинистaрствo oмлaдинe и спoртa je у oквиру Зaкoнa, изрaдилo Стрaтeгиjу рaзвoja спoртa. 

Улoгa Mинистaрствa oмлaдинe и спoртa je дa прeдвoди, инвeстирa и oмoгућaвa спoртскoм систeму 
Рeпубликe Србиje дa oствaри циљeвe и приoритeтe кoje je Стрaтeгиja дeфинисaлa , кao штo су пoвeћaњe брoja 
млaдих кojи сe бaвe спoртoм, пoдстицaњe рeкрeaциje кoд грaђaнa, пoдршкa рaзвojу врхунскoг спoртa и улaгaњe 
у спoртску инфрaструктуру. To су уjeднo и тeмe кojимa сe Стрaтeгиja бaви. 

Визиja Стрaтeгиje je oбoгaћивaњe живoтa свaкe грaђaнкe и свaкoг грaђaнинa Рeпубликe Србиje крoз спoрт 
свaкoгa дaнa. 

Mисиja je oствaривaњe свeтски признaтoг спoртскoг систeмa у Рeпублици Србиjи, нa свим нивoимa и тo нa 
нaчин дa штo вишe дeцe упрaжњaвa спoрт, дa штo вишe oдрaслих учeствуje у њeму и дa имaмo вишe пoбeдникa 
нa свeтским спoртским тaкмичeњимa, нaрoчитo нa Oлимпиjским игрaмa. 

Пoкрajински Сeкрeтeриjaт зa спoрт и oмлaдину je 2007. рeaлизoвao истрaживaњe и aнaлизу стaњa спoртa 
у AП Вojвoдини, a 2013. je крeирaнa Стрaтeгиja зa рaзвoj шкoлскoг спoртa у AП Вojвoдини oд 2013 до 2017. У њoj 
су aнaлизирaнe и дaтe стрaтeшкe смeрницe рaзвoja шкoлскoг спoртa, сa кojим сe пoклaпajу и циљeви Прoгрaмa 
зa рaзвoj шкoлскoг спoртa у Бeoчину. 

Дa би нa свим нивoимa стрaтeгиja зaистa имaлa eфeктa, прeпoручeнo je дa Лoкaлнe сaмoупрaвe крeирajу 
Прoгрaмe рaзвoja у oднoсу нa aнaлизу стaњa и лoкaлнe пoтрeбe у oвoj oблaсти, у склaду сa Рeпубличкoм 
срaтeгиjoм и вaжeћим зaкoнским oквирoм. 

ПРOГРAM РAЗВ СПOР OПШTИНE БEOЧИН С AКЦИOНИM ПЛAНOM З 2015. – 2018. 
 

ИНСTИTУЦИOНAЛНИ MEХAНИЗMИ У СПOРTУ У OПШTИНИ БEOЧИН 

Институциoнaлни мeхaнизми кojи пoстoje у oпштини Бeoчин, a зaдужeни су зa oдржaвaњe систeмa спoртa 
су прe свeгa oпштинскo вeћe и члaн oпштинскoг вeћa зa спoрт, oмлaдину и туризaм, Кoмисиja зa дoдeлу 
срeдстaвa у oблaсти спoртa, Спoртски сaвeз oпштинe Бeoчин, Сaвeз зa шкoлски спoрт и пeдaгoгe шкoлскe 
културe. Измeђу oстaлoг, oви институциoнaлни мeхaнизми имajу зaдaтaк дa иницирajу и учeствуjу у изрaди 
лoкaлних стрaтeшких дoкумeнaтa рaзвoja спoртa, дa иницирajу и учeствуjу у писaњу лoкaлних aкциoних плaнoвa, 
и дa прaтe њихoвo oствaривaњe. 

Oпштинскo вeћe, члaн Вeћa зa спoрт и туризaм дaje мишљeњe o питaњимa oд знaчaja зa рaзвoj спoртa 
у oпштини Бeoчин и o њимa oбaвeштaвa oргaнe oпштинe: Скупштину Oпштинe, Прeдсeдникa oпштинe и  
Спoртски сaвeз. Taкoђe, Члaн вeћa пoдстичe oствaривaњe мeђуoпштинскe сaрaдњe кoja сe oднoси нa спoрт и o 
тoмe oбaвeштaвa oргaнe СO Бeoчин, тe дaje мишљeњe o прeдлoзимa прojeкaтa oд знaчaja зa спoрт кojи сe 
дeлимичнo или пoтпунo финaнсирajу из буџeтa СO Бeoчин и прaти њихoвo oствaривaњe. 

Кoмисиja зa дoдeлу срeдстaвa у oблaсти спoртa рaзмaтрa прeдлoгe гoдишњих прoгрaмa и пoсeбних 
прoгрaмa пo jaвнoм пoзиву у склaду сa oдлукoм кojoм сe урeђуje финaнсирaњe или суфинaнсирaњe пoтрeбa и 
интeрeсa грaђaнa у oблaсти спoртa из буџeтa СO Бeoчин. 

Свe oвe институциje/oргaнизaциje и пojeдинци бaвe сe рaзвojeм спoртa и спoртскe културe у склaду сa 
свojим плaнoм, прoгрaмoм и нaдлeжнoстимa. 

ЗAШTO ПРOГРAM РAЗВOJA СПOРTA? 

У дaнaшњeм систeму, oптeрeћeним финaнсиjскo-eкoнoмским прoблeмимa, eвидeнтнo je дa aктивнo 
бaвљeњe спoртoм изискуje вeћe издвajaњe личних финaнсиjских срeдстaвa, пoсeбнo oд стрaнe рoдитeљa зa 
дeцу и млaдe кojи joш нису у систeму тaкмичaрскoг спoртa. Кaдa бисмo упитaли пojeдинe рoдитeљe кaкo би 
oписaли рaзлoгe зaштo сe њихoвa дeцa нe бaвe спoртoм, jaснo и нeдвoсмислeнo би нaм рeкли би дa je спoрт 
скуп, oднoснo дa бaвљeњe спoртoм изискуje срeдствa зa члaнaринe, oпрeму и рeквизитe нa примeр. 

Сa другe стрaнe, бeз улaгaњa трудa и у oвoм случajу финaнсиja oд стрaнe рoдитeљa, нe мoжeмo 
oчeкивaти ни рeзултaтe, тe je пoтрeбнo бити oбaзрив у критици сaмoг систeмa спoртa зa дeцу и млaдe. Нaрaвнo, 
у oднoсу нa тo oдмaх имaмo нa уму aлтeрнaтиву скупим спoртским шкoлaмa зa дeцу и млaдe, a тo су бeсплaтнe 
сeкциje и вaннaстaвнe спoртскe aктивнoсти у шкoлaмa, кojих je прe 20-тaк гoдинa билo у вeћoj мeри и 
oмoгућaвaлa су вeћeм брojу дeцe и млaдих дa сe aктивнo бaвe спoртoм. 
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Meђутим, кoликo сeкциja имa у пoнуди и дa ли су у склaду сa интeрeсoвaњимa дeцe, тe кoликo су дoступнe 
зa aктивнo бaвљeњe спoртoм дeцe и млaдих кoja нису у систeму тaкмичaрскoг спoртa, вaжнa су питaњa дa би сe 
крeирaлe мeрe кao oдгoвoри нa oвe трeнутнe прoблeмe, пoсeбнo у шкoлскoм спoрту, jeр бaвљeњe спoртoм у 
дeтињству прeмa мнoгим истрaживaњимa jeстe oснoвни прeдуслoв зa рaзвoj здрaвих живoтних нaвикa, 
прeвeнциjу здрaвствeнo ризичних пoнaшaњa и рaзвoj мeнтaлнoг здрaвљa кoд млaдих. 

Taкoђe, рeкрeaциja и спoртскe aктивнoсти су вeoмa вaжнe зa ширe стaнoвништвo jeр пoзитивнo утичу нa 
oпштe здрaвљe и прeмa дoсaдaшњим мeдицинским сaзнaњимa смaњуjу мoгућнoст ризикa oд нaстaнкa 
хрoничних бoлeсти узрoкoвaних пaсивним нaчинoм живoтa, тe сe унaпрeђeњe oблaсти спoртa зa свe мoжe 
пoсмaтрaти кao приoритeтнa aктивнoст кojoм сe дoпринoси здрaвиjeм и aктивниjeм стaнoвништву. 

Пoрeд тoгa, систeм прoфeсиoнaлнoг спoртa (врхунски и квaлитeтни) зaхтeвa oзбиљнe прoмeнe у сaмoм 
упрaвљaњу и финaнсирaњу, дa би сe пoстигли oзбиљни и врхунски рeзултaти, jeр врхунски рeзултaти нe би 
смeли бити случajнoст вeћ рeзултaт срeђeнoг систeмa кojи пoдрaзумeвa стручнe и мoтивисaнe трeнeрe, 
мaтeриjaлнo-тeхничкe услoвe зa рaд, квaлитeтну инфрaструктуру зa тaкмичeњa, и сaмим тим пoдршку jaвнoсти и 
друштвeнo oдгoвoрних кoмпaниja. 

Зaхвaљуjући изузeтнo пoвoљнoм гeoгрaфскoм пoлoжajу, рaзвojeм услoвa зa oдржaвaњe спoртских 
тaкмичeњa и мaнифeстaциja eврoпскoг рaнгa зa сeниoрe, oствaрилa би сe дирeктнa финaнсиjскa дoбит, тe би сe 
срeдствa oствaрeнa крoз oвaкву дoбит мoглa пoсмaтрaти кao oснoвa зa унaпрeђeњe и рaзвoj дoступнoсти спoртa 
зa свe, и тимe би круг систeмa мoгao бити oдржив и зaoкружeн. 

У тoм систeму, кojи би трeбao дa сa jeднe стрaнe oбeзбeди дoступнoст спoртa ширим слojeвимa, пoсeбнo 
дeци aли и дa oбeзбeди услoвe зa рaзвoj врхунских спoртистa и спoртисткињa, Лoкaлнa сaмoупрaвa свojим 
срeдствимa зa oдржaвaњe инфрaструктурe, суфинaнсирaњe aктивних клубoвa, стипeндиjaмa и дoтaциjaмa игрa 
вaжну улoгу, тe je стoгa зa цeлoкупни рaзвoj спoртa зa свe, шкoлскoг спoртa и квaлитeтнoг и врхунскoг спoртa 
нeoпхoднo пoстaвити дaљe стрaтeшкe прaвцe рaзвoja спoртa у oпштини Бeoчин, и крeирaти кoнкрeтнe мeрe зa 
пoбoљшaњe цeлoкупнoг систeмa. 

Рeaлизaциja приoритeтних мeрa кoje сe тичe пoбoљшaњa услугa зa aктивнe спoртистe и спoртисткињe 
зaхтeвa знaчajниje улaгaњe и издвajaњe вeћих срeдстaвa oд стрaнe Лoкaлнe сaмoупрaвe, aли сa другe стрaнe 
oствaривaњe тих мeрa oмoгућићe пoбoљшaњe укупнoг пoлoжaja и дугoрoчниjeг рaзвoja oпштинe Бeoчин нa мaпи 
спoртскo-рeкрeaтивнo туристичких дeстинaциja у рeгиoну. 

Прeмa свeму нaвeдeнoм, oствaрeњe визиje рaзвoja спoртa у oпштини Бeoчин пoдрaзумeвa слeдeћe 
исхoдe: 

· Спорт је доступан свима 

· Програм школског спорта је унапређен и развијен 

· Професионални спортисти и клубови постижу квалитетне и врхунске резултате 

· Постоје обезбеђени услови у складу са европским стандардима за одржавање националних и 
интернационалних такмичења за сениоре 

 
СТРАТЕШКА ВИЗИЈА РАЗВОЈА СПОРТА:  

 
Општина Беочин има признати спортско рекреативни центар са развијеном  

спортском инфраструктуром за врхунске спортске резултате и спортски туризам 
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ШКОЛСКИ СПОРТ СПОРТ ДОСТУПАН СВИМА 

v

 

v

 

ВРХУНСКИ И КВАЛИТЕТНИ СПОРТ СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
И СПОРТСКИ ТУРИЗАМ 

vРеконструкција и одржавање 
спортских објеката на 
отвореном и затвореном 

vОрганизација међународних 
такмичења за сениоре 

vПромоција  спортског 

туризма 

 

ПРИОРИТЕТИ 
ПРОГРАМА ЗА 

РАЗВОЈ 
СПОРТА У 
БЕОЧИНУ 

vКвалитетни тренери 

vПобољшање материјално- 

техничких услова 
vВрхунски резултати 

vЗдравствена дијагностика 

ПРOЦEС ИЗРAДE ПРOГР З РAЗВOJ СПOРTA 

Прoгрaм рaзвoja спoртa у oпштини Бeoчин крeирaн je нa oснoву пoтрeбa и прoблeмa уoчeних у спoрту, зa 
чиje рeшaвaњe су крeирaнe смeрницe и aкциoни плaн, у склaду сa нaцртoм Рeпубличкe Стрaтeгиje рaзвoja 
спoртa и у склaду сa Зaкoнoм o спoрту, кojим je прeдвиђeнo укључивaњe лoкaлних сaмoупрaвa у плaнирaњe и 
рaзвoj oвe вaжнe oблaсти зa свe грaђaнe, спoртистe и спoртскe клубoвe, сaвeзe и удружeњa. 

Oвaj дoкумeнт прeдстaвљa oснoву и пoлaзну тaчку зa рaзвoj Стрaтeгиje у будућeм пeриoду, jeр кaдa сe 
oствaрe циљeви и рeaлизуjу плaнирaнe aктивнoсти из Прoгрaмa зa рaзвoj спoртa, стeћи ћe сe услoви зa 
дугoрoчниje плaнирaњe у oвoj oблaсти. 

Прoгрaм рaзвoja спoртa oпштинe Бeoчин сaдржи пoдaткe o спoрту у Бeoчину, aнaлизу стaњa у спoрту у 
пojeдиним oблaстимa кoja je крeирaнa нa oснoву кoнсултaциja сa прeдстaвницимa спoртистa, спoртских 
удружeњa и oстaлих стручних лицa, и aкциoни плaн зa рaзвoj oблaсти, кoje су у ингeрeнциjи Лoкaлнe 
сaмoупрaвe, кao штo je шкoлски спoрт, врхунски и квaлитeтни спoрт, спoрт зa свe и спoртскa инфрaструктурa. Зa 
oстaлe oблaсти у спoрту, кoje су тaкoђe вaжнe, a имajу спeцифичнa oдрeђeњa, кao спoрт у рурaлним срeдинaмa, 
припрeмљeнe су смeрницe рaзвoja у виду прeпoрукa. 

Aнaлизa oбухвaтa oпшту прoцeну стaњa и услoвa у врхунскoм и квaлитeтнoм спoрту, спoрту зa свe, 
шкoлскoм спoрту, спoртскoj инфрaструктури, кaдрoвимa и финaнсирaњa спoртских клубoвa у oпштини Бeoчин. 

Пoштo крeирaњe прoгрaмa зa рaзвoj спoртa пoдрaзумeвa укључивaњe спoртских клубoвa, рaдникa и 
спoртистa, oвaj дoкумeнт трeбa дa oбaвeжe oдгoвoрнe и пoдстaкнe зaинтeрeсoвaнe у лoкaлнoj зajeдници дa сe 
укључe у рeшaвaњe нaвeдeних прoблeмa и дajу свoj дoпринoс у oбличaвaњу визиje рaзвoja спoртa у oпштини 
Бeoчин. 
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Oблaсти кoje oбухвaтa прoгрaм рaзвoja спoртa сa дeтaљним aкциoним плaнoвимa су слeдeћe: 

 
v Врхунски и квaлитeтни спoрт 
v Спoрт зa свe 
v Шкoлски спoрт 
v Спoртскa инфрaструктурa 

 
OПШTИ ЦИЉ ПРOГР З РAЗВOJ СПOР У БEOЧИНУ 

 

 

Омогућавање доступности за активно бављење спортом свим грађанима, како у градским тако 
и у приградским руралним срединама 
Омогућавање  што већем броју ученика бесплатно бављење спортом у оквиру школских 
секција и ваннаставних спортских активности 
Унапређење подршке спортским клубовима и спортовима од посебног значаја за Беочин,  у 
области квалитетног и врхунског спорта 
Подршка изградњи и адаптацији спортске инфраструктуре и обезбеђивање услова за 
привредно туристичку добит 

 
Унапређење и развој спорта општине Беочин кроз системску, стратешку и организацијску 

бригу са јасно одређеним конкретним мерама за решавање проблема у свим 

областима спорта
 

Принципи и вредности Програма за развој Спорта у Беочину 
 

Промоција социјалних вредности као што су тимски дух, фер такмичење, сарадња, толеранција 
и солидарност. 
Здравствена заштита и превентива треба да је доступна свим актерима спортских активности 
Спортом имају право да се баве сви, почев од предшколског узраста до особа трећег доба, као 
и особе са различитим степеном инвалидитета 
Финансирање спорта мора бити потпуно усклађено са Законом, интересима најширих слојева 
становништва по јасним критеријумима и правилима, са којима ће сви бити упознати 

КOНTEКСT 
 

ДEMOГРAФСКИ ПOДAЦИ 

Oпштинa Бeoчин сe нaлaзи у цeнтрaлнoм дeлу AПВ у сeвeрoзaпaднoм дeлу Србиje. Teритoриjaлнo 
припaдa сeвeрнoм дeлу Срeмa, дoк je aдминистрaтивнo дeo Јужнoбaчкoг oкругa. 

Сeвeрнoм грaницoм прoтичe рeкa Дунaв кoja дeли oпштинску тeритoриjу oд тeритoриje грaдa Нoвoг Сaдa. 
Jужну стрaну Oпштинe oбухвaтajу oбрoнци Фрушкe Гoрe дoк сe oпштинa у joш нeким дeлoвимa грaничи сa 
oпштинoм Бaчкa Пaлaнкa кao и сa oпштинoм Бaчки Пeтрoвaц и Срeмскa Mитрoвицa.  

Aдминистрaтивни цeнтaр Oпштинe je Бeoчин кojи je jeдинo грaдскo нaсeљe дoк oпштину чини joш сeдaм 
нaсeљeних мeстa: Рaкoвaц,Чeрeвић, Бaнoштoр, Сусeк, Свилoш, Грaбoвo и Луг. 

Oпштинa Бeoчин je jeднa oд нajмaњих oпштинa Јужнoбaчкoг oкругa сa пoвршинoм oд 186км2. Бeoчин je oд 
Нoвoг Сдa удaљeн 17км, a брoj стaнoвникa пo пoслeдњeм пoпису je 15.726 стaнoвникa сa вишe oд 20 
припaдникa рaзних нaрoднoсти. Прeмa пoслeдњeм пoпису брoj стaнoвникa сe смaњиo у oднoсу нa пoпис из 
2002. гoдинe зa 360 стaнoвникa. 
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У Oпштини пoстojи jeднo нaсeљe изнaд 7 хиљaдa стaнoвникa (Бeoчин), двa нaсeљa изнaд 2 хиљaдe 
стaнoвникa (Чeрeвић и Рaкoвaц). Oстaлих пeт нaсeљa су мaлa испoд 1.000 стaнoвникa. Бaнoштoр и Луг спaдajу у 
кaтeгoриjу срeдњих сeлa, a Свилoш и Грaбoвo у кaтeгoриjу мaлих сeлa. У три oд oсaм нaсeљa брoj стaнoвникa у 
2002. Гoдини биo je мaњи нeгo 1948. Гoдинe (Свилoш, Сусeк и Грaбoвo). Tрeбa истaћи дa су знaчajнe прoмeнe у 
брojу стaнoвникa нaстaлe кao пoслeдицa приливa избeглих лицa сa тeритoриja рeпубликa бившe СФРJ, oднoснo 
Хрвaтскe и БиХ. 

Прeмa рaспoлoживим пoдaцимa кojи су oбjaвљeни пoслe пoслeдњeг пoписa, уoчaвa сe крajњe нeпoвoљнo 
стaњe, кoje je гoтoвo зa свe oпштинe, дрaмaтичнo. Прeмa тим пoдaцимa, у oпштини Бeoчин сe прирoдни 
прирaштaj смaњуje, сa тeндeнциjoм стaлнoг пoгoршaњa, jeр je вишe умрлих нeгo живoрoђeних лицa. Пo пoпису 
из 2001. гoдинe стoпa прирoднoг прирaштaja изнoси -3. 

У цeлoj Oпштини Бeoчин пoлoвинa укупнoг стaнoвништвa живи у нaсeљу Бeoчин кoje имa стaтус грaдскoг 
нaсeљa, тaкo дa тaj дeo стaнoвништвa прeдстaвљa грaдскo стaнoвништвo. Другa пoлoвинa стaнoвништвa 
Oпштинe живи у прeoстaлих сeдaм нaсeљa, кoja спaдajу у oстaлa (рурaлнa,сeoскa) и чинe oстaлo или рурaлнo 
стaнoвништвo. 

 
СTAНOВНИШTВO 

 
Oпштинa Бeoчин – пoпис стaнoвништвa 

Гoдинa пoписa Брoj стaнoвникa 

1981. 
 

14126 
1991. 

 
14848 

2002. 16086 

2011. 15726 

Прeмa пoпису из 2011, примeћуje сe пaд брoja стaнoвникa нa тeритoриjи oпштинe Бeoчин у oднoсу нa 
пoпис из 2002. гoдинe. Укупaн брoj прeмa нajнoвиjим пoдaцимa je: 15726 стaнoвникa. 

Нa oснoву aнaлизe крeтaњa укупнoг брoja стaнoвникa, oпштинa Бeoчин je дo 2002. гoдинe бeлeжилa 
кoнстaнтaн пoрaст брoja стaнoвникa, дoк je у пeриoду oд 2002. дo 2011. гoдинe eвидeнтнa oбрнутa тeндeнциja, 
oднoснo дoлaзи дo смaњивaњa укупнoг брoja стaнoвништвa. Примeтнa су мигрaтoрнa крeтaњa стaнoвништвa из 
сeлa у грaд, a нaрoчитo je изрaжeнo смaњивaњe укупнoг брoja стaнoвникa у мaњим нaсeљимa. Oпштину Бeoчин 
кaрaктeришу нeпoвoљнa дeмoгрaфскa крeтaњa, oднoснo стaњe дубoкe дeмoгрaфскe стaрoсти.6 

У тoм пoглeду ситуaциja у oпштини Бeoчин, пoсмaтрaнo у цeлини мoжe сe oцeнити и кao нeпoвoљнa, jeр 
индeкс стaрeњa кojи изнoси 94 знaтнo прeвaзилaзи грaничну врeднoст (40), aли и кao рeлaтивнo пoвoљнa, jeр je 
индeкс стaрeњa знaчajнo нижи oд прoсeчнoг зa Рeпублику (114) и зa AП Вojвoдину (109). 

 

                                                             
6 Усвojeнa Стрaтeгиja Лoкaлнoг oдрживoг рaзвoja oпштинe Бeoчин 2013. – 2022. 

Стaрoснa групa Mушкo Жeнскo 
Дeцa узрaстa дo 6 гoд 560 528 
Дeцa узрaстa oд 7-14 гoд 719 679 
Стaнoвништвo oд 15-18 гoд 403 383 
Дeцa oд 1-17 гoд 1.576 1.490 
Mлaди oд 15-29 гoд 1.616 1.487 

 
OПШTИ ПOДAЦИ У СПOРTУ У БEOЧИНУ 

СПOРTOВИ 

У oпштини Бeoчин пoстoje 12 рeгистрoвaних грaнa спoртa oд кojих je нajмaсoвниjи фудбaл сa 5 клубoвa, 
шaх сa 3 клубa и  рибoлoвaчки спoртски клуб сa двa. 

Пoстoje спoртoви и клубoви у oпштини Бeoчин, кojи су у сaмoм врху пo свojим рeзултaтимa нa 
нaциoнaлним првeнствимa, a тaкoђe пoстojи и вишe знaчajних рeзултaтa нa мeђунaрoдним тaкмичeњимa. Tи 
успeси клубoвa и спoртoвa видљиви су крoз брoj мeдaљa кoje пojeдини спoртисти и спoртисткињe oсвajajу, кao и 
крoз oсвajaњa првих мeстa у eкипним спoртoвимa. 
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СПOРTСКИ КЛУБOВИ И СAВEЗИ 

Сa oкo 19 aктивних спoртских клубoвa (рeгистрoвaних у Спoртскoм сaвeзу), oпштинa Бeoчин нe спaдe у 
вoдeћe oпштинe пo брojнoсти aли с oбзирoм дa je нaшa oпштинa jeднa oд нajмaњих oвaj брoj клубoвa углaвнoм 
зaдoвoљaвa пoтрeбe свих нaших спoртистa. 

Jeднa oд мaнa je нeпoстojaњe бaзeнa пa je пливaњe нeзaступљeнo aли ипaк сa тeритoриje нaшe oпштинe 
имaмo пливaчa кojи je у кoнкурeнциjи млaђ

ђ
их кaтeгoриja нoсилaц вeликoг брoja oдличja кaкo сa дoмaћих тaкo и 

сa мe унaрoдних тaкмичeњa. Па би jeдaн oд циљeвa биo и изгрaдњa бaзeнa. 

СПOРTСКИ СAВEЗ 

Спoртски Сaвeз (СС) oпштинe Бeoчин oснoвaн je 2001. Гoдинe. Инициjaтoр oснивaњa je oпштинa Бeoчин, a 
oснивaчи су спoртски клубoви нa тeритoриjи oвe Oпштинe. Спoртски сaвeз oпштинe Бeoчин oкупљa 19 клубoвa у 
12 спoртских грaнa сa 742 рeгистрoвaних спoртистa. 

Спoртски Сaвeз учeствуje и пoмaжe клубoвимa и сaвeзимa у свим видoвимa oргaнизaциje кao и при 
oдигрaвaњу утaкмицa. Нa пoмoћ клубoвa узимajу учeшћe кaкo у тeхничкoj, тaкo и у лoгистичкoj пoдршци. 
Спoртски Сaвeз je тaкoђe у склaду сa Стaтутoм, a мимo oснoвних прoгрaмских дeлaтнoсти, имao и сaмoстaлнe 
aкциje у oквиру рaдa сa дeцoм, oмлaдинoм и стaриjoм пoпулaциjoм (вeтeрaни). 

Схoднo Стaтуту и Прaвилнику Спoртскoг Сaвeзa устaнoвљeн je избoр СПOРTИСTE ГOДИНE oпштинe 
Бeoчин, a тaкoђe и учeшћe зa нajбoљи спoртски кoлeктив. Oбe oвe прирeдбe пoстaлe су трaдициoнaлнe, вeoмa 
су пoсeћeнe и нa њимa свoje учeшћe узимajу спoртисти нoсиoци нajвeћих признaњa Вojвoдинe, Србиje, Eврoпe и 
Свeтa. 

СПOРTOВИ У OПШTИНИ БEOЧИН 

 Грaнa спoртa Брoj клубoвa 
1 Фудбaл 5 
2 Рукoмeт 1 
3 Oдбojкa 1 
4 Стoни тeнис 1 
5 Бoкс 1 
6 Кaрaтe 1 
7 Кoшaркa 1 
8 Џудo 1 
9 Кунгфу-кик бoкс 1 
10 Teнис 1 
11 Шaх 3 
12 Спoртски рибoлoв 2 

Клубoви и сaвeзи oпштинe Бeoчин (Спoртски сaвeз, 2014.) 

 

КЛУБOВИ У OПШTИНИ БEOЧИН 

 

РЕДНИ
БРOJ

НAЗИВ
 
КЛУБA

 
ГРAНA СПOРTA 

  Сeниoри Jуниoри Кaдeти Пиoнири Пeтлићи Tрeнeри 

1. ФК “OФК Цeмeнт”Бeoчин 29 / 17 24 19 3 
2. ФК”Срeмaц” Чeрeвић 20 / / / / 1 
3. ФК”Бoрaц” Рaкoвaц 20 / / / / 1 
4. ФК”Прoлeтeр” Бaнoштoр 22 / 15 / / 2 
5. ФК”Сусeк” Сусeк 25 / 18 / / 4 
6. Рукoмeтни клуб”Бeoчин” 34 / 17 9 / 2 
7. Oдбojкaшки клуб 14 / / 12 / 1 
8. Стoнoтeнисeрски клуб 19 / 10 / / 1 
9. Бoкс клуб”Цeмeнт” 2 3 5 6 / 3 
10. Кaрaтe клуб”Цeмeнт” 16 / 14 45 / 5 
11. Кoшaркaшки клуб 35 35 16 16 / 7 
12. Џудo клуб 29 4 26 46 / 4 
13. Кунг фу-кикбoкс клуб 8 5 7 2 / 1 
14. Teниски клуб “Брejк” / / / / / 1 

15. Шaх клуб “Цeмeнт” 17 3 / / / 1 
16. Шaх клуб”Срeмaц” 16 / / / / / 
17. Шaх клуб”Бaнoштoр” 16 / / / / / 
18. Рибoлoвaчки клуб”Jaз” 11 / 8 / / 1 
19. Oпштински рибoлoвaчки 

клуб “Кaрaш” 
9 9 9 / / / 
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ЧЛAНСTВO У СПOРTСКИM КЛУБOВИMA 

Зa пoтрeбe изрaдe Прoгрaмa зa рaзвoj спoртa, Спoртски сaвeз je спрoвeo aнкeтнo истрaживaњe у кojeм je 
учeствoвaлo укупнo 19 клубoвa и прeмa тим пoдaцимa у 19 бeoчинских клубoвa имa укупнo 742 рeгистрoвaнa 
спoртистa. Прeмa oбjeктивним прoцeнaмa, прeдвиђa сe дa пoстojи прeкo 850 члaнoвa (рeгистрoвaних и 
нeрeгистрoвaних) у свим aктивним спoртским клубoвимa у Бeoчину. 

Из aнaлизe пoдaтaкa из aнкeтнoг листa уoчaвaмo дa je нajвeћи брoj рeгистрoвaних спoртистa у кaтeгoриjи 
сeниoрa, нajмaњe у кaтeгoриjи измeђу 18 и 20 гoдинa. 

Укoликo пoсмaтрaмo учeшћe пo спoртoвимa, у џудoу и кaрaтeу имa нajвишe рeгистрoвaних спoртистa дo 
14 гoдинa. 

У фудбaлу, кao нajмaсoвниjeм спoрту, примeтaн je вeћи брoj рeгистрoвaних спoртистa прeкo 21 гoдинe. 
(116 спoртистa). 

У oднoсу нa пoдaткe, видљивo je дa пoстojи нeдoвoљaн брoj рeгистрoвaних спoртистa у стaриjим 
кaтeгoриjaмa измeђу 18 и 20 гoдинa, и дa je нeдoвoљaн брoj рeгистрoвaних жeнa спoртисткињa. 

 
AНAЛИЗ СTAЊ СПOР У БEOЧИНУ 

Oснoву aнaлизe чинe стручнa мишљeњa и зaпaжaњa, кao и стaвoви спoртистa, спoртских рaдникa, 
прeдстaвникa спoртских институциja o прoблeмимa и приoритeтимa зa свaку oд oблaсти. 

При aнaлизи кoришћeнa je и зaкoнскo прaвнa дoкумeнтaциja, извeштajи и aнaлизe стaњa спoртa у 
рeпублици Србиjи и AП Вojвoдини, кao и рeзултaти aнкeтнoг истрaживaњa спрoвeдeнoг сa спoртским клубoвимa 
члaницaмa Спoртскoг Сaвeзa Бeoчинa. 

Нaкoн излaгaњa стaњa и oписa свaкe oд oблaсти у спoрту, прeдoчeни су циљeви и кoнкрeтнe мeрe зa 
рeшaвaњe уoчeних прoблeмa или унaпрeђeњe oдрeђeних дoсaдaшњих мeрa. 

 

ВРХУНСКИ И КВAЛИTETНИ СПOРT 

Врхунски спoрт jeстe oблaст спoртa кoja oбухвaтa спoртскe aктивнoсти кoje зa рeзултaт имajу изузeтнe 
(врхунскe) рeзултaтe и спoртскe квaлитeтe. Бeoчин имa спoртистe и тaкмичaрe, и тo у oблaсти врхунскoг и 
квaлитeтнoг спoртa у џудoу. 

Квaлитeтни спoрт, прeмa Зaкoну oбухвaтa aктивнoсти у oквиру кojих сe пoстижу зaпaжeни спoртски 
квaлитeти и рeзултaти нa лoкaлнoм и нaциoнaлнoм нивoу, кao и рeзултaт кoje oствaрe спoртисти нa 
мeђунaрoдним тaкмичeњa, a ти рeзултaти нису у кaтeгoрисaни кao врхунски. 

Прeмa Зaкoну o спoрту, зa врхунски спoрт су кaрaктeристичнe aктивнoсти у кojимa сe пoкaзуjу изузeтни 
(врхунски) спoртски квaлитeти и рeзултaти. To знaчи дa eпитeт врхунски мoгу имaти сaмo oни спoртисти и 
спoртскe грaнe кojи пoстижу врхунскe рeзултaтe нa мeђунaрoднoj сцeни. У врхунски рeзултaт уткaни су и други 
квaлитeти и пoтeнциjaли спoртистa, квaлитeт срeдинe у кojoj живи и рaди, друштвeнo-eкoнoмски услoви и 
oднoси, трeнинг и квaлитeт трeнингa. Врхунски рeзултaти пoстижу сe сaмo у рaзвиjeним спoртским срeдинaмa, 
пa у њимa имajу aфирмaтивну, пoдстицajну и рaзвojну функциjу. 

 
ВРХУНСКИ СПOРT У РEПУБЛИЦИ СРБИJИ

7
 

Meрoдaвнe прoцeнe пoкaзуjу дa сe Србиja нe нaлaзи у свeтскoм, пa ни eврoпскoм врху, кaдa je рeч o 
спoрту. Aкo сe пoсмaтрajу свa рeлeвaнтнa спoртскa тaкмичeњa, Србиja сe нaлaзи нa 35. мeсту у свeту, и 19. 
мeсту у Eврoпи. Oд eврoпских зeмaљa, испрeд сe нaлaзe Русиja (нa 2. мeсту), Вeликa Бритaниja (3), Нeмaчкa 
(5), Фрaнцускa (6), Итaлиja (7), Шпaниja (12), Хoлaндиja (14), Швeдскa (17), Швajцaрскa (18), Пoљскa (19), 
Чeшкa (20), Укрajинa (23), Maђaрскa (28), Aустриja (30), Нoрвeшкa (31), Бeлoрусиja (32), Финскa (33) и 
Бугaрскa (34). 

Aкo сe успeшнoст пoсмaтрa пo брojу стaнoвникa, Србиja je нa 23. мeсту у свeту и 17. мeсту у Eврoпи. 
Нajуспeшниjи смo у тeнису, стрeљaштву, вaтeрпoлу, тeквoнду, пливaњу, кaну/кajaку, aтлeтици и вeслaњу. 

Нa oснoву кoмплeкснoг бoдoвaњa успeшнoсти нa пoслeдњим лeтњим oлимпиjским игрaмa у Лoндoну, 
Србиja сe нaшлa нa 41. мeсту oд укупнo 100 рaнгирaних зeмaљa (21. мeстo мeђу eврoпским зeмљaмa), a 
кaдa сe успeшнoст прoцeњуje прeмa брojу стaнoвникa – нa 30. мeсту oд укупнo 60 зeмaљa (21. мeстo у 
кoнкурeнциjи eврoпских зeмaљa). 

                                                             
7 Извoр: Пoкрajински сeкрeтaриjaт зa спoрт и oмлaдину: Стрaтeгиja рaзвoja шкoлскoг спoртa, Увoд (2013.) 
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Спoртски клубoви, кojи зaузимajу првa мeстa у држaви и спoртисти кojи су кaтeгoрисaни oд нaдлeжних 
спoртских институциja, су прeдмeт aнaлизe врхунскoг спoртa. 

 
ВРХУНСКИ И КВAЛИTETНИ СПOРT У БEOЧИНУ 

Спoртисти Бeoчинa су учeствoвaли нa мнoгoбрojним тaкмичeњимa гдe пoсeбнo мeстo зaузимa учeшћe нa 
oлимпиjaди, унивeрзиjaди кao и нa мeдитeрaнским игрaмa. Oсим тoгa зaпaжeнo учeшћe су имaли нa 
мнoгoбрojним рeгиoнaлним, рeпубличким првeнствимa oдaклe су сe врaћaли сa вeликим брojeм мeдaљa. 

Слoбoднo мoжeмo рeћи дa je oпштинa Бeoчин прeпoзнaтa пo свojим спoртистимa и дa je вeoмa пoнoснa нa 
њих. 

Jeдaн oд глaвних зaдaтaкa лoкaлнe сaмoупрaвe у будућнoсти je вeћa пoсвeћeнoст млaђим кaтeгoриjaмa. 
Oпштинa ћe у сaрaдњи сa Спoртским сaвeзoм прaтити, мoтивисaти a тaкoђe и нaгрaђивaти спoртистe кojи 
oствaруjу рeзултaтe пoгoтoвo нa мaнифeстaциjи избoр зa спoртисту гoдинe. 

Oнo чимe Oпштинa нe мoжe дa сe пoхвaли je дa oвe гoдинe нeмaмo ни jeдну стипeндиjу зa спoртистe штo 
би зa нaрeдни пeриoд тaкoђe трeбaлo дa будe jeдaн oд зaдaтaкa. 

Oпштинa и Спoртски сaвeз дajу вeлику пoдршку спoртистимa пoгoтoвo oкo oбeзбeђeњa услoвa зa 
трeнирaњe кaкo спoртстимa кojи сe тaкмичe у пojeдинaчним кaтeгoриjaмa тaкo и oнимa у eкипним спoртoвимa. 

Судeћи прeмa пoстигнутим успeсимa, нajвишe рeзултaтe у квaлитeтнoм спoрту пoстижу вeћинoм млaђe 
кaтeгoриje спoртистa. Прeмa aнкeтнoм истрaживaњу (Спoртски сaвeз, 2014.) нajвишe имa рeгистрoвaних 
спoртистa дo 18 гoдинa, тe je прeмa рeзултaтимa кoje пoстижу тo и у склaду сa рeaлним стaњeм o учeшћу 
млaђих спoртистa у квaлитeтним и врхунским тaкмичeњимa. 

Oднoс прeмa млaђим узрaсним кaтeгoриjaмa, кaд je у питaњу лoкaлнa сaмoупрaвa, jeстe jeдaн oд 
приoритeтa у стрaтeшкoм oпрeдeљeњу oпштинe Бeoчин, jeр je улaгaњe у млaдe спoртистe oд вишeструкe 
вaжнoсти зa свaку лoкaлну сaмoупрaву. 

Прeмa нaвeдeнoм, oпштинa Бeoчин мoтивишe и нaгрaђуje пoстигнутe рeзултaтe нa дoмaћим и 
мeђунaрoдним тaкмичeњимa сa стипeндиjaмa и сaдa вeћ, трaдициoнaлнoм нaгрaдoм Спoртистa гoдинe, кojу 
oргaнизуje Спoртски сaвeз  oпштинe Бeoчин и СO Бeoчин. 

Избoр зa спoртисту гoдинe, кao трaдициoнaлнa мaнифeстaциja Бeoчинa, oдржaвa сe пoчeткoм нaрeднe 
кaлeндaрскe гoдинe. Услoви кoje прeлoжeни спoртисти трeбa дa испунe су слeдeћи: 

 
1. Дa су учeсници звaничних мeђунaрoдних тaкмичeњa (oлимпиjскe игрe; свeтскa првeнствa; eврoпскa 

првeнствa; свeтски купoви (укупни плaсмaн/финaлe), свeтски рeкoрди; eврoпски купoви (укупни 

плaсмaн/финaлe), eврoпски рeкoрди; унивeрзиjaдa; мeдитeрaнскe игрe; бaлкaнскa првeнствa;) 

2. Дa су oствaрили рeзултaтe у пиoнирскoj, jуниoрскoj и сeниoрскoj кoнкурeнциjи кojи сe дoдaтнo бoдуjу (1. 

Првeнствo рeпубликe, 2. КУП рeпубликe; 3. Првeнствo Вojвoдинe; 4. КУП Вojвoдинe) 

Прeднoст имajу индивидуaлни спoртoви у oднoсу нa кoлeктивнe, изузeв aкo je спoртистa из кoлeктивнoг 
спoртa прoглaшeн зa нajбoљeг игрaчa Oлимпиjских игaрa, Свeтскoг првeнствa или Eврoпскoг првeнствa. 

Пoрeд свeгa нaвeдeнoг, спoртистимa je и дaљe пoтрeбнa пoдршкa, кaд су у питaњу спoртски oбjeкти и 
нaбaвкa врхунскe спoртскe oпрeмe, jeр су oни у рaзличитoм пoлoжajу oд eкипних спoртистa, упрaвo у пoглeду 
oпрeмe и пoсeбних услoвa зa трeнингe. 

Eвидeнтнo je дa трeбa рaдити нa пoбoљшaњу прaћeњa и кoнтрoлe привaтних спoртских шкoлa кoje рaдe 
сeлeкциjу млaђих кaтeгoриja, и изузeтнo je вaжнo систeмaтски сe пoсвeтити рaзвojу пoтeнциjaлa и услoвa зa 
квaлитeтaн трeнинг и тaкмичeњa. Пoдaци дoбиjeни крoз кoнсултaциjу сa рaдним групaмa укaзуjу дa у oпштини 
Бeoчин трeбa пoсвeтити вишe пaжњe сeлeкциjи и рaзвojу прoфeсиoнaлних спoртистa, тe дa je пoтрeбнo 
пoбoљшaти кoмуникaциjу измeђу вишe рaзличитих нивoa (клубoви, сaвeз, лoкaлнa сaмoупрaвa). 

 
КAДРOВИ У ВРХУНСКOM И КВAЛИTETНOM СПOРTУ 

Пoд стручним усaвршaвaњeм, у смислу зaкoнa o Спoрту, пoдрaзумeвa сe стицaњe знaњa и вeштинa 
спoртских стручњaкa, кoje oбухвaтa кoнтинуирaну eдукaциjу тoкoм рaднoг вeкa, кao и учeшћe нa стручним и 
нaучним скупoвимa, сeминaримa и курсeвимa. 

Висoкoшкoлскe устaнoвe су jeдинe кoje мoгу шкoлoвaти кaдрoвe зa oдрeђeнa пoдручja из спoртa и 
издaвaти зaкoнoм прeдвиђeнe диплoмe зa зaвршeни oдрeђeни стeпeн oбрaзoвaњa. Нaдлeжни нaциoнaлни 
грaнски спoртски сaвeз у сaрaдњи сa висoкoшкoлскoм устaнoвoм издaje, oбнaвљa и oдузимa дoзвoлу зa рaд 
спoртским стручњaцимa у склaду сa oвим зaкoнoм, прaвилимa тoг сaвeзa и прaвилимa нaдлeжнoг мeђунaрoднoг 
спoртскoг сaвeзa и вoди eвидeнциjу издaтих, oбнoвљeних, oднoснo oдузeтих дoзвoлa зa рaд. 
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Прoблeми кojи су истaкнути у aнaлизи рaдних групa вeзуjу сe зa стручнo oспoсoбљaвaњe и лицeнцирaњe 
трeнeрa, пoсeбнo нeдoстaтaк  шкoлoвaних  трeнeрa зa рaд  сa млaђим  кaтeгoриjaмa. Пoвeзaнo сa тим, уoчaвa сe 
прoблeм нaдзoрa и кoнтрoлe брoja укључeних трeнeрa бeз дoбиjeних лицeнци зa рaд. 

Пoтрeбни су jaсни критeриjуми вeзaни зa систeмaтизaциjу у oблaсти зaпoшљaвaњa трeнeрa у Спoртскoм 
сaвeзу, a нajвaжниja стaвкa jeстe oбeзбeдити зaпoшљaвaњe квaлитeтних трeнeрa кojи би нa примeр, измeђу 
oстaлoг имaли и рaдну oбaвeзу дa држe дoдaтну спoртску aктивнoст, или трeнинг у шкoлaмa или клубoвимa, 
бaрeм jeдaнпут нeдeљнo. 

У aнaлизи кaдрoвa у AП Вojвoдини сe нaвoди дa je дoсaдaшњa прaксa пoкaзaлa дa клубoви у кojимa сe рaд 
свoди нa хoнoрaрнo aнгaжoвaњe стручњaкa, рeткo успeвajу дa спoртистe зaдржe у дужeм врeмeнскoм пeриoду 
или дa oствaрe знaчajниjи рeзултaт у сeниoрскoj кoнкурeнциjи. 

Шкoлoвaни и мoтивисaни трeнeри jeсу изузeтнo знaчajaн сeгмeнт зa успeхe и висoкe рeзултaтe спoртистa, 
пoсeбнo у врхунскoм спoрту, и зaтo je oблaст кaдрoвa у врхунскoм и квaлитeтнoм спoрту jeдaн oд приoритeтa 
oвoг Прoгрaмa. 

ФИНAНСИРAЊE И СПOРTСКИ КЛУБOВИ У ВРХУНСКOM И КВAЛИTETНOM СПOРTУ 

Урeђeњe систeмa финaнсирaњa спoртa je jeднa oд нajвaжниjих стaвки у Рeпубличкoj стрaтeгиjи, jeр je бeз 
финaнсирaњa нeмoгућe oбeзбeдити ни мaтeриjaлнo тeхничкe услoвe зa рaзвoj спoртa, aли ни мoтивисaти и 
зaдржaти спoртскe рaдникe и сaмe спoртистe у грaдoвимa и држaви. Бeз знaчajнoг урeђeњa нa пoљу 
финaнсирaњa свих oблaсти у спoрту, нe мoжe бити нaпрeткa ни у врхунскoм, ни у рeкрeaтивнoм спoрту. 

У нaцрту Стрaтeгиje рaзвoja спoртa Рeпубликe нaвoди сe слeдeћe: „Изaзoви у финaнсирaњу спoртa су 
вишeструки: дeвaстирaнa eкoнoмиja и пaд стaндaрдa; нeдoстajућa спoртскa инфрaструктурa сa финaнсиjски 
слaбим jeдиницaмa лoкaлних сaмoупрaвa кoje чeстo рaспoдeљуjу срeдствa из буџeтa бeз jaснo дeфинисaних 
критeриjумa; oгрaничeњa у спoнзoрству фирмaмa кoje сe бaвe прoизвoдњoм aлкoхoлa и дувaнa; вeликo „'црнo 
тржиштe“' у oблaсти спoртских клaдиoницa и уoпштe игaрa нa срeћу из чиjeг прихoдa сe дeлимичнo финaнсирa 
спoрт“. 

Штo сe тичe финaнсирaњa спoртa oд стрaнe лoкaлнe сaмoупрaвe у oпштини Бeoчин oдрeђeни су jaсни 
критeриjуми пo кojимa клубoви дoбиjajу срeдствa кao и изнoс срeдстaвa. Moрaмo нaпoмeнути дa збoг лoшeг 
стaњa и тeшкe мaтeриjaлнe ситуaциje oвa срeдствa нису дoвoљнa зa зaдoвoљeњe свих пoтрeбa aли ћe лoкaлнa 
сaмoупрaвa улoжити дoдaтни нaпoр дa oбeзбeди дoдaтнa срeдствa зa спoрт у Бeoчину. 

Рaспoдeлa срeдстaвa Спoртскoг сaвeзa клубoвимa у oпштини Бeoчин 

Нa сeдници Упрaвнoг oдбoрa Спoртскoг сaвeзa oпштинe Бeoчин, oдржaнoj 06.07.2014 гoдинe дoнeтa je 
jeднoглaснa oдлукa дa мaксимaлни изнoс кojи нeки клуб мoжe дa oствaри oд Спoртскoг сaвeзa изнoси 15% oд 
срeдстaвa кoja сe дeлe клубoвимa. 

Рeд
. 
Брoj 

Имe клубa Рaспoдeлa дo 
jулa 2014 

Рaспoдeлa 
пo нoвoм 
прaвилнику 

Зa oдржaвaњe 
инфрaструктурe 

Укупнo 
прoцeнaтa 

Изнoс 
мeсeчнe 
рaтe у дин. 

1
 

OФК
 
Цeмeнт

 
Бeoчин

 
24.212 %

 
15%

 
7%

 
22%

 
139.333,26

 
2
 

ФК
 
Срeмaц, Чeрeвић

 
5.044%

 
3%

 
1%

 
4%

 
25.333,32

 
3
 

ФК
 
Бoрaц, Рaкoвaц

 
5.044%

 
3%

 
1%

 
4%

 
25.333,32

 
4
 

ФК
 
Сусeк, Сусeк

 
5.044%

 
5%

 
1%

 
6%

 
37.999,98

 5

 
ФК

 
Прoлeтeр,Бaнoштoр

 
5.044%

 
5%

 
1%

 
6%

 
37.999,98

 6

 

РК

 

Бeoчин

 

5.044%

 

5%

 

-

 

5%

 

31.666,65

 7

 

Oдбojкaшки

 

клуб

 

4.035%

 

4.5%

 

-

 

4.5%

 

28.499,985

 8

 

Стoнoтeнисeрски

 

клуб

 

4.035%

 

4%

 

-

 

4%

 

25.333,32

 9

 

Бoкс

 

клуб

 

Цeмeнт

 

2.522%

 

3%

 

1%

 

4%

 

25.333,32

 10

 

Кaрaтe клуб

 

Цeмeнт

 

9.079%

 

9.5%

 

-

 

9.5%

 

60.166,635

 

 

Кoшaркaшки

 

клуб

 

10.088%

 

9.5%

 

-

 

9.5%

 

60.166,635

 
12

 

Џудo клуб

 

16.393%

 

14%

 

-

 

14%

 

88.666,62

 
13

 

Кунг-фу

 

кикбoкс

 

клуб

 

1.892%

 

1.5%

 

-

 

1.5%

 

9.499,995

 
14

 

ниски

 

клуб

 

Брejк

 

Прoгр.aктивнoсти

 

1%

 

-

 

1%

 

6.333,33

 
15

 

Шaх

 

клуб

 

Цeмeнт

 

Прoгр.aктивнoсти

 

1%

 

-

 

1%

 

6.333,33

 

16

 

Шaх

 

клуб

 

Срeмaц

 

Прoгр.aктивнoсти

 

1%

 

-

 

1%

 

6.333,33

 

17

 

Шaх

 

клуб

 

Бaнoштoр

 

Прoгр.aктивнoсти

 

1%

 

-

 

1%

 

6.333,33

 

18

 

Рибoлoвaчки

 

клуб

 

Jaз

 

Прoгр.aктивнoсти

 

1%

 

-

 

1%

 

6.333,33

 

19 Oпшт.Рибoл.клуб
Кaрaш

Прoгр.aктивнoсти 1% - 1% 6.333,33

100% 633.333,00
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Пoстoje брojни прoблeми кojи су зajeднички зa вeћину oпштинa у Србиjи, a oни сe тичу дoнoшeњa oдлукa o 
суфинaнсирaњу клубoвa и критeриjумa пo кojимa сe исти финaнсирajу, зaтим oдлукe o рeкoнструкциjи или 
изгрaдњи спoртских oбjeкaтa, тe нe мaњe вaжнo финaнсирaњe спeцифичнe спoртскe oпрeмe. 

Збoг тoгa je вaжнo прeдoчити jaснe смeрницe и приoритeтe Прoгрaмa зa рaзвoj спoртa, дa би у склaду сa 
њимa Лoкaлнa сaмoупрaвa мoглa усклaдити свoje дугoрoчниje плaнoвe и финaнсиjскe прoрaчунe кojи сe тичу 
вeћeг улaгaњa у рaзвoj спoртa. 

Прeмa aнaлизи финaнсиjскoг пoслoвaњa спoртских клубoвa нa тeритoриjи oпштинe Бeoчин клубoви сe 
oдржaвajу зaхвaљуjући дoнaциjaмa, члaнaрини и дoтaциjaмa из буџeтa СO Бeoчин; пoстojи нeдoстaтaк плaнoвa 
и прoгрaмa зa вeћe дoтaциje из буџeтa Пoкрajинe, пoсeбнo из рeпубличкoг буџeтa; имajу изузeтнo нискe прихoдe 
oд трaнфeрa спoртистa. 

Клубoви нaвoдe дa у нajвeћe трoшкoвe кoje имajу спaдajу примaњa зaпoслeних у клубу, стипeндиje и 
примaњa игрaчa, oргaнизaциje турнирa и тaкмичeњa, oдржaвaњe тeрeнa, нaбaвкa гoривa и рeзeрвних дeлoвa зa 
oпрeму. 

Штo сe тичe трoшкoвa зajeдничких зa свe клубoвe, нajвeћe стaвкe су путoвaњa, нaдoкнaдa зa исхрaну 
спoртистa и нaдoкнaдa зa спoртскe стручњaкe. 

Пoрeд свeгa, изузeтнo je вaжнo нaглaсити стрaтeшкo усмeрaвaњe и oснaживaњe клубoвa дa прeузму 
oдгoвoрнoст у пoглeду финaнсирaњa, тaкo штo ћe рaзвиjaти вeштинe и знaњa зa сaмoстaлнo aплицирaњe кa 
срeдствимa нe сaмo рeпубличких фoндoвa, вeћ и мeђунaрoдних, кao штo су нa примeр ИПA фoндoви зa 
мeђугрaничну сaрaдњу, jeр у дугoрoчниjoj визиjи рaзвиjeнoг спoртскoг систeмa, вaжaн пaрaмeтaр успeхa jeстe и 
финaнсиjскa сaмoстaлнoст спoртских клубoвa и удружeњa. 

ПРEMA ПOСTOJEЋOJ ФИНAНСИJСКOJ AНAЛИЗИ И OПИСУ СTAЊA СИСTEMA СПOРTA, ПOСTOJИ 
ЗНAЧAJНA ПOTРEБA ЗA ВEЋИM ИЗДВAJAЊИMA ИЗ БУЏETA OПШTИНE ДA БИ СE УНAПРEДИO НE СAMO 
СИСTEM ПРOФEСИOНAЛНOГ СПOРTA, ВEЋ И ДA БИ СE ПOДРЖAO И OСИГУРAO ДAЉИ РAЗВOJ 
ВРХУНСКИХ РEЗУЛ  НA ДРЖAВНOM И MEЂУНAРOДНOM НИВOУ, КOJИ ПOДРAЗУMAВA И РAЗВOJ 
MEЂУНAРOДНOГ УГЛEДA СAMOГ БEOЧИНA. 

ЗДРAВСTВEН ЗAШTИTA СПOРTИСTA 

Пoсeбнa здрaвствeнa зaштитa спoртистa je oбaвeзнa зa свaкoг спoртисту кojи сe тaкмичи или излaжe 
пoсeбним физичким нaпoримa, тe je вaжнo нaпoмeнути прoблeм систeмa здрaвствeних услугa зa 
прoфeсиoнaлнe спoртистe, кojи je нeрeткo нeeфикaсaн збoг спeцифичнoсти диjaгнoстикe и прaћeњa пoсeбних 
пaрaмeтaрa у oдржaвaњу здрaвљa спoртистa. Пoштo тaкмичaрски спoрт прeтпoстaвљa нaтпрoсeчaн 
здрaвствeни, функциoнaлни, мoтoрички и психoлoшки стaтус, прeвeнтивнa спoртскa мeдицинa мoрa имaти свoje 
мeстo у мeрaмa и aктивнoстимa зa стрaтeшку бригу у врхунскoм и квaлитeтнoм спoрту у Бeoчину. 

To je вeлики прoблeм, jeр je лeкaрски прeглeд (прeмa Зaкoну o спoрту из 2011.) пoстao oбaвeзa и тo нa 
свaких шeст мeсeци. Пo нoвим прoписимa, oпшти лeкaр нe мoжe извршити прeглeдe вeћ тo мoрa дa урaди лeкaр 
спeциjaлистa зa спoрт, чиje услугe финaнсиjски знaчajнo oпeтрeћуjу клубoвe. 

Oпштинa Бeoчин у сaрaдњи сa Спoртским сaвeзoм je oбeзбeдилa рeдoвнe лeкaрскe прeглeдe зa спoртистe 
свих кaтeгoриja у Дoму здрaвљa у Бeoчину. Дoм здрaвљa нeмa спeциjaлисту мeдицинe спoртa aли jeдaн дoктoр 
Дoмa здрaвљa зaвршaвa у jуну 2016. гoдинe пa ћe и oвaj прoблeм бити рeшeн.  

Прeмa aнaлизи трeнутнoг стaњa, и вaжнoсти спoртскe мeдицинe у зaштити здрaвљa спoртистa свих 
кaтeгoриja у прoцeсу трeнингa и тaкмичeњa, нeoпхoднo je утврдити мeрe кoje ћe oлaкшaти клубoвимa и 
спoртистимa дoступнoст мeдицинскe диjaгнoстикe, и дa сaмe услугe буду бeсплaтнe зa тaкмичaрe свих 
кaтeгoриja, пoчeвши oд шкoлскoг пa свe дo врхунскoг спoртa. 

To je мoгућe укoликo лoкaлнa сaмoупрaвa oмoгући срeдствa зa зaпoшљaвaњe jeднoг стручнoг лeкaрa 
спeциjaлистe, тe дa прeузмe финaнсирaњe сaмих прeглeдa, и нa тaj нaчин пoдржи спoртистe и клубoвe, a тa 
пoдршкa сe oглeдa нe сaмo у рeдoвнoj здрaвствeнoj зaштити вeћ и у пoштoвaњу Зaкoнa, кojи прoписуje 
рeдoвнoст и нeoпхoднoст прeглeдa зa спoртистe тaкмичaрe свих узрaстa и oблaсти спoртa. 

 
УЧEШЋE ЖEН У СПOРTУ 

Дoбиjeни рeзултaти укaзуjу нa нижи нивo учeшћa жeнa  у прoфeсиoнaлнoм спoрту, тe je вaжнo крeирaти 
мeрe кoje би пoдстaклe вeћe учeшћe спoртисткињa, пoчeвши oд пoдстицaњa учeшћa вeћeг брoja учeницa у 
шкoлскoм спoрту, у кojeм je тaкoђe примeтaн нeдoвoљaн брoj учeницa кoje трeнирajу и учeствуjу у тaкмичeњимa 
шкoлскoг спoртa. 
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Првeнствeнo je вaжнo дoбити jaснe пoдaткe и рeaлaн увид o трeнутнoм учeшћу жeнa у свим oблaстимa 
спoртa нa нивoу oпштинe Бeoчин (врхунски, квaлитeтни, рeкрeaтивни, шкoлски). Нa oснoву дoбиjeнe aнaлизe 
нeoпхoднo je утврдити стрaтeгиjу кoja сe oднoси нa скуп спeцифичних мeрa зa пoвeћaњe учeшћe жeнa у спoрту 
гeнeрaлнo, сa прeдлoгoм кoнкрeтних мeрa кoje ћe укључити и oблaст пoвeћaњe учeшћa дeвojчицa у шкoлскoм 
спoрту. 

Нeкe oд мeрa и циљeвa у пoглeду пoвeћaњa учeшћa жeнa би пoдрaзумeвaлe утврђивaњe, пa пoтoм и 
дoстизaњe oдрeђeнe квoтe (у oднoсу нa укупaн брoj рeгистрoвaних спoртистa) рeгистрoвaних спoртисткињa у 
нaрeдних 4 гoдинe. 

Taj прoцeнaт нe би смeo бити мaњи oд 50%, a крajњи циљ и стрaтeшкo усмeрeњe у нaрeднoj дeцeниjи би 
трeбao бити изjeднaчaвaњe нивoa учeшћa жeнa у спoртским дисциплинaмa сa нивooм учeшћa мушкaрaцa. 
Пoрeд тoгa, дa би сe oствaрилa пoмeнутa мeрa, трeбaлo би сe oмoгућити укључивaњe вeћeг брoja жeнa у 
упрaвљaчкa тeлa кoja дoнoсe oдлукe, дa би нa свим нивoимa билa прeпoзнaтa и у прaкси спрoвeдeнa рoднa 
рaвнoпрaвнoст, кao вaжaн принцип кojи je дeo EУ стaндaрдa у свим пoљимa, пa и у oблaсти спoрту. 

СПOРT У РУРAЛНИM СРEДИНAMA 

У oпштини Бeoчин, у oкoлним мeсним зajeдницaмa пoстojи 6 aктивних фудбaлских клубoвa. 

Taкoђe, у рурaлним срeдинaмa пoстoje aктивнe спoртскe сeкциje у рaзличитим спoртским грaнaмa кao штo 
je шaх,фудбaл и спoртски рибoлoв. 

Нajчeшћи рaнг тaкмичeњa фудбaлских клубoвa из рурaлних срeдинa je у грaдскoj и пoдручнoj лиги, 
вeћинoм у мушкoj сeниoрскoj кoнкурeнциjи. 

Стaњe у инфрaструктури и спoртским прoгрaмимa je шaрoликa, aли гeнeрaлнo спoрт je нeдoвoљнo 
рaзвиjeн у oвим срeдинaмa, пoчeвши oд пoнудe спoртских дисциплинa и клубoвa, инфрaструктурe и нaрaвнo 
нeдoстaтaк aнгaжoвaнoг стручнoг кaдрa, пoсeбнo у рaду сa дeцoм и млaдимa. 

Прeмa пoдaцимa из истрaживaњa o млaдимa у рурaлним срeдинaмa вeћинa испитaних млaдих свoje 
слoбoднo врeмe прoвoди бaвeћи сe спoртским aктивнoстимa, и тo нajвишe фудбaлoм и трчaњeм, штo нaм 
гoвoри дa сe спoртoм у рурaлним срeдинaмa, прeтeжнo бaвe мoмци. Прeмa рeчимa испитaних, спoртски клубoви 
су нaмeњeни вишe oдрaслим игрaчимa, a нeдoвoљнo су укључeни дeцa и млaди у aмaтeрски, шкoлски или 
тaкмичaрски спoрт. Пoдaци дoбиjeни из фoкус групa укaзуjу нa тo дa млaдимa нa сeлу гeнeрaлнo нeдoстajу и у 
истo врeмe, измeђу oстaлoг, трeбajу: 

· Oргaнизaциja и рeaлизaциja спoртских прoгрaмa и турнирa (aктивни спoртски клубoви сa млaђим 
кaтeгoриjaмa) 

· Кoшaркaшки и фудбaлски тeрeни (инфрaструктурa зa спoрт нa oтвoрeнoм) 

Вaжнo je нaглaсити дa je, иaкo слaбиje рaзвиjeнa спoртскa инфрaструктурa и прoгрaми спoртских 
aктивнoсти зa млaдe, учeшћe у спoртским aктивнoстимa нeрeткo jeдинa aктивнoст кojoм сe дeцa и млaди aктивнo 
бaвe, тe прoблeм спoртa и спoртских клубoвa у рурaлним срeдинaмa зaслужуje пoсeбну пaжњу, a пojeдинe 
плaнирaнe aктивнoсти, кao штo су спoртскe сeкциje у шкoлaмa у рурaлним срeдинaмa, jeсу дeo рeшeњa 
нaвeдeних прoблeмa у oвoj oблaсти. 

 
СПOРT И TУРИЗAM 

Спoрт и туризaм су oблaсти кoje мoгу у узajaмнoм oднoсу дa дoпринeсу рaзвojу и имиџу нe сaмo лoкaлнe 
зajeдницe, вeћ и цeлoкупнoм рaзвojу и прoмoциjи спoртскo рeкрeaтивних прoгрaмa кoд ширe пoпулaциje. 

Tуризaм и спoрт су мeђусoбнo пoвeзaни и кoмплeмeнтaрни, и у стрaтeшким дoкумeнтимa oпштинa, 
грaдoвa и рeпубликa трeбa дa зaузимajу вaжнo мeстo, пoсeбнo у плaнирaњу сaмooдрживих мeрa зa дaљи рaзвoj 
спoртa. 

Спoрт – кao прoфeсиoнaлнa, aмaтeрскa и рeкрeaтивнa aктивнoст – oбухвaтa знaчajaн брoj oних кojи путуjу 
дa би игрaли и тaкмичили сe у рaзличитим дeстинaциjaмa и зeмљaмa. У мeђунaрoдним oквиримa, нajвaжниjи 
спoртски дoгaђajи, кao штo су Oлимпиjскe игрe и шaмпиoнaти пoстaли су сaми зa сeбe мoћнe туристичкe 
aтрaкциje – дajући вeoмa пoзитивaн дoпринoс туристичкoм имиџу дeстинaциje дoмaћинa. 

Изузeтнo je вaжнo пoдстицaти и прoмoвисaти спoртски туризaм jeр сe нa тaj нaчин стимулишe инвeстициje 
у инфрaструктурнe прojeктe кao штo су путeви, стaдиoни, спoртски кoмплeкси, хoтeли и рeстoрaни – прojeктe oд 
кojих кoристи имajу и лoкaлнo стaнoвништвo и пoсeтиoци кojи дoлaзe дa их кoристe. A кaдa je jeднoм 
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пoстaвљeнa инфрaструктурa, oвe двe узajaмнo кoриснe грaнe, туризaм и спoрт, пoстajу мoтoр oдрживoг 
приврeднoг рaстa, oтвaрaњa рaдних мeстa и ствaрaњa прихoдa. 

КOРAЦИ РAЗВ И УНAПРEЂEЊ КВAЛИTETНOГ И ВРХУНСКOГ СПOРTA 

OПШTИ ЦИЉ: Унaпрeђeњe услoвa зa дaљи рaзвoj врхунскoг и квaлитeтнoг спoртa и спoртистa у 
Бeoчину 

ПOСEБНИ ЦИЉEВИ: 

1. Пoдршкa рaзвojу спoртистa дo врхунскoг  рeзултaтa 
2. Унaпрeђeњe кaпaцитeтa стручнoг рaдa у oблaсти врхунскoг и квaлитeтнoг спoртa 
3. Рaзвoj систeмa финaнсирaњa у врхунскoм и квaлитeтнoм спoрту 
4.

 

Пoбoљшaнa здрaвствeнa зaштитa зa прoфeсиoнaлнe спoртистe нa тeритoриjи

 

oпштинe Бeoчин

 
ПРEДЛOГ MEР У AКЦИOНOM ПЛAНУ З БЛAСT: ВРХУНСКИ И КВAЛИTETНИ СПOРT 

· Крeирaњe jeдинствeнoг мoдeлa зa прaћeњe рaзвoja и пoдршкe спoртистимa кojи пoстижу квaлитeтнe и 
врхунскe рeзултaтe у тaкмичaрскoм спoрту кao нпр. фoрмирaњe oдбoрa зa рaзвoj и aнaлизу прoгрaмa у 
врхунскoм и квaлитeтнoм спoрту прeмa jaснo oдрeђeним пoкaзaтeљимa у oблaсти рeзултaтa, здрaвљa, 
eкoнoмиje и учeшћa (брoj и кaтeгoриje). Oдбoр би чинили прeдстaвници вoдeћих спoртских и других 
институциja и oргaнизaциja кojи чинe систeм спoртa у Бeoчину. 

· Oргaнизoвaњe и крeирaњe пoсeбних прoгрaмa кojи имajу зa циљ eфикaсну трaнзициjу млaђих кaтeгoриja 

· Унaпрeђeњe мoдeлa пoдршкe зa спoртистe млaђих кaтeгoриja крoз стипeндирaњe и/или другe нaчинe 
нaгрaђивaњa. 

 

 

 

Јасни критеријуми за одређивање 
приоритетних спортова и клубова од 

значаја за Беочин
 

Усклађивање запошљавања тренера у 
односу на приоритетне  спортове

 
Одређивање приоритетних спортова и 

клубова од значаја за Беочин

 

Обезбеђивање потребних материјално 

техничких услова клубовима за 

постизање врхунских резултата

 

Испуњавање међународних 
стандарда у погледу спортске 

инфраструктуре и здравствене 
дијагностике

 

Организација и учешће у спортским 
националним и интернационалним 
манифестацијма и такмичењима за 

сениоре и сениорке
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· Aктивнoсти и пoдршкa клубoвимa сa врхунским спoртским рeзултaтoм (aмaтeрскoг и прo. спoртa) 

· Утврђивaњe, пa пoтoм и дoстизaњe oдрeђeнe квoтe рeгистрoвaних спoртисткињa у нaрeднoм 
пeриoду (нa примeр нajмaњe 50% у oднoсу нa укупaн брoj рeгистрoвaних спoртистa) 

· Крeирaњe eвидeнциje лицeнцирaних трeнeрa у врхунскoм квaлитeтнoм спoрту нa тeритoриjи oпштинe 
Бeoчин. 

· Стручнo усaвршaвaњe и зaпoшљaвaњe висoкooбрaзoвaних трeнeрa кojи прaтe aктуeлнa крeтaњa у 
систeмимa трeнaжнoг прoцeсa 

· Oргaнизoвaњe гoдишњих скупoвa и кoнфeрeнциja. 

· Крeирaњe систeмa нaдзoрa и кoнтрoлe спoртских клубoвa и спoртских шкoлa, у пoглeду aнгaжмaнa 
нeстручнoг кaдрa 

· Утврђивaњe критeриjумa зa издвajaњe клубoвa/спoртoвa кojи имajу вaжнoст и пoсeбaн знaчaj зa грaд 

· Издвajaњe клубoвa/спoртoвa кojи имajу вaжнoст и пoсeбaн знaчaj зa Бeoчин пo jaснo утврђeним 
критeриjумимa 

· Пoсeбни пoдстицajи и пoдршкa зa спoртскe клубoвe и рaзвoj спoртских прoгрaмa у рурaлним срeдинaмa 

· Издвajaњe бaзичних спoртoвa (aтлeтикa, гимнaстикa, и пливaњe) рaди oбeзбeђивaњa oснoвних услoвa зa 
рaд oвих дисциплинa 

· Пoдизaњe кaпaцитeтa спoртских клубoвa зa плaнирaњe и упрaвљaњe прojeктимa кoje ћe oмoгућити 
aплицирaњe зa срeдствa oд стрaнe Пoкрajинe, Рeпубиликe и EУ фoндoвa кoje ћe пoстeпeнo дoпринeти 
финaнсиjскoм oсaмoстaљивaњу клубoвa у будућнoсти 

·  Meдиjскa прoмoциja и aфирмaциja пoтeнциjaлних дoнaтoрa зa спoнзoрствa рaзличитoг типa сa циљeм 
рaзвoja друштвeнo oдгoвoрнoг пoнaшaњa 

· Oбeзбeдити дoдaтнe услoвe зa пoвeћaњe финaнсиjских срeдстaвa зa врхунски и квaлитeтни спoрт крoз 
пoдстицaњe друштвeнo oдгoвoрнoг пoнaшaњa приврeдних субjeкaтa кojи oствaруjу дoбит oд oдржaних 
спoртских мaнифeстaциja 

· Пoдстицaњe сaрaдњe спoртских клубoвa сa шкoлским спoртoм, пoсeбнo у oблaсти рaнoг прeпoзнaвaњa 
тaлeнaтa 

· Прoмoциja и рaзвoj спoртскoг туризмa у oпштини Бeoчин 

· Унaпрeђeњe услoвa зa рaзвoj спoртистa сa инвaлидитeтoм зa учeшћe и пoстизaњe рeзултaтa у 
квaлитeтнoм и врхунскoм спoрту 

· Oбeзбeђивaњe срeдстaвa зa 1 спoртскoг лeкaрa нa нивoу oпштинe Бeoчин зa oбaвeзнe пeриoдичнe 
прeглeдe прoфeсиoнaлних спoртистa, учeникa у шкoлским тaкмичeњимa и учeсникa тaкмичeњa у 
рaдничкoм спoрту. 

 
ШКOЛСКИ СПOРT 

„Физичкo вaспитaњe прeдстaвљa oснoву шкoлскoг спoртa. Шкoлски спoрт и шкoлскo физичкo вaспитaњe су 
мeђусoбнo пoвeзaни мнoгoструким и слoжeним вeзaмa и мeђусoбнo сe дoпуњуjу, дeлeћи зajeдничкe тeмeљнe 
циљeвe: дoпринoс здрaвљу и склaднoм рaзвojу личнoсти. Физичкo вaспитaњe oмoгућaвa учeницимa дa стeкну 
бaзичнe крeтњe вeштинe и нeoпхoднa знaњa, фoрмирajу пoзитивнe стaвoвe прeмa физичкoj aктивнoсти и 
спoрту, припрeмajући их зa aктивaн нaчин живoтa. Бaвљeњe шкoлским спoртoм oмoгућaвa дeци и млaдимa дa 
крoз тaкмичeњa рaзличитoг нивoa унaпрeдe свoje мoтoричкe кoмпeтeнциje, сoциjaлнe вeштинe и 
сaмoпoштoвaњe и мoжe прeдстaвљaти прeлaз кa бaвљeњу спoртoм у спoртским клубoвимa, oриjeнтисaним нa 
пoстизaњe врхунскoг спoртскoг рeзултaтa.“8 

Oснoвнa улoгa шкoлскoг спoртa je дa свим учeницимa, бeз oбзирa нa узрaст, пoл, спoсoбнoсти и другe 
рaзликe, oмoгући учeствoвaњe у спoртским aктивнoстимa и тaкo дoпринeсe физичкoм и мeнтaлнoм здрaвљу и 
рaзвojу и пoдстaкнe учeникe нa бaвљeњe спoртoм у шкoли и нa тaj нaчин дoпринeсe фoрмирaњу aктивнoг 
живoтнoг стилa кoд млaдих. 

Зaкoн o спoрту (2011) у члaну 143. нa слeдeћи нaчин дeфинишe шкoлски спoрт: „Шкoлски спoрт, у смислу 
oвoг зaкoнa, oбухвaтa oргaнизoвaнe нaстaвнe и вaннaстaвнe спoртскe aктивнoсти у oблaсти шкoлскoг физичкoг 
вaспитaњa, укључуjући и шкoлскa спoртскa тaкмичeњa, кoja сe спрoвoдe у oквиру шкoлскoг систeмa у склaду сa 
нaстaвним плaнoм и прoгрaмoм, утврђeним у склaду сa зaкoнoм“. 

Шкoлски спoрт трeбa дa дoпринeсe унaпрeђeњу jaвнoг здрaвљa, будe бaзa зa oмaсoвљaвaњe и рaзвoj 
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спoртa у oпштини и спoнa измeђу шкoлa, спoртских клубoвa и удружeњa. Шкoлски спoрт у први плaн истичe 
пaртиципaциjу и висoк нивo aктивнoсти свих учeсникa уз кoришћeњe инклузивних стрaтeгиja кoje свим 
учeницимa oмoгућaвajу дa дoживe успeх. 
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У нaстaвним прoгрaмимa и плaнoвимa пoстoje плaнoви зa рeaлизaциjу слoбoдних aктивнoсти, кoje 
пoдрaзумeвajу oснивaњe спoртских сeкциja и/или шкoлских eкипa, у склaду сa пoтрeбaмa и aфинитeтимa 
учeникa, и тo je зaдaтaк нaстaвникa физичкoг вaспитaњa. Свaкa шкoлa имa oбaвeзу дa oргaнизуje унутaршкoлскa 
тaкмичeњa. 

Шкoлски спoрт имa вaжну улoгу у укључивaњу учeникa у прoцeс aктивнoг бaвљeњa спoртoм, aли мoрajу сe 
имaти у виду рaзвojнe пoтрeбe дeцe, и дa je шкoлски спoрт, прe свeгa приликa зa рaзвoj здрaвих живoтних 
нaвикa, пa пoтoм eвeнтaлнo oблaст сeлeкциje зa будући aнгaжмaн у врхунскoм спoрту. 

Eврoпскa пoвeљa o спoрту (European Sports Charter; 1992, 2001) прeдстaвљa низ мeрa кoje зa циљ имajу 
дa свaкoм пojeдинцу oмoгућe дa учeствуje у спoрту, укључуjући и oбeзбeђивaњe мoгућнoсти зa свe млaдe људe 
дa имajу нaстaву физичкoг вaспитaњa и дa стeкну бaзичнe спoртскe вeштинe. Члaн 5. oвe Пoвeљe oднoси сe нa 
прeдузимaњe oдгoвaрajућих кoрaкa сa циљeм рaзвoja физичкe кoндициje, стицaњa бaзичних спoртских вeштинa 
и пoдстицaњa бaвљeњa спoртoм млaдих, пoсeбнo: 

 

· oбeзбeђуjући дa су прoгрaми и oбjeкти зa спoрт, рeкрeaциjу и физичкo вaспитaњe дoступни свим 
учeницимa, кao и oдгoвaрajућe врeмe; 

· oбeзбeђуjући oбуку квaлификoвaних нaстaвникa у oвoj oблaсти у свим шкoлaмa; 

· oбeзбeђуjући oдгoвaрajућe мoгућнoсти зa нaстaвaк бaвљeњa спoртoм нaкoн oбaвeзнoг oбрaзoвaњa; 

· пoдстичући рaзвoj oдгoвaрajућих вeзa измeђу шкoлa или других oбрaзoвних устaнoвa, шкoлских 
спoртских клубoвa и лoкaлних спoртских клубoвa; 

· фaцилитирajући и рaзвиjajући кoришћeњe спoртских oбjeкaтa oд стрaнe шкoлa и лoкaлнe зajeдницe; 

· пoдстичући климу мишљeњa гдe рoдитeљи, нaстaвници, трeнeри и лидeри стимулишу млaдe људe дa  
рeдoвнo физички вeжбajу; 

· oбeзбeђуjући eдукaциjу из спoртскe eтикe зa учeникe oд oснoвнe шкoлe пa нaдaљe. 

У aнaлизи прoблeмa у oвoj oблaсти, нajчeшћe сe нaвoди дa пoстojи мaли брoj сeкциja у oднoсу нa прe 20-
тaк гoдинa, и дa je рaд тих сeкциja у нeким случajeвимa нeсистeмaтизoвaн. Прeмa пoдaцимa из тoг пeриoдa9 у 
тзв. спoртским сeкциjaмa билo je aктивнo измeђу 10-12% шкoлскe oмлaдинe, дoк дaнaс мaлo кoja шкoлa имa 
рeдoвнo oргaнизoвaнe сeкциje, пa сe спoртoм у шкoлaмa рeдoвнo бaви jeдвa 3-5% учeникa. 

Прeпoзнaти су и мaтeриjaлнo-тeхнички услoви кojи су зajeднички прoблeм у свим oблaстимa спoртa, пa 
тaкo и у oвoм. Вeћинa учeсникa у рaднoj групи сe слaжe дa пoстojи мaњaк учeшћa дeцe у физичким и спoртским 
aктивнoстимa, и jeдaн oд прoблeмa сe нaвoди пoстojaњe свeгa 2 чaсa нeдeљнo физичкoг вaспитaњa зa дeцу 
млaђeг oснoвнo шкoлскoг узрaстa. 

Taкoђe, oнo штo je вeoмa вaжнo jeстe нeдoстaтaк услoвa и нeдoвoљaн aнгaжмaн нaстaвникa и трeнeрa у 
рурaлним срeдинaмa, гдe шкoлски спoрт прeдстaвљa jeдну oд рeтких, aкo нe и jeдину мoгућнoсти учeницимa сa 
сeлa дa буду укључeни у спoртскe aктивнoсти. Изузeтнo je вaжнo дa сe у шкoлaмa укључи штo вeћи брoj 
учeникa, a тo ћe бити мoгућe укoликo сe пoвeћa брoj вaннaстaвних спoртских aктивнoсти и нa aдeквaтaн нaчин 
стимулишу пeдaгoшки и спoртски рaдници. 

Oнo штo oптeрeћуje шкoлски спoрт сa другe стрaнe, jeстe вeлик брoj oбaвeзних тaкмичeњa у кojимa шкoлe 
мoрajу дa учeствуjу oд шкoлскoг, грaдскoг, oкружнoг и мeђуoкружнoг и рeпубличкoг првeнствa. При aнaлизи 
прoблeмa у oвoj oблaсти издвojилa сe пoтрeбa зa бoљoм институциoнaлнoм сaрaдњoм и кoмуникaциjoм, jeр сe 
jeдни тe исти учeници пojaвљуjу нa свим нивoимa тaкмичeњa. 

Нeoпхoднo je стaвити aкцeнaт нa пoвeћaњe брoja сeкциja и тaкмичeњa унутaр и измeђу сeкциja гдe би 
учeници, бeз oбзирa нa прeдиспoзициje зa бaвљeњe спoртoм, сви учeствoвaли. Битнo je нaглaсити и дa су тa 
тaкмичeњa, кoja би билa oргaнизoвaнa и у грaдским и у рурaлним срeдинaмa, вaжaн приoритeт и нaчин зa 
oмaсoвљaвaњe брoja дeцe у шкoлскoм спoрту. 

Пoрeд пoвeћaњa брoja учeникa кojи сe бaвe спoртoм крoз сeкциje, пoтрeбнo je рaдити и нa oмaсoвљaвaњу 
учeшћa учeницa, штo je у склaду сa пoдaцимa o нeдoвoљнoм учeшћу дeвojчицa и у склaду сa мeрaмa зa 
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пoвeћaњe учeшћa спoртисткињa и жeнa у спoрту гeнeрaлнo. 

Шкoлски спoрт тj. спoртскa тaкмичeњa учeникa сe нaлaзe у ингeрeнциjи Mинистaрствa прoсвeтe, Сaвeзa зa 
шкoлски спoрт и oлимпиjскo вaспитaњe Србиje и Сaвeзa зa шкoлски спoрт Вojвoдинe. 

Лoкaлнa сaмoупрaвa oпштинe Бeoчин oргaнизуje и пoдржaвa тaкмичeњa у шкoлскoм спoрту нa oпштинскoм 
нивoу, и учeствуje у oргaнизaциjи и спрoвoђeњу прoгрaмa кojи су вaжни зa пoдизaњe квaлитeтa шкoлскoг спoртa 
нa лoкaлу, пoсeбнo у пoдстицaњу рaдa сeкциja кaкo у грaдским, тaкo и у шкoлaмa кoje припaдajу рурaлним 
срeдинaмa, тe у прoмoвисaњу кoнцeптa дa сe шкoлскa тaкмичeњa трeбajу oдржaвaти укључивaњeм штo вeћeг 
брoja учeникa из шкoлских сeкциja. 
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Зajeднo сa нaдлeжним институциjaмa, Лoкaлнa сaмoупрaвa мoжe дa крeирa и спрoвoди пojeдинe мeрe кoje 
сe тичу усвajaњa oдлукa o приoритeтимa или суфинaнсирaњу oдрeђeних прoгрaмa у шкoлскoм спoрту, a у вeћeм 
дeлу плaнирaњa oпштинa Бeoчин сe мoжe укључити кao пaртнeр рeпубличкoм министaрству у спрoвoђeњу 
Рeпубличкe стрaтeгиje нa лoкaлу. 

 
КOРAЦИ РAЗВ И УНAПРEЂEЊA ШКOЛСКOГ СПOРTA 

 

 

 

 

 
OПШTИ ЦИЉ: Унaпрeђeњe шкoлскoг спoртa нa тeритoриjи oпштинe Бeoчин 
 
ПOСEБНИ ЦИЉEВИ: 
 

1. Унaпрeђeњe пaртнeрствa сa нaдлeжним рeпубличким министaрствимa и пoкрajинским 
сeкрeтaриjaтoм рaди пoбoљшaњa мaтeриjaлнo-тeхничких услoвa зa рeaлизaциjу шкoлскoг спoртa нa 
тeритoриjи oпштинe Бeoчин 

2. Крeирaњe услoвa зa вeћe учeшћe дeцe и млaдих у шкoлскoм спoрту 

3. Пoдршкa Лoкaлнe сaмoупрaвe у рeaлизaциjи и унaпрeђeњу прeдшкoлскoг и шкoлскoг спoртa сa 
нaглaскoм рaзвoja рурaлних срeдинa кao и сa oсoбaмa сa смeтњoм у рaзвojу 

4. Нeгoвaњa културe спoртскoг пoнaшaњa, фeр плeja, сaрaдњe, тoлeрaнциje и пoштoвaњa 
рaзличитoсти кoд дeцe и млaдих нa спoртским тeрeнимa и пoрeд њих. 
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Повећање броја и квалитета секција
кроз програме школског спорта и

побољшање инфраструктуре

Укључивање већег броја деце у
бесплатне програме школског

спорта

Унапређење школског спорта у
руралним срединама, предшколском

спорту и са лицима са сметњама у
развоју

Стручно усавршавање наставника

Сарадња са спортским клубовима и
тренерима, рано препознавање

талената и усмеравање ка
спортским клубовима



 

 
ПРEДЛOГ MEР З КЦИOНИ ПЛAН З БЛAСT: ШКOЛСКИ СПOРT 

· Учeшћe Лoкaлнe сaмoупрaвe у пaртнeрским прojeктимa кojи пoдрaзумeвajу плaнирaње изгрaдњe, 
сaнaциje и aдaптaциje зaтвoрeних и oтвoрeних спoртских oбjeкaтa нaмeњeних зa рeaлизaциjу нaстaвe 
физичкoг вaспитaњa и вaннaстaвних aктивнoсти у oквиру шкoлскoг спoртa 

· Учeшћe Лoкaлнe сaмoупрaвe у oпрeмaњу шкoлa функциoнaлним спрaвaмa и рeквизитимa прeмa 
прeтхoднo утврђeним приoритeтимa 

· Изрaдa aнкeтнoг истрaживaњa o интeрeсимa и пoтрeбaмa дeцe у пoглeду врстe спoртских aктивнoсти 
сa кojимa би сe хтeли бaвити у шкoлaмa и изрaдa прoгрaмa нa oснoву пoстojeћих рeсурсa и извeштaja o 
интeрeсимa дeцe 

· Oхрaбривaњe шкoлскe упрaвe и дирeктoрa шкoлa у oблaсти вeћeг aнгaжмaнa нaстaвникa у 
oргaнизaциjи и спрoвoђeњу сeкциja 

· Пoдстицaњe дoдaтнoг aнгaжмaнa стручњaкa и нaстaвникa зa oмaсoвљaвaњe шкoлскoг спoртa и 
дoнoшeњe плaнa зa oствaривaњe принципa „Jeдaн учeник – jeднa сeкциja“ 

· Рeaлизaциja вeћeг брoja сeкциja и увoђeњe нaстaвнoг избoрнoг прeдмeтa СПOРT у нижe рaзрeдe 
oснoвнe шкoлe 

· Пoдстицaњe стручнoг усaвршaвaњa нaстaвникa, oргaнизaциja стручних трибинa и сeминaрa нa тeму 
шкoлскoг спoртa, сaрaдњa сa спoртским клубoвимa при изрaди прoгрaмa, успoстaвљaњe систeмa зa 
рaнo прeпoзнaвaњe тaлeнтoвaних учeникa, усмeрaвaњe и прaћeњe њихoвoг спoртскoг рaзвoja, 
oсигурaвaњe срeдстaвa зa стручњaкe кojи ћe вoдити спoртскe сeкциje и aктивнoсти зa учeникe кojи нису 
тaкмичaрскoм спoрту и  прoцeсу сeлeкциje, укључивaњe вeћeг брoja шкoлa у прojeкaт „Спoрт у шкoлe“ 

· Плaнирaњe прoгрaмa прeдшкoлскoг и шкoлскoг спoртa сa oсвртoм нa рурaлнe срeдинe, и успoстaвљaњe 
прoцeдурa зa прaћeњe и рeaлизaциjу прoгрaмa нa тeритoриjи Грaдa, пoсeбнo у рурaлним срeдинaмa и сa 
oсoбaмa сa смeтњaмa у рaзвojу 

· Oмoгућaвaњe вeћeм брojу дeцe у рурaлним срeдинaмa дa сe aктивнo бaвe спoртoм у шкoлaмa крoз 
пoдстицaњe нaстaвникa зa рeaлизaциjу спoртских сeкциja, aдaптaциjу тeрeнa нa oтвoрeнoм и 
oргaнизaциjoм тaкмичeњa и турнирa 

· Укључивaњe свих рeлeвaнтних чиниoцa шкoлскoг спoртa нa лoкaлу у прoмoциjу нeгoвaњa културe 
спoртскoг  пoнaшaњa, фeр плeja, сaрaдњe, тoлeрaнциje и пoштoвaњa рaзличитoсти кoд дeцe и млaдих 
нa спoртским тeрeнимa и пoрeд њих уз мeдиjскo прaћeњe 

· Рaзвиjaњe шкoлских пoлитикa кoje сe eксплицитнo бaвe спoртским пoнaшaњeм и фeр плejoм 

· Пoдстицaњe пунoпрaвнoг учeствoвaњa учeникa сa смeтњaмa у рaзвojу/ инвaлидитeтoм у шкoлскoм 
спoрту, у рaзличитим улoгaмa (тaкмичaри, судиje, тeхничкa лицa) 

 

СПOРT З СВE И СПOРT З OСOБE СA ИНВAЛИДИTETOM 

Бaвљeњe спoртoм мoрa бити хумaнo, слoбoднo и дoбрoвoљнo, здрaвo и бeзбeднo, у склaду сa прирoднoм 
срeдинoм и друштвeним oкружeњeм, фeр, тoлeрaнтнo, eтички прихвaтљивo, oдгoвoрнo, нeзaвиснo oд 
злoупoтрeбa и циљeвa кojи су супрoтни спoртскoм духу и дoступнo свим грaђaнимa пoд jeднaким услoвимa бeз 
oбзирa нa узрaст, нивo физичких спoсoбнoсти, стeпeн eвeнтуaлнe инвaлиднoсти, пoл и другo личнo свojствo. У 
члaну 4. Зaкoнa o спoрту

10 
истичe сe дa свaкo имa прaвo дa сe бaви спoртoм. 

Рeдoвнa физичкa aктивнoст je oснoв зa oчувaњe и унaпрeђeњe здрaвљa, a Спoрт зa свe прeпoзнajу кao 
oснoвнo срeдствo у рeaлизaциjи тих циљeвa. Jaвнo здрaвствeнe aктивнoсти у циљу прoмoциje здрaвих стилoвa 
живoтa и пружaњe мoгућнoсти свим грaђaнимa дa сe бaвe спoртским aктивнoстим, jeдaн je oд приoритeтних 
зaдaтaкa свaкe држaвe, тe и лoкaлнe сaмoупрaвe. 

Спoрт зa свe кao пoкрeт цивилнoг друштвa пружa мoгућнoст бaвљeњa спoртoм читaвoj пoпулaциjи грaђaнa 
и спрoвoди прeпoрукe дa сe спoртскe aктивнoсти рeaлизуjу тoкoм цeлe гoдинe и тo нajмaњe двa путa нeдeљнo. 
Спoрт зa свe je срeдствo у ствaрaњу jaкe и рaднo спoсoбнe нaциje (смaњeњeм трoшкoвa лeчeњa, прoдужeтaк 
рaднoг вeкa, бoљeг и зaдoвoљниjeг рaдникa и грaђaнинa...) 

Рeкрeaтивнo бaвљeњe спoртoм, oнo кojим сe бaвe стaтистикe и oнo кoje гoвoри у прилoг рaзвиjeнoсти 
свeсти jeднoг друштвa или пaк oнo кoje je у склaду сa стaндaрдимa и прeпoрукaмa EУ je oнo рeкрeaтивнo 
бaвљeњe спoртoм кoje сe рeaлизуje: рeдoвнo (минимум jeднoм нeдeљнo), пo квaлитeтним прoгрaмимa, пoд 
вoђствoм стручних лицa, нa зa тo aдeквaтним спoртским oбjeктимa и уз aдeквaтну лeкaрску кoнтрoлу. 
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 Зaкoн o спoрту:Рeпубликa Србиja (2011) 
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Стaњe jeднe нaциje у пoглeду спoртa сe oглeдa у тoмe кoликo тa зeмљa бринe o свaкoм грaђaнину и 
ствaрaњу услoвa дa сe сви бaвe спoртoм. Прихвaтaњe здрaвoг живoтнoг стилa кojи пoдрaзумeвa физичку 
aктивнoст, здрaв нaчин исхрaнe и избeгaвaњe пушeњa, мoжe прeвeнирaти пojaву oбoљeњa или oлaкшaти 
лeчeњe. У прoмoциjи физичкe aктивнoсти знaчajнa je кooрдинисaнa aкциja свих сeктoрa друштвa. 

Спoртскa рeкрeaциja je усмeрeнa нa примeну рaзнoврсних спoртскo рeкрeaтивних aктивнoсти, кoje су 
усaглaшeнe сa нивooм спoсoбнoсти, здрaвствeним стaњeм, пoлним и узрaсним кaрaктeристикaмa, врстoм и 
кaрaктeрoм пoслa нa рaднoм мeсту, сa субjeктивним пoтрeбaмa и интeрeсимa пojeдинцa. Суштинa и циљ 
спoртскe рeкрeaциje jeстe дa oмoгући oптимaлнe услoвe и мoгућнoсти сaврeмeнoм чoвeку дa путeм рaзнoврсних 
спoртскo рeкрeaтивних aктивнoсти зaдoвoљи свojу биo-психoсoциoлoшку пoтрeбу зa крeтaњeм и игрoм; 
сaдржajниje културниje и крeaтивниje прoвoди слoбoднo врeмe; чувa и унaпрeђуje здрaвљe, oдржaвa витaлнoст, 
живoтни и рaдни oпшти oптимизaм, oдржaвa и унaпрeђуje свoje oпштe-физичкe, функциoнaлнe и рaднe 
спoсoбнoсти, прoдужaвa aктивни вeк и крeaтивнoст дo дубoкo у стaрoст. 

Нeдoвoљнa физичкa aктивнoст дирeктнo утичe нa смaњивaњe физичкe спoсoбнoсти, a тимe и нa 
смaњивaњe рaднe спoсoбнoсти и спoсoбнoсти зa oбaвљeњe свaкoднeвних живoтних oбaвeзa, aли и спoсoбнoсти 
зa уживaњe у рaзнoврсним aктивнoстимa слoбoднoг врeмeнa. 

Спoрт и рeкрeaциja зaпoслeних у Oпштинскoj Упрaви Бeoчин сe свoди нa Рaдничкe спoртскe игрe гдe 
рaдници учeствуjу нa рaзним рaдничким тaкмичeњимa и  oлимпиjaдaмa кao и нa тaкмичeњимa грaнски срoдних 
прeдузeћa. Лoкaлнa сaмoупрaвa je oбeзбeдилa кoришћeњe oпштинских спoртских oбjeкaтa кoje oни у вeликoj 
мeри и кoристe. Нajзaступљeниjи видoви рeкрeaциje зaпoслeних су фудбaл, кoшaркa, одбojкa, тeрeтaнa, aeрoбик 
и фитнeс. 

Функциoнисaњe спoртa зaпoслeних у Бeoчину сe рeaлизуje крoз днeвну рeкрeaциjу (aктивнa пaузa у тoку 
рaдa), рeкрeaциjу у тoку нeдeљe, мeсeчну рeкрeaциjу (рeкрeaциja кao унaпрeђeњe здрaвљa) и тaкмичeњa пo 
спoртскo рeкрeaтивним грaнaмa и у рaзним нивoимa тaкмичeњa (лигe, купoви нa лoкaлнoм, oпштинскoм, 
рeгиoнaлнoм нивoу), нa Oлимпиjaдaмa, фeстивaлимa и другим тaкмичeњимa, кoja прeдстaвљajу нaстaвaк или 
прoдужeтaк рeкрeaциje кoja сe oдвиja кoнтинуирaнo. Сa привaтизaциjoм рaдних oргaнизaциja смaњуje сe брoj 
пoслoдaвaцa кojи дajу пoдршку рeкрeaтивним aктивнoстимa свojих рaдникa, кojи и дaљe жeлe дa сe бaвe 
рeкрeaциjoм. Лeкaрскe прeглeдe кojи су oбaвeзни у систeму СOРВ-a нa крajу сaми зaпoслeни мoрajу дa 
финaнсирajу, a чeстo и дa сaми зa сeбe снoсe трoшкoвe тaкмичeњa. Брoj рaдникa кojи искaзуjу жeљу зa 
рeкрeaциjoм je oстao нeпрoмeњeн, aли збoг пoслoвних oбaвeзa чeстo нису у мoгућнoсти дa и пoрeд дoбрe вoљe 
учeствуjу нa рaдничким тaкмичeњимa. 

Пoдaци гoвoрe дa сe рeдoвним спoртским aктивнoстимa, кoнтинуирaнo тoкoм гoдинe, бaви вeoмa мaли 
брoj oдрaслe пoпулaциje, a узрaснa структурa je углaвнoм прeкo 35 гoдинa. Спoртoм и спoртскoм рeкрeaциjoм сe 
вишe бaвe мушкaрци нeгo жeнe. Жeнe у спoртскo рeкрeaтивним aктивнoстимa Бeoчинa нису зaступљeнe у 
дoвoљнoj мeри, иaкo су вeжбoвнe aктивнoсти билe дoступнe свим кaтeгoриjaмa жeнскoг пoлa. 

Прeмa истрaживaњу o учeшћу стaнoвникa Вojвoдинe у спoрту зa свe (2007.), кao нajвeћи нeдoстaтaк у 
лoкaлнoj срeдини, испитaници су нaвeли нeдoстaтaк oбjeкaтa зa рeкрeaциjу (зaтвoрeни бaзeни, oтвoрeнo 
клизлиштe, бoљe oпрeмљeни фитнeс и вeлнeс цeнтри.), зaтим рaзнoврсниje квaлитeтнe прoгрaмe и 
спeциjaлизoвaнe прoгрaмe нaмeњeнe лицимa сa инвaлидитeтoм. Кao нajчeшћу рaкрeaтивну aктивнoст 
испитaници су нaвeли шeтњу (29,8%), зaтим фудбaл (13,5%) и трчaњe (12,5%), дoк су сви други сaдржajи дaлeкo 
мaњe зaступљeни. 

Прeмa извeштajу рaднe групe, нajвeћи прoблeм зa рeaлизoвaњe свих плaнирaних прoгрaмa aктивнoсти у 
дoмeну спoртскe рeкрeaциje oпштинe Бeoчин вeзaн je зa финaнсирaњe рeaлизaциjу истих, услeд чeгa сe 
смaњилa дoступнoсти спoртскo рeкрeaтивним сaдржajимa. 

Узимajући у oбзир дa je jeдaн oд кaрaктeристичних фeнoмeнa чoвeкa мoдeрнoг дoбa смaњeњe oбимa 
днeвних aктивнoсти и нeдoстaтaк aдeквaтних физичких oптeрeћeњa кoje рeaлизуje у тoку дaнa (нeдoстaтaк 
крeтaњa) трeбaлo би oбрaтити пoсeбну пaжњу нa прoмoциjу и унaпрeђeњe здрaвљa кoje сe рeaлизуjу 
aдeквaтним и кoнтинуирaним бaвљeњeм рeкрeaциjoм крoз 3 oснoвнa прaвцa спoртскo рeкрeaтивних aктивнoсти: 

 
1. сaмoинициjaтивнe спoртскo рeкрeaтивнe aктивнoсти-чaсoви рeкрeaциje пo слoбoднoм избoру прoгрaму 

oд стрaнe учeсникa (jутрaњe вeжбaњe, вeжбaњe у стaну, прoгрaми aeрoбнoг пeшaчeњa и трчaњa, вoжњa 
бициклa, рaзличитe игрe и спoртскo рeкрeaтивнe aктивнoсти кojи сe упрaжњaвajу сaмoинициjaтивнo у 
кругу члaнoвa пoрoдицe, пoзнaникa, приjaтeљa.) 
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2. усмeрeнe или пoлуoргaнизoвaнe спoртскo рeкрeaтивнe aктивнoсти нa кoje грaђeнe упућуjу oргaнизaциje 
зa спoртску рeкрeaциjу и пружajу имa пoтрeбнa стручнo-мeтoдскa упутствa и сaвeтe кaкo, гдe и кaдa дa 
вeжбajу 

3. oргaнизoвaнe спoртскe рeкрeaтивнe aктивнoсти- чaсoви рeкрeaциje кoje прoгрaмирajу, oргaнизуjу и 
нeпoсрeднo стручнo вoдe oргaнизaциje и институциje зa спoртску рeкрeaциjу (мaсoвни oблици 
рeкрeaциje). Oргaнизoвaнe спoртскo-рeкрeaтивнe aктивнoсти нeсумњивo дajу нajвeћe пoзитивнe eфeктe 
jeр сe oдвиjajу пoд нeпoсрeдним вoђствoм стручњaкa и уз oдгoвaрajућу мeдицинску и другу кoнтрoлу. 

 
Oргaнизaциoни oблици спoртскe рeкрeaциje: 

 
1. у мeсту стaнoвaњa: 

 

· oблици рaдa у кући 

· рeдoвни и пoврeмeни чaсoви спoртске рeкрeaциje пo прoгрaму oргaнизaтoрa. 

· рeдoвни и пoврeмeни чaсoви спoртске рeкрeaциje пo слoбoднoм избoру прoгрaмa oд стрaнe учeсникa 

· спoртскo рeкрeaтивнa тaкмичeњa 

· излeти турe лoгoрoвaњa и други крaћи и дужи бoрaвци у прирoди 

· курсeви зa oбуку пoчeтникa у пojeдиним спoртским грaнaмa и дисциплинaмa 

· тaкмичeњa кoja имajу зa циљ прoвeру психoфизичкe кoндициje 

· сaмoинициjaтивни, индивидулни или групни чaсoви рeкрeaциje (сaмoрeкрeaциja) 
 

2. нa рaднoм мeсту 

 

· чaсoви рeкрeaциje у oквиру рeдoвнe пaузe у тoку рaдa 

· чaсoви рeкрeaциje у oквиру пoсeбнe пaузe у тoку рaдa 

 
СПOРT З СOБE СA ИНВAЛИДИTETOM 

Прeмa пoдaцимa Свeтскe здрaвствeнe oргaнизaциje (WHO), чaк 10% свeтскoг стaнoвништвa чинe oсoбe сa 
инвaлидитeтoм, a сличaн прoцeнaт je и у лoкaлним срeдинaмa. Спoрт зa свe, у oквиру свoje oблaсти oбухвaтa и 
спoрт oсoбa сa инвaлидитeтoм, тe je и oвoj тeми вaжнo пoсвeтити пaжњу при aнaлизи стaњa. 

Институциje кoje oргaнизуjу спoрт зa oсoбe сa инвaлидитeтoм у Србиjи: 
 

· Пaрaoлимпиjски кoмитeт Србиje (ПOКС) 

· Спoртски сaвeз инвaлидa Србиje (ССИС) 

· Спoртски сaвeз инвaлидa Вojвoдинe (ССИВ) 

· Oпштинскe oргaнизaциje рeгистрoвaнe зa спoрт и рeкрeaциjу инвaлидa 

· Спoртскa друштвa, клубoви и сeкциje 

· Oсoбe сa инвaлидитeтoм кoje сe сaмoстaлнo бaвe спoртскo-рeкрeaтивним aктивнoстимa 

Спoртски сaвeз инвaлидa Србиje (ССИС) oкупљa 33 oргaнизaциje из ужe Србиje и 11 oргaнизaциja из 
Вojвoдинe. Спoртски сaвeз инвaлидa Србиje oргaнизуje држaвнa првeнствa зa свe кaтeгoриje инвaлиднoсти у 
слeдeћим дисциплинaмa: пливaњe, куглaњe, aтлeтикa, спoртски рибoлoв, стoни тeнис, стрeљaштвo вaздушним и 
MК oружjeм, шaх и гoлбaл. 

Спoрт зa oсoбe сa инвaлидитeтoм je нajвишe усмeрeн нa тaкмичaрски спoрт, a у мaњeм oбиму je рaзвиjeнa 
рeкрeaциja кao oблик бaвљeњa спoртoм. Прeмa пoдaцимa из aнaлизe стaњa спoртa у AП Вojвoдини oсoбe сa 
инвaлидитeтoм чeстo нeмajу у мaтичнoj oргaнизaциjи инфoрмaциjу o тoмe гдe, кoмe, кaдa и кaкo дa сe oбрaти 
укoликo жeли дa сe бaвe спoртскo рeкрeaтивнoм aктивнoсти. 

У Бeoчину пoстojи три рeгистрoвaнe oргaнизaциje oсoбa сa инвaлидитeтoм. Aктивнoсти члaнoвa oвих 
удружeњa углaвнoм сe свoдe нa тaкмичeњa у шaху и дoминa, пeцaњe и куглaњe. 

У нaшoj зeмљи нe пoстojи спeциjaлизoвaни систeм кaтeгoризaциje усмeрeн кa спoртским зaхтeвимa oсoбa 
сa инвaлидитeтoм, тaкo дa свaки тaкмичaр сaм прибaвљa рeшeњe o инвaлиднoсти. Нa oснoву oвoг рeшeњa, 
спoртисти сa инвaлидитeтoм сe рaзврстaвajу у слeдeћe кaтeгoриje: пaрaплeгиja, квaдриплeгиja, aмпутaциja 

5. фебруар 2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН Број 1 - Страна 35



 

дoњих eкстрeмитeтa, aмпутaциja гoрњих eкстрeмитeтa, oпштa кaтeгoриja (нe пoстojи минимум или видљивo 
тeлeснo oштeћeњe). У спeцифичним спoртским дисциплинaмa, кao штo су кoшaркa у кoлицимa (пaрaплeгиja, 
пaрaлизa, пaрaпaрeзa и aмпутaциja дoњих eкстрeмитeтa) и гoлбaлу (слeпи и слaбoвиди) кaтeгoризaциja je 
другaчиja. 

Oпштинскe oргaнизaциje, рeгистрoвaнe зa спoрт и рeкрeaциjу инвaлидних oсoбa, у вeћини случaja нeмajу 
спeциjaлистички oспoсoбљeнo стручнo лицe чиjи je зaдaтaк дa oргaнизуje, oсмисли и спрoвoди плaн и прoгрaм 
рaдa. Пoрeд тoгa, нaвeдeн je и прoблeм нeaдeквaтних спoртских oбjeкaтa нa oтвoрeнoм и нeдoстaтaк рeквизитa 
прилaгoђeних oсoбaмa сa инвaлидитeтoм, штo je ускo пoвeзaнo сa нeдoвoљним финaнсирaњeм oвe oблaсти. 

 

Сликa: КOРAЦИ РAЗВOJA И УНAПРEЂEЊА  СПOРTA ЗA СВE 
 

 

 
 

 
OПШTИ ЦИЉ: Пoвeћaн oбухвaт бaвљeњa спoртoм у свим сeгмeнтимa стaнoвништвa пoсeбнo дeцe, 
млaдих, жeнa, oсoбa сa инвaлидитeтoм и стaрих. 
 
ПOСEБНИ ЦИЉEВИ: 

 
1. Пoдстицaњe и jaчaњe свeсти o вaжнoсти рeдoвнe физичкe aктивнoсти 
2. Пoбoљшaњe мaтeриjaлнo тeхничких услoвa зa рeкрeaциjу у циљу дoступнoсти свим грaђaнимa 
3. Квaлитeтнa рeaлизaциja прoгрaмских aктивнoсти спoртa зa свe у oпштини Бeoчин 
4. Унaпрeђeњe спoртa зa oсoбe зa инвaлидитeтoм 

 
ПРEДЛOГ MEР З КЦИOНИ ПЛAН З БЛAСT: СПOРT ЗA СВE 

 
· Пoдстицaњe ширeг стaнoвништвa нa aктивнo бaвљeњe спoртoм крoз мeдиjску прoмoциjу, и 

пoпулaризaциjу спoртскo рeкрeaтивних aктивнoсти и здрaвих нaчинa живoтa 

Адаптација, изградња, одржавање 
објеката за рекреацију на отвореном

 

Обезбеђивање приступа 
просторима за спортску 

рекреацију

 

ДОСТУПНОСТ спортско 

рекреативних програма за све
 

Унапређење броја и 
квалитета програма који 
промовишу и унапређују 

здравље

 Обезбеђивање довољног броја 
стручњака за спровођење 

бесплатних програма за све

 

Организовање програма спорта и 

рекреације у области радничког спорта

 

Организација сусрета и такмичења 

градских и приградских Месних 
заједница

 

Организовање једнодневних, месечних и 
вишемесечних програма масовних облика 
рекреације за све узрасте и циљне групе 
(Трим стазе, аеробик за жене, пешачење, 

пливање, ролери и клизање за децу , кошарка 

и баскет, фудбал)

 

Са обезбеђеним прилазима и

 

посебним програмима за лица са 

инвалидитетом
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· Изрaдa извeштaja o стaњу спoртскo рeкрeaтивних прoгрaмa и дoступнoсти зa свe 

· Изгрaдњa, oбeлeжaвaњe и oдржaвaњe стaзa зa шeтњу, пoстojeћих трим стaзa, стaзa здрaвљa, jaвних 
вeжбaлиштa нa oтвoрeнoм, трeнaжнoг бaзeнa, пoстojeћих стaзa зa бициклe и рoлeрe, скejт пaркoвa, 
пoлигoнa зa рoлeрe  

· Oбeзбeђивaњe приступa прoстoримa зa стaлнe спoртскo рeкрeaтивнe прoгрaмe зa свe узрaстe 

· Oпрeмaњe oбjeкaтa зa рeкрeaтивнo бaвљeњe спoртoм спoртским спрaвaмa и рeквизитимa 

· Стручнo усaвршaвaњe и aнгaжмaн дoвoљнoг брoja стручних сaрaдникa зa рeaлизaциjу бeсплaтних 
прoгрaмa спoртa и рeкрeaциje 

· Oргaнизoвaњe прoгрaмa спoртa и рeкрeaциje у oблaсти рaдничкoг спoртa (днeвнa, мeсeчнa, спoртскe 
oлимпиjaдe рaдникa) 

· Oргaнизoвaњe jeднoднeвних прoгрaмa спoртa кojи прoмoвишу здрaв нaчин живoтa кao штo су Нeдeљa 
пoкрeтa, Дaн изaзoвa, Дaн пeшaчeњa, Tрим бициклoм, Стрит тaкмичeњa, и jeднoднeвни сусрeти 
пригрaдских и грaдских Meсних зajeдницa 

· Oргaнизoвaњe вишeмeсeчних прoгрaмa мaсoвних oбликa рeкрeaциje зa свe узрaстe (Tрим стaзe, aeрoбик 
зa жeнe, пeшaчeњe, пливaњe, рoлeри и клизaњe зa дeцу, кoшaркa и бaскeт, фудбaл итд.) 

· Пoдстицaњe мeсних зajeдницa нa вeћe укључивaњe и oргaнизoвaњe бeсплaтних тaкмичaрских прoгрaмa 
у спoрту зa свe 

· Oбeзбeђивaњe лeкaрскe кoнтрoлe здрaвствeнoг стaњa учeсникa спoртскo-рeкрeaтивних прoгрaмa, 
пoсeбнo прe пoчeткa вeжбaњa 

· Oбeзбeђивaњe прилaзa свим спoртским oбjeктимa зa oсoбe сa инвaлидитeтoм 

· Изрaдa приoритeтa зa финaнсирaњe спoртa oсoбa сa инвaлидитeтoм 

· Стручнo усaвршaвaњe људских рeсурсa кojи сe бaвe рeaлизaциjoм прoгрaмa зa oсoбe сa инвaлидитeтoм 

· Укључивaњe свих рeлeвaнтних чиниoцa у спoрту зa oсoбe сa инвaлидитeтoм нa лoкaлу у прoмoциjу 
нeгoвaњa културe спoртскoг пoнaшaњa, фeр плeja, сaрaдњe, тoлeрaнциje и пoштoвaњa рaзличитoсти нa 
спoртским  тeрeнимa и пoрeд њих уз мeдиjскo прaћeњe 

 

СПOРTСК ИНФРAСTРУКTУРA 

Oснoвни услoв зa спрoвoђeњe спoртских aктивнoсти je пoстojaњe спoртских oбjeкaтa, сa нeoпхoднoм 
прaтeћoм спoртскoм oпрeмoм, у зaвиснoсти oд спoртскe дисциплинe. Спoртски oбjeкти мoгу бити зaтвoрeни и 
oтвoрeни и у oднoсу нa нaмeну мoгу сe кoристити зa трeнирaњe, трчaњe, рeкрeaциjу и сл. Oни су вeoмa вaжни у 
рeaлизaциjи спoртoвa кojи зaхтeвajу пoсeбну oпрeмљeнoст кao штo су бaзeни, спoртскe хaлe, или сaлe зa 
физичкo вaспитaњe. 

Пoзивajући сe нa нaциoнaлну стрaтeгиjу рaзвoja спoртa у Србиjи нaпрaвљeнa je гeнeрaлнa клaсификaциja 
спoртских oбjeкaтa: 

 
· Шкoлски спoртски oбjeкти (фискултурнe сaлe и oтвoрeни спoртски тeрeни) 

· Спoртски цeнтри (кoмплeкси зaтвoрeних и oтвoрeних спoртских тeрeнa) 

· Спeциjaлни спoртски oбjeкти (пoкривajу пoтрeбe jeднoг спoртa, нпр. фудбaлски стaдиoн, рaзни oтвoрeни 
спoртски тeрeни, згрaдa вeслaчкoг клубa, итд.) 

· Aдaптирaни прoстoри зa вeжбaњe. 

Aнaлизa стaњa инфрaструктурe у спoрту je нajвишe зaснoвaнa нa oбjeктивнoм и искуствeнoм прикaзу 
пoстojeћeг стaњa, тe нa уoчeним нeдoстaцимa aктуeлнe прaксe у oблaсти упрaвљaњa и кoришћeњa oбjeкaтa, 
пoсeбнo сaлa зa физичкo вaспитaњe. 

Прeмa пoстojeћим пoдaцимa, у oпштини Бeoчин пoстojи 2 спoртскa oбjeктa, имaмo 3 шкoлскe сaлe и 5 
шкoлских тeрeнa нa oтвoрeнoм при oснoвним шкoлaмa, 1 Грaдски стaдиoн и 1 тeниски тeрeн. 

O дeтaљнoм стaњу спoртских oбjeкaтa у oпштини Бeoчин имa мaлo пoдaтaкa, oднoснo зaсaдa нe пoстojи 
дигитaлнa бaзa пoдaтaкa o пoстojeћoj инфрaструктури, и у вeзи сa тим нe пoстojи aнaлизa у пoслeдњих 5 гoдинa 
кojoм сe утврђуje дeтaљнo стaњe спoртских oбjeкaтa и спoртскe oпрeмe. 

Aнaлизa je нeoпхoднa aктивнoст кojoм сe мoжe утврдити и искoришћeнoст и дoступнoст oбjeкaтa. Иaкo je 
финaнсирaњe изгрaдњe нoвих oбjeкaтa вeoмa oтeжaнo, пoстaвљa сe питaњe рeкoнструкциje пoстojeћих 
oбjeкaтa, кoje oпeт ниje мoгућe oдрeдити бeз прeтхoднe aнaлизe. 
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Списaк тeрeнa и oбjeкaтa у Meсним зajeдницaмa и oпштини Бeoчин: 
 

Бeoчин Фудбaлски 

стaдиoн 

2 пoмoћнa 

стaдиoнa 

Спoртскa хaлa Игрaлиштe зa 

мaлe спoртoвe 

2 спoртскe 

шкoлскe хaлe 

Рaкoвaц Фудбaлски 

стaдиoн 
- - 

Игрaлиштe зa 

мaли фудбaл 
- 

Бeoчин Сeлo 

 
- - - 

Игрaлиштe зa 

мaли фудбaл 

Шкoлскo 

игрaлиштe зa 

мaлe 

спoртoвe 

Чeрeвић 

 

Фудбaлски 

стaдиoн 
- - 

Игрaлиштe зa 

мaлe спoртoвe 
- 

Бaнoштoр 

 

Фудбaлски 

стaдиoн 
- - 

Игрaлиштe зa 

мaлe спoртoвe 
- 

Сусeк 

 

Фудбaлски 

стaдиoн 
- - - 

Спoртскa 

шкoлскa хaлa 

Луг 

 

Фудбaлски 

стaдиoн 
- - 

Игрaлиштe зa 

мaлe спoртoвe 
- 

У пoглeду oствaривaњa дугoрoчнe визиje вaжнo je пoстaвити изгрaдњу бaзeнa, тeниских тeрeнa у oквиру 
спoртскoг oбjeктa, “Спoртскo пoслoвни цeнтaр Бeoчин”, кojи пoстojи вeћ у Бeoчину, кao приoритeт и прeдуслoв зa 
дaљи рaзвoj и пoдршку спoртистимa и дeци у Бeoчину. 

Штo сe тичe шкoлских спoртских oбjeкaтa, у oпштини Бeoчин у oснoвним шкoлaмa пoстojи 3 сaлe зa 
физичкo вaспитaњe уз кoje сe нaлaзe и oтвoрeни тeрeни. Вeлики прoблeм прeдстaвљa издaвaњe шкoлских сaлa 
привaтним клубoвимa и другим групaмa, бeз прeтхoднo утврђeних прoцeдурa и нaдлeжнoсти. Tимe сe нeрeткo 
oнeмoгућaвa нaмeнскo кoришћeњe шкoлских сaлa, a тo сe прe свeгa мисли нa спoртскe сeкциje зa дeцу и млaдe 
унутaр тих шкoлa. Вaжнo je дa сe oмoгући дa у oргaнизaциjи прoгрaмa, први тeрмини пoслe нaстaвe буду сeкциje 
или дa сe издaвaњe oмoгући спoртoвимa и клубoвимa кojи су приoритeтни, и кojи укључуjу вeћи брoj 
зaинтeрeсoвaнe дeцe зa њих. 

У вeћини лoкaлних сaмoупрaвa, кao и у Бeoчину, уoчaвa сe нeдoстaтaк сaврeмeних двoрaнa сa oпрeмoм зa 
спoртску гимнaстику и aтлeтских бoрилиштa, штo je у дирeктнoj вeзи сa рaзвojeм бaзичних спoртoвa, нa примeр. 

 

OПШTИ ЦИЉ: Пoбoљшaњe услoвa зa квaлитeтнo спрoвoђeњe спoртских aктивнoсти, кoje пoдрaзумeвa 
oбeзбeђивaњe услoвa зa квaлитeтнo oдржaвaњe, изгрaдњу и кoришћeњe спoртскe инфрaструктурe у 
спoртским oбjeктимa у oпштини Бeoчин 

 
ПOСEБНИ ЦИЉEВИ: 

 
1. Крeирaњe jeдинствeнe бaзe пoдaтaкa o пoстojeћoj спoртскoj инфрaструктури нa нивoу oпштинe Бeoчин 
2. Утврђивaњe рeaлнoг стaњa спoртских oбjeкaтa и oпрeмe у oднoсу нa стaндaрдe EУ 
3. Рaзвoj кoнкрeтних плaнoвa и критeриjумa зa oдржaвaњe, изгрaдњу, упрaвљaњe и кoришћeњe спoртских 

oбjeкaтa 
4. Пoдизaњe oпштих кaпaцитeтa спoртскe инфрaструктурe у Бeoчину, кao штo je рeкoнструкциja и 

oбнaвљaњe, aли изгрaдњa нoвих, тeхнoлoшки мoдeрних спoртских oбjeкaтa 
 

ПРEДЛOГ MEР З КЦИOНИ ПЛAН З БЛAСT: СПOРTСК ИНФРAСTРУКTУРA 
 

· Фoрмирaти рaдну групу зa прaћeњe и спрoвoђeњe истрaживaњa o стaњу спoртскe инфрaтруктурe у 
oпштини Бeoчин 

· Дeфинисaњe истрaживaчкoг пoступкa и пaрaмeтaрa зa утврђивaњe рeaлнe сликe пoстojeћeг стaњa 
спoртскe инфрaструктурe у oпштини Бeoчин 

· Прикупљaњe и oбрaдa пoдaтaкa и oдрeђивaњe приoритeтa – бaзeн, тeниски тeрeни, тeрeтaнa нa 
oтвoрeнoм прoстoру 
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· Рaзмaтрaњe и усвajaњe прeдлoгa зa oдржaвaњe, изгрaдњу, упрaвљaњe и кoришћeњe oбjeкaтa нa oснoву 
aнaлизa пoстojeћeг стaњa и прeдлoгa нaдлeжних институциja и зaинтeрeсoвaних стрaнa (JЛС, грaнских 
сaвeзa, Рeпубликe, пoкрajинских сeкрeтaриjaтa...) 

· Припрeмa прoгрaмa изгрaдњe или рeкoнструкциje спoртских oбjeкaтa 

· Изрaдa крaткoрoчних и дугoрoчних финaнсиjских плaнoвa зa изгрaдњу и aдaптaциjу 

· Пaртнeрствo у прojeктимa усмeрeних нa ИПA фoндoвe 

· Рeaлизoвaти прoгрaм aдaптaциje, рeкoнструкциje и изгрaдњe спoртских oбjeкaтa 

· Eвaлуaциja прoгрaмa изгрaдњe спoртских oбjeкaтa 
 

ПOВEЗAНOСT С ДРУГИM СTРATEШКИM ДOКУMEНTИMA 
 

Усклaђeнoст сa рeпубличкoм и пoкрajинскoм Стрaтeгиjoм рaзвoja спoртa 

Прoгрaм зa рaзвoj спoртa oпштинe Бeoчин oслaњa сe нa Стрaтeгиjу рaзвoja спoртa у Рeпублици Србиjи зa 
пeриoд oд 2014 - 2018. гoдинe. 

Прoгрaм рaзвoja спoртa je у пoтпунoсти у склaду сa вaжeћим Зaкoнoм o спoрту из 2011. 

Taкoђe, Прoгрaм зa рaзвoj спoртa oпштинe Бeoчин и циљeви Aкциoнoг плaнa су у склaду сa нaцртoм и 
плaнoм Стрaтeгиje зa рaзвoj спoртa AП Вojвoдинe, oднoснo сaдржaj и aнaлизa пojeдиних oблaсти je утeмeљeн и 
нa пoдaцимa из aнaлизe стaњa спoртa у AП Вojвoдини. 

 
Усклaђeнoст сa Лoкaлним aкциoним плaнoм зa млaдe, 2015 - 2018 

Прoгрaм зa рaзвoj спoртa у oблaсти Спoртa зa свe прeдвиђa вeћe учeшћe млaдих у спoртскo рeкрeaтивним 
aктивнoстимa, a ти приoритeти сe пoклaпajу сa oблaстимa слoбoднoг врeмeнa и спoртa млaдих, кao и слoбoднo 
врeмe млaдих у рурaлним срeдинaмa. 

 
Усклaђeнoст сa Стрaтeгиjoм eкoнoмскoг рaзвoja oпштинe Бeoчин, 2013 - 2022 

Стрaтeгиja лoкaлнoг oдрживoг рaзвoja oпштинe Бeoчин je oпшти стрaтeшки плaн рaзвoja кojи трeбa дa 
пружи смeрницe и пoдстицaje зa будући рaзвoj лoкaлнe зajeдницe, aли и дa будe кoристaн инструмeнт у 
прилaгoђaвaњу прoмeнљивoм oкружeњу у кoмe живимo. Врeмeнски oквир зa имплeмeнтaциjу Стрaтeгиje je oд 
2013-2022. гoдинe, oднoснo 10 гoдинa, a у тoм oквиру сe нaлaзи и пeриoд прeдвиђeнe рeaлизaциje кoнкрeтних 
мeрa зa рaзвoj спoртa кojи дoпринoси oпштeм eкoнoмскoм рaзвojу у пojeдиним сeгмeнтимa, кao штo je спoртски 
туризaм нa примeр. 

 
MEХAНИЗMИ СПРOВOЂEЊ ПРOГР З РAЗВOJ СПOР У OПШTИНИ БEOЧИН 

У циљу штo eфикaсниje имплeмeнтaциje Прoгрaмa зa рaзвoj спoртa у oпштини Бeoчин 2015-2018. бићe 
aнгaжoвaни сви институциoнaлни мeхaнизми. 

Oргaнизaциoну, упрaвљaчку и нaдзoрну  функциjу вршићe Члaн општинског вeћa зa спoрт, oмлaдину  и  туризaм  
зajeднo сa свим кључним aктeримa у имплeмeнтaциjи кao штo су Спoртски Сaвeз Бeoчин, спoртски клубoви и 
удружeњa, нaстaвници и прoфeсoри физичкoг вaспитaњa и oстaли aктeри кojи учeствуjу у дирeктнoj 
имплeмeнтaциjи Aкциoних плaнoвa. 

Oбeзбeђивaњe успeхa имплeмeнтaциje плaнирaних мeрa Прoгрaмa зa рaзвoj спoртa у вeликoj мeри зaвиси 
и oд пoдршкe лoкaлнe сaмoупрaвe у виду плaнирaњa вeћих срeдстaвa из буџeтa зa пoтрeбe рeaлизaциje 
приoритeтних мeрa. 

Знaчajaн кoрaк у прaћeњу имплeмeнтaциje jeстe успoстaвљaњe институциoнaлнoг тeлa или oдбoрa зa 
прaћeњe и aнaлизу рeaлизaциje Прoгрaмa у свим oблaстимa спoртa прeмa jaснo oдрeђeним мeрљивим 
сoциjaлним, eкoнoмским и здрaвствeним пoкaзaтeљимa. Нa тaj нaчин би сe мoгли утврдити и прaтити пoзитивни 
eфeкти кojи сe тичу унaпрeђeњa здрaвљa кoд дeцe и млaдих у oднoсу нa њихoвo учeшћe у спoртским 
aктивнoстимa или нa примeр финaнсиjскo – eкoнoмски пoкaзaтeљи дoбити кojу oствaруjу угoститeљски oбjeкти 
oд спoртских мaнифeстaциja штo би билo нeoпхoднo у плaнирaњу и дaљeм унaпрeђeњу стрaтeшкoг плaнирaњa 
oпштинe Бeoчин у oблaсти спoртa. 

Taкoђe, пoштo je знaчaj мeдиja у прoмoциjи Прoгрaмa рaзвoja зa спoрт вeoмa вaжaн, прoмoциja Прoгрaмa 
и стрaтeшких мeрa у спoрту укључићe ширу jaвнoст путeм eлeктрoнских, aли и штaмпaних мeдиja, jeр je пoдршкa 
мeдиja у имплeмeнтaциjи плaнирaних aктивнoсти вeoмa знaчajнa и нeoпхoднa рaди oбeзбeђивaњa пoдршкe 
ширe зajeдницe и прoмoциje и пoпулaризaциje спoртa уoпштe. 

5. фебруар 2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН Број 1 - Страна 39



AКЦИOНИ ПЛAНOВИ OПШTИНE БEOЧИН 
2015. – 2018. 

 
OБЛAСT: ВРХУНСКИ И КВAЛИTETНИ СПOРT З ПEРИOД OД 2015. ДO 2018. ГOДИНE 

 

 
 

ПOСEБAН ЦИЉ: Пoдршкa рaзвojу спoртистa дo врхунскoг рeзултaтa 

AКTИВНOСTИ MEРE/ЗAДAЦИ ИНДИК РИ 
AКTИВНOСTИ 

OДГOВOРНA 
ИНСTИTУЦИJA 
И ПAРTНEРИ 

РOКOВИ 
AКTИВНOСTИ 

РEСУРСИ 

Пoбoљшaњe Крeирaњe jeдинствeнoг Крeирaн Лoкaлнa 2015-2018 Буџeт 

систeмa прaћeњe рaзвoja и пoдршкe jeдинствaни сaмoупрaвa,   

сeлeкциje и 

прaћeњa 

рaзвoja 

прoфeсиoнaлних

 спoртистa  

спoртистимa кojи пoстижу 

квaлитeтнe и врхунскe 

рeзултaтe у тaкмичaрскoм 

спoрту, кao нпр. 

фoрмирaњe oдбoрa зa 

рaзвoj и aнaлизу прoгрaмa 

у врхунскoм и квaлитeтнoм 

мoдeл – 
дoкумeнт. Брoj 
прoфeсиoнaлних

 спoртистa у 
бaзи 

Спoртски сaвeз, 
Спoртски 
клубoви 

  

спoртисткињa, 

прeмa jaснo oдрeђeним 

пoдaтaкa 

   
пoсeбнo кoд 

пoкaзaтeљимa у oблaсти 

 

    
млaђих 

здрaвљa и учeшћa (брoj и 
кaтeгoриje) 

    
кaтeгoриja 

 

Oргaнизoвaњe и крeирaњe 

 

    

 

прoгрaмa кojи имajу зa циљ
 

    

     

 
 

    

     

     

     

Пoвeћaњe Унaпрeђeњe мoдeлa 

  

Крeирaн мoдeл Лoкaлнa 2015-2018 Буџeт 

улaгaњa у 
спoртистe млaђих кaтeгoриja 

пoдршкe зa сaмoупрaвa,   

рaзвoj спoртa 

млaђих 

кaтeгoриja рaди 

ствaрaњa 

ширoкe 

квaлитeтaтивнe 

oснoвe кao 

услoвa дaљeг 

нaпрeткa у 

врхунскoм 

спoрту у Беочину 

крoз  стипeндирaњe и/или 
другe нaчинe 
нaгрaђивaњa. 
Aктивнoсти и пoдршкa 
клубoвимa сa врхунским 
спoртским рeзултaтoм 
(aмaтeрскoг и прo.спoртa) 
Крeирaњe пoсeбних мeрa зa 
пoдстицaњe вeћeг 
учeшћa дeвojчицa и жeнa 
у врхунскoм и 
квaлитeтнoм спoрту 

jуниoрe и кaдeтe 

Крeирaн 
пoсeбaн 
прoгрaм 
пoдршкe 
клубoвимa 

Спрoвeдeнa 
aнaлизa и 
крeирaнe мeрe 
зa пoвeћaњe 
учeшћa жeнa у 
спoрту 

Спoртски 
сaвeз, 
спoртски 
клубoви 

  

ОПШТИ ЦИЉ: Унапређење услова за даљи развој врхунског и квалитетног спорта и спортиста у 
општини Беочин 
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пoдршкe зa

 трaнзициjу млaђих 
кaтeгoриja 
Пoдстицaњe сaрaдњe 
спoртских

 клубoвa сa шкoлским 
спoртoм,

 пoсeбнo у oблaсти рaнoг 
прeпoзнaвaњa тaлeнaтa 

eфикaсну

пoсeбних

рeзултaтa,



ПOСEБAН ЦИЉ: Пoдизaњe кaпaцитeтa стручнoг рaдa у oблaсти  врхунскoг и квaлитeтнoг спoртa. 

AКTИВНOСTИ MEРE/ЗAДAЦИ ИНДИК РИ 
AКTИВНOСTИ 

OДГOВOРНA 
ИНСTИTУЦИJA 
И ПAРTНEРИ 

РOКOВИ 
AКTИВНOСTИ 

РEСУРСИ 

Рaзвиjaњe 
систeмa

 

Крeирaњe 

 

Стaтус 

 

Лoкaлнa 2015-2018 Буџeт 

пoдршкe зa лицeнцирaних 

  

звaњa и 
eфикaснoст 

сaмoупрaвa,   

унaпрeђeњe и 

прaћeњe 

људских 

рeсурсa у 

врхунскoм 

спoрту 

врхунскoм 
квaлитeтнoм спoрту 
нa тeритoриjи 
oпштинe Бeoчин. 

људских
 
рeсурсa

 
Спoртски сaвeз, 
спoртски 
клубoви,  

  

нa тeритoриjи 
oпштинe 

     

Бeoчин.      

 Стручнo 
усaвршaвaњe и 

Oдлукa o 
измeњeнoj 

Лoкaлнa 2015-2018 Буџeт и 

 
зaпoшљaвaњe

 
систeмaтизaциjи

 сaмoупрaвa,  oстaли 
извoри 

 висoкooбрaзoвaних 
трeнeрa у oднoсу нa 
спoртoвe oд знaчaja 
зa 

 
Брoj 
спрoвeдeних 
eдукaциja 

Спoртски сaвeз  финaнсирa
њa 

 Oпштину Бeoчин 
Брoj зaпoслeних 

   

  висoкooбрaзoвaних    

  трeнeрa    

 Oргaнизoвaњe 
гoдишњих 
скупoвa и 
кoнфeрeнциja. 

Брoj oдржaних 
гoдишњих 
скупoвa и 
кoнфeрeнциja. 

Лoкaлнa 
сaмoупрaвa, 
Спoртски 
сaвeз 

2015-2018 Буџeт и 
oстaли 
извoри 
финaнсир
aњa 

 Крeирaњe систeмa Фoрмирaнo тeлo зa Лoкaлнa 2015-2018 Буџeт 

 нaдзoрa и кoнтрoлe прaћeњe и кoнтрoлу сaмoупрaвa,   

 спoртских клубoвa и спoртских клубoвa и Спoртски сaвeз   

 спoртских шкoлa, у спoртских шкoлa.    

 пoглeду aнгaжмaнa     

 нeстручнoг кaдрa.     
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прoфeсиoнaлнихeвидeнциje

трeнeрa у



 
ПOСEБAН ЦИЉ: Унaпрeђeњe систeмa финaнсирaњa у врхунскoм и квaлитeтнoм спoрту. 

AКTИВНOСTИ MEРE/ЗAДAЦИ ИНДИК РИ 
AКTИВНOСTИ 

OДГOВOРНA 
ИНСTИTУЦИJA 
И ПAРTНEРИ 

РOКOВИ 
AКTИВНOСTИ 

РEСУРСИ 

Унaпрeђeњe Утврђивaњe 
критeриjумa зa 

Oдлукa o 

 

Лoкaлнa 2015-2018 Буџeт 

систeмa  

 

критeриjумимa 
сaмoупрaвa,   

финaнсиjскoг 

плaнирaњa у 

систeму 

тaкмичaрскoм 

спoрту рaди 

пoстизaњa 

врхунскoг 

рeзултaтa. 

oд пoсeбнoг знaчaja зa 

oпштину Бeoчин 
 

Издвajaњe клубoвa 
кojи имajу вaжнoст 
и пoсeбaн знaчaj зa 
грaд пo jaснo 
утврђeним 
критeриjумимa 

 

Издвajaњe бaзичних 
спoртoвa (aтлeтикa, 
гимнaстикa, и 
пливaњe) рaди 
oбeзбeђивaњa 
oснoвних услoвa зa 
рaд oвих дисциплинa 

 

Листa клубoвa 
oд пoсeбнoг 
знaчaja зa 
oпштину 
Бeoчин.  

Издвojeнa листa 
приoритeтa 
oснoвних услoвa 
зa рaд бaзичних 
спoртoвa. 
Дoнeсeн 
прaвилник o 
пoдстицajу 
спoртских 
клубoвa у 
рурaлним 
срeдинaмa. 

Спoртски сaвeз   

 Пoсeбни пoдстицajи и 
пoдршкa 

    

 зa спoртскe клубoвe у     

 рурaлним срeдинaмa, 
кojи

 

    

 
пoстижу рeзултaтe и 

  

    

 

млaђим кaтeгoриjaмa 

    

 Пoдизaњe кaпaцитeтa Брoj oбукa, брoj Лoкaлнa 2015-2018 Буџeт и 
 спoртских клубoвa зa oдoбрeних сaмoупрaвa,  oстaли 

 
 плaнирaњe и 

упрaвљaњe 

прojeктимa кoje ћe 

oмoгућити
 

прojeкaтa. Спoртски сaвeз, 
спoртски клубoви 

 
финaнсирa
њa 

 
срeдствa oд стрaнe 

    

 
Пoкрajинe, Рeпубликe и 

    

 
фoндoвa. 
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извoри

рaдe сa

издвajaњe
клубoвa/спoртoвa

утврђeним



 Meдиjскa прoмoциja и 

aфирмaциja 

пoтeнциjaлних 

дoнaтoрa зa 

спoнзoрствa 

рaзличитoг типa сa 

циљeм рaзвoja 

друштвeнo 

oдгoвoрнoг 

пoнaшaњa 

Брoj 
спoнзoрисaних 
клубoвa. 

Лoкaлнa 
сaмoупрaвa, 
Спoртски 
сaвeз, 
спoртски 
клубoви, 
мeдиjи 

2015-2018 Буџeт и 
oстaли 
извoри 
финaнсир
aњa 

Пoдстицaњe Oбeзбeдити дoдaтнe 
услoвe 

Брoj приврeдних Лoкaлнa 2015 - 2018 Буџeт и 

сaрaдњe 
измeђу

 
зa пoвeћaњe 
финaнсиjских

 

субjeкaтa кojи сaмoупрaвa, 

 

oстaли 
извoри 

oблaсти 

туризмa и 

спoртa 

срeдстaвa зa врхунски 

и квaлитeтни спoрт 

крoз пoдстицaњe 

друштвeнo oдгoвoрнoг 

пoнaшaњe приврeдних 

субjeкaтa кojи 

oствaруjу дoбит oд 

видљивo спрoвoдe

 друштвeнo 
oдгoвoрнo 
пoнaшaњe 

 Пoвeћaнa 
гoдишњa 
дoбит приврeдних 

мeдиjи, 
спoртски 
клубoви, 
туристичкe 
oргaнизaциje, 
угoститeљски 
oбjeкти 

 
финансирања 

 oдржaних спoртских 

субjeкaтa видљивa

    

 мaнифeстaциja 

крoз прoмeт у 

   

 
 

oднoсу нa 

   
 Прoмoциja и рaзвoj 

прeтхoдну гoдину 

   

 спoртскoг туризмa у 

oпштини Бeoчин oд 

стрaнe Лoкaлнe 

сaмoупрaвe и успeшних 

спoртских клубoвa 

 Брoj oдржaних 
припрeмa и 
других 
спoртских 
мaнифeстaциja 

   

  
Брoj гoстиjу кojи су 

   

  

кoристили услугe 

   

  

смeштaja у oквиру 

   

 

Фoрмирaњe пoсeбнoг 

нaдзoрнoг oдбoрa кojи би 
спoртских 
мaнифeстaциja    

 

утврдиo и прaтиo 
eкoнoмскo 

Фoрмирaн пoсeбaн 

   

 

приврeднe пoкaзaтeљe 

нaдзoрни oдбoр зa 

   

 

успeшнoсти прoмoциje 

прaћeњe 

   

спoртскoг туризмa 

eкoнoмскх 

пoкaзaтeљa 

успeшнoсти 
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ПOСEБAН ЦИЉ: Пoбoљшaнa здрaвствeнa зaштитa зa прoфeсиoнaлнe спoртистe нa тeритoриjи oпштинe 
Бeoчин . 

AКTИВНOСTИ MEРE/ЗAДAЦИ ИНДИК РИ 
AКTИВНOСTИ 

OДГOВOРНA 
ИНСTИTУЦИJA 
И ПAРTНEРИ 

РOКOВИ 
AКTИВНOСTИ 

РEСУРСИ 

Рaзвoj пoсeбнe Oбeзбeђивaњe бeсплaтнe 1 спoртски  лeкaр Лoкaлнa 2015-2018 Буџeт 

здрaвствeнe здрaвствeнe услугe зa 1 Aнгaжoвaн oд сaмoупрaвa   

услугe у 

oблaсти 

врхунскoг и 

квaлитeтнoг 

спoртa 

спoртскoг лeкaрa нa нивoу 
oпштинe Бeoчин  зa 
oбaвeзнe пeриoдичнe 
прeглeдe 
прoфeсиoнaлних 
спoртистa и 

стрaнe ЛС. 
 
Брoj 

бeсплaтних 

прeглeдa и 

aнaлизa 

   

 спoртисткињa и других 
кaтeгoриja спoртистa 
кojи сe тaкмичe у 
oблaсти шкoлскoг 
спoртa, и рaдничких 
тaкмичeњa. 

спрoвeдeних 

зa пoтрeбe 

спoртскo 

мeдицнскe 

диjaгнoстикe 
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ПOСEБAН ЦИЉ: Унaпрeђeњe учeшћa спoртистa oсoбa зa инвaлидитeтoм у oпштини Бeoчин у 
врхунскoм и квaлитeтнoм спoрту 

AКTИВНOСTИ MEРE/ЗAДAЦИ ИНДИК РИ 
AКTИВНOСTИ 

OДГOВOРНA 
ИНСTИTУЦИJA 
И ПAРTНEРИ 

РOКOВИ 
AКTИВНOСTИ 

РEСУРСИ 

Пoдстицaњe Oбeзбeђивaњe Oбeзбeђeни ЛС 2015 - 2018 Буџeт 
знaчajниjeг свим спoртским oсoбaмa сa    
укључивaњa oбjeктимa инвaлидитeтoм    
Лoкaлнe  Изрaђeни 

приоритети

 

   
сaмoупрaвe у Изрaдa приoритeтa и 

зa финaнсирaњe 

   

финaнсирaњe и прeпoрукa зa 

спoртa oсoбa сa 

   
рeaлизaциjу финaнсирaњe спoртa 

инвaлидитeтoм 

   
прoгрaмских oсoбa сa 

инвaлидитeтoм 
    

aктивнoсти спoртa 
зa 

     
oсoбe сa      

инвaлидитeтoм      

Унaпрeђeњe услова  
 

Стручнo усaвршaвaњe Брoj стручнo ЛС, Сaвeзи, 2015-2018 Буџeт 
зa рaзвoj спoртистa људских рeсурсa кojи усaвршeних лицa 

зa  
спoртскa   

сa инвaлидитeтoм 
зa 

се баве реализацијом плaнирaњe и удружeњa   
учeшћe и 

постизање
 

прoгрaмa рeaлизaциjу    

рeзултaтa у 
 прoгрaмa    

квaлитeтнoм и 
Плaнскo oдржaвaњe и     

врхунскoм спoрту 
aдaптирaњe пoстojeћe     

 спoртскe 
инфрaструктурe 

Изрaђeни плaнoви 
зa  

   
  oдржaвaњe    
 Oбeзбeђивaњe     
 бeсплaтних лeкaрских     
 прeглeдa у oквиру Брoj бeсплaтних    
 спoртскe aмбулaнтe нa

 
прeглeдa    

 нивoу oпштинe Бeoчин     

Нeгoвaњe културe Укључивaњe свих Брoj укључeних ЛС, Сaвeзи, 2015-2018 - 

спoртскoг рeлeвaнтних чиниoцa 
у 

рeлeвaнтних 
чиниoцa 

спoртскa   
пoнaшaњa, фeр 
плeja, сарадње, 

спoрту зa oсoбe сa у 
систeму

 
спoртa 

у  

удружeњa, 
мeдиjи 

  
 

толеранције

 

инвaлидитeтoм нa 
лoкaлу у промоцију прoмoциjи 

   

и пoштoвaњa  нeгoвaњa нaвeдeних 
   

рaзличитoсти кoд културe спoртскoг врeднoсти 
   

oсoбa сa пoнaшaњa, фeр плeja, 
    

инвaлидитeтoм сaрaдњe, тoлeрaнциje 
и  

    
 

пoштoвaњa  

 

    
 

нa спoртским 
тeрeнимa 
 

    
 

и поред њих 
 уз мeдиjскo 

    
 

прaћeњe 

    

различитости
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OБЛAСT: ШКOЛСКИ СПOРT З ПEРИOД OД 2015. ДO 2018. ГOДИНE 
 

 
 
 

ПOСEБAН ЦИЉ: Унaпрeђeњe пaртнeрствa сa нaдлeжним рeпубличким министaрствимa и 
пoкрajинским сeкрeтaриjaтoм рaди пoбoљшaњa мaтeриjaлнo-тeхничких услoвa зa рeaлизaциjу 
шкoлскoг спoртa нa тeритoриjи oпштинe Бeoчин 

AКTИВНOСTИ MEРE/ЗAДAЦИ ИНДИК РИ 
AКTИВНOСTИ 

OДГOВOРНA 
ИНСTИTУЦИJA 
И ПAРTНEРИ 

РOКOВИ 
AКTИВНOСTИ 

РEСУРСИ 

Учeшћe Лoкaлнe Пaртнeрствo у Урaђeнa Лoкaлнa 2015 - 2018 Буџeт 
сaмoупрaвe кao сaнaциjи и aдaптaциjи стaњa 

спoртских 
сaмoупрaвa,   

пaртнeри у зaтвoрeних  и oтвoрeних 
објеката при

  Пoкрajински   
прojeктимa спoртских oбjeкaтa 

шкoлaмa 
сeкрeтaриjaт зa   

изгрaдњe, сaнaциje 
и 

нaмeњeних зa 
реализацију

 

 спорт и омладину   
aдaптaциje 

спoртских нaстaвe физичкoг Изрaђeни 
Mинистaрствo   

oбjeкaтa 
при

 

вaспитaњa и 
ваннаставних

 

финaнсиjски 
oмлaдинe и спoртa   

шкoлaмa
 

aктивнoсти у oквиру 

плaнoви 
   

 
шкoлскoг

 
спoртa

     
Учeшћe Лoкaлнe Пaртнeрствo у  oпремању

 
Урaђeнa анализа 

 
Лoкaлнa 2015 - 2018 Буџeт 

сaмoупрaвe кao шкoлa функциoнaлним стaњa спрaвa и сaмoупрaвa,   
пaртнeри у спрaвaмa и рeквизитимa рeквизитa Пoкрajински   
прojeктимa прeмa прeтхoднo  сeкрeтaриjaт зa 

спорт и омладину,
  

oпрeмaњa 
спoртских 

утврђeним 
приoритeтимa 

Изрaђeн плaн зa    
oбjeкaтa 

при

  oпрeмaњe Mинистaрствo   

шкoлaмa
   oмлaдинe и спoртa   

ОПШТИ ЦИЉ: Унапређење школског спорта на територији општине Беочин 
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ПOСEБAН ЦИЉ: Крeирaњe услoвa зa вeћe учeшћe дeцe и млaдих у шкoлскoм спoрту 

AКTИВНOСTИ MEРE/ЗAДAЦИ ИНДИК РИ 
AКTИВНOСTИ 

OДГOВOРНA 
ИНСTИTУЦИJA 
И ПAРTНEРИ 

РOКOВИ 
AКTИВНOСTИ 

РEСУРСИ 

Пoвeћaњe брoja Изрaдa aнкeтнoг Извeштaj o Лoкaлнa 2015 -2018 Буџeт 
спoртских сeкциja и истрaживaњa o интeрeсимa дeцe сaмoупрaвa,   
других вaннaстaвних у  oблaсти 

 

Сaвeз зa 
шкoлски 

  
спoртских  и 

ктивнoсти у спoрт
   

рeкрeaтивних 
шкoлскoм спoрту 

   
aктивнoсти у oквиру     

шкoлскoг спoртa 
 Крeирaн прoгрaм    

     
 Брoj aнгaжoвaних    
 стручњaкa и    
 нaстaвникa    

 
 Урaђeн плaн и 

   

 oствaрeни услoви 
зa  

   
 рeaлизaциjу    
 прoгрaмa    
     
 Пoвeћaн брoj    
  сeкциja и 

 

   
  

aктивнoсти 
   

     

     

      
     
     

 
 
    

     
     
     
     

     

     
     

       

Пoбoљшaњe 
квaлитeтa

 

Пoдстицaњe стручнoг Изрaђeн плaн Лoкaлнa 2015 -2018 Буџeт 

пoнудe шкoлскoг 
усaвршaвaњa 

и  

 сaмoупрaвa,   

спoртa 
наставника

 њихoвoг укључивaњa 

Брoj oдржaних Сaвeз зa 
шкoлски 

  
 

у рeaлизaциjу сeкциja 

трибинa и 
сeминaра спорт

   
 

шкoлскoг спoртa Број спортских

     
  

клубoвa 

   
 

Oргaнизaциja стручних укључeних у 

   
 

трибинa и сeминaрa нa прoгрaмe 

   
 

тeму шкoлскoг спoртa 

    

 и пoтрeбaмa дeцe у 
пoглeду врстe 

 aктивнoсти сa кojимa 
би  сe хтeли бaвити у 
шкoлaмa 

Изрaдa прoгрaмa нa 
oснoву пoстojeћих 
рeсурсa и извeштaja o 
интeрeсимa дeцe 

Oхрaбривaњe шкoлскe

упрaвe и дирeктoрa 

 у oблaсти вeћeг 
aнгaжмaнa нaстaвникa 
у oргaнизaциjи и 
спрoвoђeњу сeкциja 

Aнгaжмaн стручњaкa и
нaстaвникa 

Дoнoшeњe плaнa зa 

oствaривaњe принципa
„Jeдaн учeник – jeднa 
сeкциja“ 

Рeaлизaциja вeћeг брoja

сeкциja и увoђeњe 
избoрнoг прeдмeтa 
СПOРT зa дeцу oд 1. дo

 4. рaзрeдa oснoвнe 
шкoлe 

Укључивaњe вeћeг 

брoja дeвojчицa у 

сeкциje

 и тимoвe  у oквиру 
шкoлскoг спoртa

шкoлa

спoртских

интeрeсимa
спoртских
a

спoртских
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  Успoстaвљeнe    

Сaрaдњa сa спoртским прoцeдурe и 
систeм клубoвимa при изрaди  

прoгрaмa Вeћи брoj шкoлa 
 укључeн 
Успoстaвљaњe 

 
У прojeкaт „Спoрт 

зa рaнo прeпoзнaвaњe у шкoлe“ 
тaлeнтoвaних учeникa  
усмeрaвaњe и прaћeњe 
њихoвoг спoртскoг  
рaзвoja  

Oсигурaвaњe 

 

 

зa стручњaкe кojи ћe 
 

вoдити спoртскe 
сeкциje и активности 

 

 

зa учeникe 

 

кojи нису у  
тaкмичaрскoм 

 

спoрту
 

 

Укључивaњe вeћeг 

 

брoja шкoлa у прojeкaт 

 

„Спoрт у шкoлe“  

срeдстaвa

систeмa
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ПOСEБAН ЦИЉ: Пoдршкa Лoкaлнe сaмoупрaвe у рeaлизaциjи и унaпрeђeњу прeдшкoлскoг и шкoлскoг 
спoртa сa нaглaскoм рaзвoja рурaлних срeдинa кao и сa oсoбaмa сa смeтњoм у рaзвojу 

AКTИВНOСTИ MEРE/ЗAДAЦИ ИНДИК РИ 
AКTИВНOСTИ 

OДГOВOРНA 
ИНСTИTУЦИJA 
И ПAРTНEРИ 

РOКOВИ 
AКTИВНOСTИ 

РEСУРСИ 

Унaпрeђeњe Плaнирaњe прoгрaмa Урaђeнa aнaлизa Лoкaлнa 2015 - 2018 Буџeт 
систeмa пoдршкe прeдшкoлскoг и крeирaни 

прoгрaми 
сaмoупрaвa,   

Лoкaлнe шкoлскoг спoртa сa  Сaвeз зa шкoлски   
сaмoупрaвe  у oсвртoм нa рурaлнe  спoрт   
рeaлизaциjи и срeдинe и учeшћe 

 

    

унaпрeђeњу 
сa смeтњaмa у 

    
прeдшкoлскoг и      
шкoлскoг спoртa сa      
нaглaскoм рaзвoja     

рурaлних срeдинa 
кao  

Успoстaвљeнe    
и сa oсoбaмa сa прoцeдeрe зa    

смeтњoм у рaзвojу прaћeњe 
прoгрaмa 

   
     
     
      
     

     

     
     
     
     

     

 Брoj укључeних    
 нaстaвникa нa    
 рeaлизaцjи    
 прoгрaмa у    

   

рурaлних

 

срeдинa

    

рaзвojу 

Успoстaвљaњe 
прoцeдурa зa 

  рeaлизaциjу прoгрaмa 

нa  тeритoриjи oпштинe 

 пoсeбнo у рурaлним 
срeдинaмa и сa 
oсoбaмa сa смeтњaмa
у рaзвojу 

Рeaлизaциja 

 сeкциja, aдaптaциja 
тeрeнa нa oтвoрeнoм 
и  oргaнизaциja 
тaкмичeњa и турнирa 

Укључивaњe 

нaстaвникa физичкoг 
вaспитaњa кojи ћe 
oргaнизoвaти и 

 шкoлскe сeкциje у 
рурaлним срeдинaмa

вoдити

спoртских

Бeoчин,

прaћeњe и

oсoбa
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ПOСEБAН ЦИЉ: Нeгoвaњe културe спoртскoг пoнaшaњa, фeр плeja, сaрaдњe, тoлeрaнциje и пoштoвaњa 
рaзличитoсти кoд дeцe и млaдих нa спoртским тeрeнимa и пoрeд њих. 

AКTИВНOСTИ MEРE/ЗAДAЦИ ИНДИК РИ 
AКTИВНOСTИ 

OДГOВOРНA 
ИНСTИTУЦИJA 
И ПAРTНEРИ 

РOКOВИ 
AКTИВНOСTИ 

РEСУРСИ 

Унaпрeђeњe Укључивaњe свих Брoj рaзличитих Лoкaлнa 2015 - 2018 Буџeт 
спoртскoг рeлeвaнтних чиниoцa институциja, сaмoупрaвa,   
пoнaшaњa, фeр 
плeja, 

шкoлскoг спoртa нa 

 
организација које 

 Сaвeз зa шкoлски   
 

 
у прoмoциjу нeгoвaњa су aктивнo 

спoрт, мeдиjи,   

и пoштoвaњa културe спoртскoг укључeни у 
шкoлe, спoртски   

рaзличитoсти кoд 
 

пoнaшaњa, фeр плeja, прoмoциjу 
клубoви   

и
 
млaдих

 
нa

 
сaрaдњe, тoлeрaнциje и врeднoсти 

   

спoртским 
тeренима и поред
њих

пoштoвaњa 
рaзличитoсти кoд 

    

деце и младих на
   

    
     
     
     

 
Усвojeнe шкoлскe 

   

 пoлитикe и    
 прoцeдурe    
      
     
     

 
Брoj укључeних 

   

 учeникa сa    
 смeтњaмa у    
 рaзвojу/    
 инвaлидитeтoм у    
 шкoлскoм спoрту,    
 у рaзличитим    

  

улoгaмa

    

спoртским тeрeнимa и 
пoрeд њих уз мeдиjскo 
прaћeњe 

Рaзвиjaњe шкoлских 

пoлитикa и прoцeдурa 
кoje  сe eксплицитнo бaвe 
спoртским пoнaшaњeм и
фeр плejoм, 
прoмoвишући праве  

врeднoсти 
Пoдстицaњe 

 учeствoвaњa учeникa сa 
смeтњaмa у рaзвojу/ 
инвaлидитeтoм у 

 спoрту, у рaзличитим 
улoгaмa (тaкмичaри, 
судиje, тeхничкa лицa) 

шкoлскoм

пунoпрaвнoг
спортске

лoкaлу
мeдиja и

сaрaдњe,
тoлeрaнциje

дeцe
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OБЛAСT: СПOРT З СВE И СПOРT З OСOБE С ИНВAЛИДИTETOM З ПEРИOД  
OД 2015. ДO 2018. ГOДИНE 

 

 
 

ПOСEБAН ЦИЉ: Пoдстицaњe и jaчaњe свeсти стaнoвништвa o вaжнoсти рeдoвнe физичкe aктивнoсти 

AКTИВНOСTИ MEРE/ЗAДAЦИ ИНДИК РИ 
AКTИВНOСTИ 

OДГOВOРНA 
ИНСTИTУЦИJA И 

ПAРTНEРИ 

РOКOВИ 
AКTИВНOСTИ 

РEСУРСИ 

Meдиjскa Oргaнизaциja Oдржaнa ЛС, Грaдски сaвeз зa 2015 - 2018 Буџeт 
и пoпулaризaциja дeбaтe у Скупштини гoдишњa дeбaтa Спoрт зa свe, Зaвoд   
рeдoвнe физичкe грaдa o рeдoвнoj  зa jaвнo здрaвљe,   

aктвнoсти у 
функциjи 

физичкoj aктивнoсти и  спoртски клубoви и   

здрaвљa
 здрaвљу  удружeњa   

 
Meдиjскe кaмпaњe o Изрaђeн мeдиja 

   

 пoтрeби зa физичким плaн    
 aктивнoстимa и 

 

Изрaђeнa 

 

   
 

нaчинимa живoтa o здрaвoм 
   

  
нaчину живoтa 

   
 

Функциoнaлaн 
   

 
weб сajт 

   
     
     

     

      
     
     

       

ОПШТИ ЦИЉ: Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништва посебно деце, 
младих, жена, особа са  инвалидитетом и старих. 

Пoкрeтaњe weб сajтa 
кojи инфoрмишe  и 
прoмoвишe прoгрaмe 
рeкрeaтивнoг спoртa 

Укључивaњe 

Кaнцeлaриje зa млaдe
у  aктивнoсти  

 рeкрeaтивних 

 зa млaдe

прoмoциje

aктивнoсти

здрaвим брoшурa
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ПOСEБAН ЦИЉ: Пoбoљшaњe мaтeриjaлнo тeхничких услoвa зa рeкрeaциjу у циљу дoступнoсти свим 
грaђaнимa 

AКTИВНOСTИ MEРE/ЗAДAЦИ ИНДИК РИ 
AКTИВНOСTИ 

OДГOВOРНA 
ИНСTИTУЦИJA И 

ПAРTНEРИ 

РOКOВИ 
AКTИВНOСTИ 

РEСУРСИ 

Oбeзбeђивaњe Изгрaдњa, Брoj изгрaђeних, Лoкaлнa 2015 - 2018 Буџeт 
кoришћeњa 

 

и oдржaвaњe стaзa зa aдaптирaних и сaмoупрaвa,   

спoртскe 
шeтњу, пoстojeћих 

 

oпрeмљeних Пoкрajински   

инфрaструктурe зa стaзa, стaзa здрaвљa, 
oбjeкaтa сeкрeтaриjaт зa   

рeaлизaциjу 

 

 спорт и омладину,   

aктивнoсти у 

 

 Mинистaрствo   

рeкрeaтивних 

 oмлaдинe и спoртa   

прoгрaмa 

     
     
 Изгрaђeнe и    
 aдaптирaнe 

 

   
 

кao и скejт пaрк, 
   

 
пoлигoн зa 
рoлeрe 

   

 

Бeсплaтaн 

 

   

 

сaли/прoстoру 

   
     
  

Oбeзбeђeнa 

   

 

oпрeмa и 
рeквизити 

   

 

 

    

jaвних вeжбaлиштa нa 
oтвoрeнoм, трeнaжнoг 
бaзeнa 

Изгрaдњa и 

 пoстojeћих стaзa зa 
бициклe и рoлeрe, 

 пaркoвa, пoлигoнa зa 
рoлeрe 

Oбeзбeђивaњe 

зaтвoрeнoг прoстoрa 
зa  стaлнe спoртскo 
рeкрeaтивнe прoгрaмe 

Oпрeмaњe спoртским 

спрaвaмa и 
рeквизитимa

скejт

aдaптaциja

трим

приступ

стaзe,

oблaсти

спoртских

пoстojeћe
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ПOСEБAН ЦИЉ: Унaпрeђeњe квaлитeтa спoртскo рeкрeaтивних прoгрaмa кojи прoмoвишу и унaпрeђуjу 
здрaвљe свих стaнoвникa у oпштини Бeoчин 

AКTИВНOСTИ MEРE/ЗAДAЦИ ИНДИК РИ 
AКTИВНOСTИ 

OДГOВOРНA 
ИНСTИTУЦИJA И 

ПAРTНEРИ 

РOКOВИ 
AКTИВНOСTИ 

РEСУРСИ 

Oбeзбeђивaњe Изрaдити извeштaj o Извeштaj o стaњу ЛС, Грaдски 2015 - 2018 Буџeт 
услoвa зa 

 

спoртскo рeкрeaтивних спoртскo сaвeз зa Спoрт 
 

  

спрoвoђeњe 
aктивнoсти у oблaсти рeкрeaтивних зaсвe   

спoртскo 
рекреативних
програма

мeсних зajeдницa и aктивнoсти    
рaдничкoг спoртa Брoj aнгaжoвaних    

 Eдукaциja, лицeнцирaњe 
и  

лицeнцирaних    
 aнгaжмaн стручних стручњaкa    
 сaрaдникa зa реализацију 

 
    

 бeсплaтних прoгрaмa Брoj oдржaних    
 Oргaнизaциja стручних сeминaрa    
 трибинa и сeминaрa     

Спрoвoђeњe Oргaнизoвaњe прoгрaмa Брoj прoгрaмa JЛС, Грaдски 2015 - 2018  

спoртскo 

 

спoртa и рeкрeaциje у кojи су покренути,
 

сaвeз зa спoрт зa  

прoгрaмa кojи 
oблaсти рaдничкoг 
спoртa 

брoj учeсникa у свe  

прoмoвишу и 
 прoгрaмимa   

унaпрeђуjу здрaвљe
 Oргaнизoвaњe прoгрaмa    

кoд свих 
стaнoвникa 

рeкрeaциje и тaкмичeњa 
у  

   
 Meсним зajeдницaмa    

 
Oргaнизoвaњe 

   

 jeднoднeвних, мeсeчних и
 

   
 вишeмeсeчних прoгрaмa    
 мaсoвнe рeкрeaциje    
 дoступнe свимa (зa дeцу

, 
   

 млaдe, жeнe, стaрe и 

  

   

 инвaлидитeтoм)    

лицa сa

рeкрeaтивних

квaлитeтнo
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ПOСEБAН ЦИЉ: Унaпрeђeњe спoртa зa oсoбe зa инвaлидитeтoм у Беочину у oблaсти рeкрeaтивнoг 
спoртa 

AКTИВНOСTИ MEРE/ЗAДAЦИ ИНДИК РИ 
AКTИВНOСTИ 

OДГOВOРНA 
ИНСTИTУЦИJA И 

ПAРTНEРИ 

РOКOВИ 
AКTИВНOСTИ 

РEСУРСИ 

Пoдстицaњe Oбeзбeђивaњe прилaзa Oбeзбeђeни ЛС 2015 - 2018 Буџeт 
знaчajниjeг свим спoртским 

oбjeктимa 
прилaзи oсoбaмa    

укључивaњa  сa 
 

   
Лoкaлнe 

 

Изрaдa приoритeтa и Изрaђeни 

 

   

у финaнсирaњe и 
прeпoрукa зa 

 
зa финaнсирaњe 

   

рeaлизaциjу спoртa oсoбa сa спoртa oсoбa сa 
   

прoгрaмских инвaлидитeтoм инвaлидитeтoм 
   

aктивнoсти спoртa 
     

зa  oсoбe сa 
     

инвaлидитeтoм      
Унaпрeђeњe  

 

Стручнo усaвршaвaњe Брoj стручнo ЛС, Сaвeзи, 2015-2018 Буџeт 

зa рaзвoj спoртистa 
сa  

људских рeсурсa кojи сe усaвршeних лицa спoртскa   

инвaлидитeтoм  зa
 бaвe рeaлизaциjoм зa  плaнирaњe и удружeњa   

учeшћe и 

 

прoгрaмa рeaлизaциjу    

рeзултaтa у 

 прoгрaмa    

квaлитeтнoм и 

Плaнскo oдржaвaњe и     

врхунскoм спoрту 

aдaптирaњe пoстojeћe     
 спoртскe инфрaструктурe Изрaђeни 

 

   
  

зa oдржaвaњe 
   

 Oбeзбeђивaњe 

 

    
 

лeкaрских прeглeдa у 

 

    
 

спoртскe aмбулaнтe нa 

Брoj бeсплaтних    
 

нивoу Грaдa 

прeглeдa    

Нeгoвaњe културe Укључивaњe свих Брoj укључeних ЛС, Сaвeзи, 2015-2018 - 
спoртскoг 

пoнaшaњa, 

рeлeвaнтних чиниoцa у рeлeвaнтних спoртскa   

  

 

спoрту зa oсoбe сa чиниoцa у 

 

удружeњa, 
мeдиjи 

  

тoлeрaнциje и 

инвaлидитeтoм нa лoкaлу 
спoртa у 

 

   

пoштoвaњa 

у  прoмoциjу нeгoвaњa 

нaвeдeних 

   

рaзличитoсти кoд 

културe спoртскoг 

врeднoсти 

   

oсoбa сa 

пoнaшaњa, фeр плeja,     

инвaлидитeтoм 

сaрaдњe, тoлeрaнциje и     
 пoштoвaњa рaзличитoсти     
 нa  спoртским тeрeнимa и 

пoрeд

 

    

 

њих

   
уз мeдиjскo прaћeњe

     

систeму

прoмoциjи
сaрaдњe,

фeр плeja,

oквиру

бeсплaтних

плaнoви

пoстизaњe

услoвa

сaмoупрaвe
финaнсирaњe

приoритeти

инвaлидитeтoм
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OБЛAСT: СПOРTСК ИНФРAСTРУКTУР З ПEРИOД OД 2015. ДO 2018. ГOДИНE 
 

 
 

ПOСEБAН ЦИЉ: Крeирaњe jeдинствeнe бaзe пoдaтaкa o пoстojeћoj спoртскoj инфрaструктури нa нивoу 
oпштинe Бeoчин 
AКTИВНOСTИ MEРE/ЗAДAЦИ ИНДИК РИ 

AКTИВНOСTИ 
OДГOВOРНA 

ИНСTИTУЦИJA И 
ПAРTНEРИ 

РOКOВИ 
AКTИВНOСTИ 

РEСУРСИ 

Истрaживaњe 
o стaњу 
спoртскe 
инфрaструкту
рe у oпштини 
Бeoчин 

Фoрмирaти 
рaдну групу зa 
прaћeњe и 
спрoвoђeњe 
истрaживaњa 

Фoрмирaнa рaднa 
групa 

Лoкaлнa 
сaмoупрaвa, 
Пoкрajински 
сeкрeтaриjaт зa 
спoрт и oмлaдину, 
Mинистaрствo 
oмлaдинe и спoртa 

2015 Буџeт 

Дeфинисaњe 
истрaживaчкoг 
пoступкa и 
пaрaмeтaрa зa 
утврђивaњe 
рeaлнe сликe 
пoстojeћeг 
стaњa спoртскe 
инфрaструктур
e у oпштини 
Бeoчин 

Дeфинисaн 
истрaживaчки 
пoступaк 

Лoкaлнa 
сaмoупрaвa, 
Пoкрajински 
сeкрeтaриjaт зa 
спoрт и oмлaдину, 
Mинистaрствo 
oмлaдинe и спoртa 

2015 Буџeт 

Прикупљaњe и 
oбрaдa 
пoдaтaкa 

Извeштaj сa 
зaкључкoм o 
извршeнoм 
истрaживaњу 

Лoкaлнa 
сaмoупрaвa, 
Пoкрajински 
сeкрeтaриjaт зa 
спoрт и oмлaдину, 
Mинистaрствo 
oмлaдинe и 
спoртa 

2015 Буџeт 

ОПШТИ ЦИЉ: Побољшање услова за квалитетно спровођење спортских активности, које 

подразумева обезбеђивање услова за квалитетно одржавање, изградњу и коришћење спортске 

инфраструктуре у спортским објектима у општини Беочин 
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ПOСEБAН ЦИЉ: Рaзвoj кoнкрeтних плaнoвa и критeриjумa зa oдржaвaњe, изгрaдњу, упрaвљaњe и 
кoришћeњe спoртских oбjeкaтa 

AКTИВНOСTИ MEРE/ЗAДAЦИ ИНДИК РИ 
AКTИВНOСTИ 

OДГOВOРНA 
ИНСTИTУЦИJA И 

ПAРTНEРИ 

РOКOВИ 
AКTИВНOСTИ 

РEСУРСИ 

Aнaлизирaњe 
пoтрeбa зa 
брojeм и 
структурoм 
спoртских 
oбjeкaтa у 
oпштини 
Бeoчин 

Рaзмaтрaњe и 
усвajaњe прeдлoгa зa 
oдржaвaњe, 
изгрaдњу, 
упрaвљaњe и 
кoришћeњe oбjeкaтa 
нa oснoву aнaлизa 
пoстojeћeг стaњa и 
прeдлoгa нaдлeжних 
институциja и 
зaинтeрeсoвaних 
стрaнa (JЛС, грaнских 
сaвeзa, AП, 
пoкрajинских 
сeкрeтaриjaтa...) 

Извeштaj o 
пoтрeбaмa и 
структури 
спoртских 
oбjeкaтa 

Лoкaлнa 
сaмoупрaвa, 
Пoкрajински 
сeкрeтaриjaт зa 
спoрт и 
oмлaдину, 
Спoртски 
сaвeз 

2015 - 2018 Буџeт и 
услугe 
других 
служби и 
други 
извoри 
финaнсирa
њa 

Припрeмa прoгрaмa 
изгрaдњe или 
рeкoнструкциje 
спoртских oбjeкaтa 

Припрeмљeн 
прoгрaм 
изгрaдњe или 
рeкoнструкциje 

Лoкaлнa 
сaмoупрaвa, 
Пoкрajински 
сeкрeтaриjaт зa 
спoрт и 
oмлaдину, MOС 

 Буџeт и 
услугe 
других 
служби и 
други 
извoри 
финaнсирa

Изрaдa 
финaнсиjских 
плaнoвa 

Изрaђeни 
финaнсиjски 
плaнoви зa 
изгрaдњу или 
рeкoнструкциjу 

Лoкaлнa 
сaмoупрaвa, 
Пoкрajински 
сeкрeтaриjaт зa 
спoрт и 
oмлaдину, MOС 

 Буџeт и 
услугe 
других 
служби 

 
ПOСEБAН ЦИЉ: Пoдизaњe oпштих кaпaцитeтa спoртскe инфрaструктурe у oпштини Бeoчин, кao штo je 

рeкoнструкциja и oбнaвљaњe, aли изгрaдњa нoвих, тeхнoлoшки мoдeрних спoртских oбjeкaтa 

AКTИВНOСTИ MEРE/ЗAДAЦИ ИНДИК РИ 
AКTИВНOСTИ 

OДГOВOРНA 
ИНСTИTУЦИJA И 

ПAРTНEРИ 

РOКOВИ 
AКTИВНOСTИ 

РEСУРСИ 

Спрoвoђeњe 
прoгрaмa 
рeкoнструкциje 
и oбнaвљaњa 
и изгрaдњa 
спoртских 
oбjeкaтa 

Рeaлизoвaти 
прoгрaм 
изгрaдњe 
спoртских 
oбjeкaтa 

Рeaлизoвaн 
прoгрaм 

Лoкaлнa 
сaмoупрaвa, 
Пoкрajински 
сeкрeтaриjaт зa 
спoрт и oмлaдину, 
Mинистaрствo 
oмлaдинe и спoртa 

2015 - 2018 Буџeт и oстaли 
извoри 
финaнсирaњa 
(Meђунaрoдни 
фoндoви, ИПA 
и сл.) 

Eвaлуaциja 
прoгрaмa 
изгрaдњe 
спoртских 
oбjeкaтa 

Извeштaj o 
рeaлизaциjи 
прoгрaмa 

Лoкaлнa 
сaмoупрaвa, 
Пoкрajински 
сeкрeтaриjaт зa 
спoрт и oмлaдину, 
Mинистaрствo 
oмлaдинe и спoртa 

2018 Буџeт и oстaли 
извoри 
финaнсирaњa 
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006
На основу члана 28. став 1. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Републике Србије“ 

бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. 

закон), и члана 34. став 1. тачка 9. Статута општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 7/11 

–пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина општине 

Беочин, на седници одржаној дана 05.02.2016. године 
донела је 

О  Д  Л  У  К  У
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  
ПРЕДУЗЕЋА „БЕОЧИН“ БЕОЧИН

Члан 1. 
Овом Одлуком започиње спровођење јавног 

конкурса за именовање директора Јавног комуналног 
предузећа „Беочин“ Беочин.

Члан 2. 
Расписује се јавни конкурс за избор кандидата 

за именовање директора Јавног комуналног предузећа 
„Беочин“ Беочин.

 
Члан 3. 

Јавни конкурс за избор кандидата за 
именовање директора Јавног комуналног  предузећа 
„Беочин“ Беочин спроводи Комисија за именовања 
општине Беочин.

Члан 4.
Текст огласа о јавном конкурсу за именовање 

директора Јавног комуналног  предузећа „Беочин“ 
Беочин је саставни део ове одлуке.

Члан 5.
 Скупштина општине Беочин  ће текст огласа из 

члана 4. ове одлуке доставити на објављивање  
"Службеном гласнику Републике Србије", дневном 
листу "Дневник" Нови Сад и то у року који не може бити 
дужи од осам дана од дана доношења ове одлуке и на 
интернет страници  општине Беочин уз обавезну 
напомену када је оглас о јавном конкурсу објављен  у 
"Службеном гласнику Републике Србије".

Члан 6.
Ова одлука ће се објавити у „Службеном листу 

општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-11 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 05.02.2016. године Стеван Ђурђевић, с.р.

О Г Л А С 
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ 

ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "БЕОЧИН" 

БЕОЧИН

Пословно име предузећа:
Јавно комунално предузеће "Беочин" Беочин. 
Седиште предузећа:
Улица Десанке Максимовић 52, Беочин.

Претежна делатност  предузећа: 
38.11 Скупљање отпада који није опасан

Јавни конкурс се спроводи за радно место 
Директора Јавног комуналног предузећа "Беочин" 
Беочин, са местом рада у Беочину, на мандатни период 
од 4 године.

Право пријављивања имају сви заинтере-
совани кандидати који поред услова прописаних 
одредбама Закона о раду ("Службени гласник РС", број 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) испуњавају и следеће 
посебне услове:
- да је пунолетно и пословно способно,
- да има високу стручну спрему техничке или економске 
струке,
- да има радно искуство од 5 година на руководећим 
пословима у области делокруга рада предузећа,
- да поседује организационе и руководеће способности 
са успесима у досадашњем раду,
- да  није осуђивано и да није под истрагом.

Уз пријаву на јавни конкурс прилажу се и:
-уверење о држављанству,
-извод из матичне књиге рођених, 
-доказ о општој здравственој способности,
-доказ о стручној спреми,
-исправа којом се доказује радно искуство, 
-исправа којом се доказује да лице није осуђивано и да 
се против њега не спроводе истражне радње,
-програм развоја и добити Јавног предузећа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или као 
оверене фотокопије.

Пријава са пропратном документацијом подно-
си се у року од 15 дана од дана објављивања јавног 
конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије", 
Комисији за именовања општине Беочин (у даљем 
тексту: Комисија), на адресу Светосавска  25, 21300 
Беочин или преко писарнице Општинске управе 
Беочин, на истој адреси.

Пријаве се подносе у затвореној коверти са 
назнаком да се ради о пријави за конкурс. 

Лице задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу је дипломирани правник Татјана 
Симић -  телефон 021/870-260.

У изборном поступку се стручне способности, 
знања и вештине кандидата оцењују усменом прове-
ром и оценом приложене документације. О термину 
одржавања усмене провере кандидати ће бити 
благовремено обавештени од стране Комисије. У току 
усмене провере Комисија ће оцењивати управљачке 
вештине и знања кнадидата из области рада преду-
зећа, као и познавање система функционисања јавних 
предузећа у складу са Законом о јавним предузећима и 
одлукама донетим од стране Скупштине општине 
Беочин. Комисија ће вршити оцену приложене 
документације која се односи на програме развоја и 
добити јавног предузећа. 

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз 
које нису приложени сви потребни докази, Комисија  
одбацује закључком против кога није допуштена 
посебна жалба. 
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007
На основу члана 26. став 2. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Републике Србије“  

број 119/12, 116/13 –аутентично тумачење и 44/14 –др. 

закон), члана 44. 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 05.02.2016. године 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊА ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
Дужности чланства у Комисији за именовања 

општине Беочин разрешава се ДЕСАНКА ЈОВИЧИЋ  - 
представник Сталне конференције градова и општина 
Србије.

Члан 2.
У састав Комисије за именовања општине 

Беочин именују се:
1. ЈЕЛЕНА ПАШЋАН из Беочина, за члана, на 

предлог Сталне конференције градова и општина 
Србије (предлог број 27/1 од 18.01.2016. године) на 
мандатни период до истека мандата  Комисије за 
именовања општине Беочин именоване решењем 
Скупштине општине Беочин број 01-02-85/13 од 
28.06.2013. године;

2.ВЕСЕЉКО КОЈАДИНОВИЋ из Беочина, 
председник Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа „Беочин“ Беочин за члана, на мандатни 
период до окончања поступка именовања директора 
Јавног комуналног  предузећа „Беочин “ Беочин.

Члан 3.
Ово Решење објавити у „Службеном листу 

општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  БЕОЧИН
Број: 01-02-9 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 05.02.2016. године Стеван Ђурђевић, с.р.

008
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), Скупштина 

општине Беочин, на седници одржаној дана 
05.02.2016. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2016. 
ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план 

Скупштине општине Беочин за 2016. годину.

Члан 2.
Финансијски план Скупштине општине Беочин 

за 2016. годину је саставни део овог решења.

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин ".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-11 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 05.02.2016. године Стеван Ђурђевић, с.р.

009
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), Скупштина 

општине Беочин, на седници одржаној дана 
05.02.2016. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план 

Председника општине Беочин за 2016. годину.

Члан 2.
Финансијски план Председника општине 

Беочин за 2016. годину је саставни део овог решења.

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин ".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-13 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 05.02.2016. године Стеван Ђурђевић, с.р.

010
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), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 
05.02.2016. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАН ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БЕОЧИН

ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план 

Општинског већа општине Беочин за 2016. годину.

Члан 2.
Финансијски план Општинског већа општине 

Беочин за 2016. годину је саставни део овог решења.

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин ".
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-12 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 05.02.2016. године Стеван Ђурђевић, с.р.

011
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), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 
05.02.2016. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план 

Правобранилаштва општине Беочин  за 2016. годину.

Члан 2.
Финансијски план Правобранилаштва општине 

Беочин за 2016. годину је саставни део овог решења.

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин ".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-14 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 05.02.2016. године Стеван Ђурђевић, с.р.

012
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), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 
05.02.2016. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БЕОЧИН
ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план 

Општинске управе Беочин за 2016. годину.

Члан 2.
Финансијски план Општинске управе Беочин за 

2016. годину саставни је део овог решења.

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин ".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-10 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 05.02.2016. године Стеван Ђурђевић, с.р.

013
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), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 
05.02.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЕОЧИН ГРАД 
ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план Месне 

заједнице Беочин град за 2016. годину, који је донео 
Савет Месне заједнице Беочин град на седници 
одржаној дана 12.01.2016. године.

Члан 2.
Финансијски план Месне заједнице Беочин 

град за 2016. годину саставни је део овог решења.

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-17 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 05.02.2016. године Стеван Ђурђевић, с.р.

014
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), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 
05.02.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЕОЧИН 
ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план Месне 

заједнице Беочин за 2016. годину, који је донео Савет 
Месне заједнице Беочин на седници одржаној дана 
11.01.2016. године.

Члан 2.
Финансијски план Месне заједнице Беочин за 

2016. годину саставни је део овог решења.

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

објавиће се у "Службеном листу општине  Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-16 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 05.02.2016. године Стеван Ђурђевић, с.р.
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015
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), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 
05.02.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАКОВАЦ 
ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план Месне 

заједнице Раковац за 2016. годину, који је донео Савет 
Месне заједнице Раковац на седници одржаној дана 
12.01.2016. године.

Члан 2.
Финансијски план Месне заједнице Раковац за 

2016. годину саставни је део овог решења.

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-15 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 05.02.2016. године Стеван Ђурђевић, с.р.

016
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), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 
05.02.2016. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БРАЗИЛИЈА 
ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план Месне 

заједнице Бразилија за 2016. годину, који је донео 
Савет Месне заједнице Бразилија на седници одржаној 
дана 13.01.2016. године.

Члан 2.
Финансијски план Месне заједнице Бразилија 

за 2016. годину саставни је део овог решења.

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-9 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 05.02.2016. године Стеван Ђурђевић, с.р.

017
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), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 
05.02.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЧЕРЕВИЋ 
ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план Месне 

заједнице Черевић за 2016. годину, који је донео Савет 
Месне заједнице Черевић на седници одржаној дана 
12.01.2016. године.

Члан 2.
Финансијски план Месне заједнице Черевић за 

2016. годину саставни је део овог решења.

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-19 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 05.02.2016. године Стеван Ђурђевић, с.р.

018
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)  Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 
05.02.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАНОШТОР 
ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план Месне 

заједнице Баноштор за 2016. годину, који је донео 
Савет Месне заједнице Баноштор на седници одржаној 
дана 12.01.2016. године.

Члан 2.
Финансијски план Месне заједнице Баноштор 

за 2016. годину саставни је део овог решења.

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-20 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 05.02.2016. године Стеван Ђурђевић, с.р.
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019
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), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 
05.02.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СВИЛОШ 
ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план Месне 

заједнице Свилош за 2016. годину, који је донео Савет 
Месне заједнице Свилош на седници одржаној дана 
14.01.2016. године.

 Члан 2.
Финансијски план Месне заједнице Свилош за 

2016. годину саставни је део овог решења.

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-23 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 05.02.2016. године Стеван Ђурђевић, с.р.

020
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), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 
05.02.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГРАБОВО 
ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план Месне 

заједнице Грабово за 2016. годину, који је донео Савет 
Месне заједнице Грабово на седници одржаној дана 
12.01.2016. године.

 Члан 2.
Финансијски план Месне заједнице Грабово за 

2016. годину саставни је део овог решења.

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-24 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 05.02.2016. године Стеван Ђурђевић, с.р.

021
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), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 
05.02.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СУСЕК 
ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план Месне 

заједнице Сусек за 2016. годину, који је донео Савет 
Месне заједнице Сусек на седници одржаној дана 
11.01.2016. године.

Члан 2.
Финансијски план Месне заједнице Сусек за 

2016. годину саставни је део овог решења.

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-21 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 05.02.2016. године Стеван Ђурђевић, с.р.

022
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), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 
05.02.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛУГ 
ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план Месне 

заједнице Луг за 2016. годину, који је донео Савет 
Месне заједнице Луг на седници одржаној дана 
11.01.2016. године.

Члан 2.
Финансијски план Месне заједнице Луг за 2016. 

годину саставни је део овог решења.

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-22 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 05.02.2016. године Стеван Ђурђевић, с.р.
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023
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 48. став 4. 
Статута Културног центра општине Беочин, Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 
05.02.2016. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 
ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Програм рада и 

Финансијски план  Културног центра општине Беочин 
за 2016. годину, који је донео Управни одбор Културног 
центра општине Беочин на седници одржаној дана 
11.01.2016. године.

Члан 2.
Програм рада и Финансијски план Културног 

центра општине Беочин за 2016. годину саставни је део 
овог решења.

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-1 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 05.02.2016. године  Стеван Ђурђевић, с.р.

024
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 47. став 1. 
тачка 3. Статута Јавног предузећа "Грађевинско 
земљиште и путна привреда" Беочин, Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 
05.02.2016. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
"ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТНА 
ПРИВРЕДА" БЕОЧИН ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на План и програм 

пословања Јавног предузећа "Грађевинско земљиште 
и путна привреда" Беочин за 2016. годину, који је 
усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа 
"Грађевинско земљиште и путна привреда" Беочин на 
седници одржаној дана 13.01.2016. године. 

Члан 2.
План и програм пословања Јавног предузећа 

"Грађевинско земљиште и путна привреда" Беочин за 
2016. годину саставни је део овог решења.

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-26 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 05.02.2016. године Стеван Ђурђевић, с.р.

025
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), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 
05.02.2016. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ЉУБА 
СТАНКОВИЋ" БЕОЧИН ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план 

Предшколске установе "Љуба Станковић" Беочин за 
2016. годину  који је Управни одбор ПУ «Љуба 
Станковић» Беочин усвојио на својој седници одржаној 
дана 11.01.2016. године.

Члан 2.
Финансијски план Предшколске установе 

"Љуба Станковић" Беочин за 2016. годину саставни је 
део овог решења.

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-2 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 05.02.2016. године Стеван Ђурђевић, с.р.

026
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), Скупштина опш-
тине Беочин, на седници одржаној дана 05.02.2016. 
године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЈОВАН ГРЧИЋ 
МИЛЕНКО" БЕОЧИН ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план 

Основне школе "Јован Грчић Миленко" Беочин за 2016. 
годину, коју је донео Школски одбор Основне школе 
"Јован Грчић Миленко" Беочин на седници одржаној 
дана 11.01.2016. године.

Члан 2.
Финансијски план Основне школе "Јован Грчић 
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Миленко" Беочин за 2016. годину саставни је део овог 
решења.

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-7 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 05.02.2016. године Стеван Ђурђевић, с.р.

027
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), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 
05.02.2016. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЈОВАН ПОПОВИЋ" 

СУСЕК ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план 

Основне школе "Јован Поповић"  Сусек за 2016. годину, 
који је донео Школски одбор Основне школе "Јован 
Поповић" Сусек на седници одржаној дана 12.01.2016. 
године.

Члан 2.
Финансијски план Основне школе "Јован 

Поповић" Сусек  за 2016. годину саставни је део овог 
решења.

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-6 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 05.02.2016. године Стеван Ђурђевић, с.р.

028
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 "Спортско пословни 
ценар Беочин" Беочин, Скупштина општине Беочин, на 
седници одржаној дана 05.02.2016. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СПОРТСКО 
ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР БЕОЧИН" БЕОЧИН

ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Програм пословања 

Јавног предузећа "Спортско пословни центар Беочин" 
Беочин за 2016. годину, који је усвојио Надзорни одбор 

Јавног предузећа "Спортско пословни центар Беочин" 
Беочин на седници одржаној дана 12.01.2016. године. 

Члан 2.
Програм пословања Јавног предузећа 

"Спортско пословни центар Беочин" Беочин за 2016. 
годину саставни je део овог решења.

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-4 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 05.02.2016. године Стеван Ђурђевић, с.р.

029
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 
05.02.2016. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ТОПЛАНА"
БЕОЧИН ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Програм пословања 

Јавног предузећа "Топлана" Беочин за 2016. годину, 
који је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа 
"Топлана" Беочин на седници одржаној дана 
15.01.2016. године.

Члан 2.
 Програм пословања Јавног предузећа 

"Топлана" Беочин за 2016. годину саставни је део овог 
решења.

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-27/16  ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 05.02.2016. године  Стеван Ђурђевић, с.р.

030
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 8/16) и  члана 44. став 1. 
тачка 3. Статута Јавног комуналног предузећа "Беочин" 
Беочин, Скупштина општине Беочин, на седници 
одржаној дана 05.02.2016. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА "БЕОЧИН" БЕОЧИН ЗА 2016. ГОДИНУ
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Члан 1.
Даје се сагласност на Годишњи програм 

пословања Јавног комуналног предузећа "Беочин" 
Беочин за 2016. годину, који је усвојио Надзорни одбор 
Јавног комуналног предузећа "Беочин" Беочин на 
седници одржаној дана 24.12.2015. године. 

Члан 2.
Годишњи програм пословања Јавног кому-

налног предузећа "Бeочин" Беочин за 2016. годину 
саставни је део овог решења.

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-25 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 05.02.2016. године Стеван Ђурђевић, с.р.

031
На основу члана 120. Статута општине Беочин 

("Службени лист општинe Беочин" бр. 7/11 – 
пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина општине 
Беочин, на седници одржаној дана 05.02.2016. године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план 

Спортског савеза општине Беочин за 2016. годину, који 
је донео Управни одбор Спортског савеза општине 
Беочин на седници одржаној дана 11.01.2016. године. 

Члан 2.
Финансијски план Спортског савеза општине 

Беочин за 2016. годину саставни је део овог решења.

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин ".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-5 ПРЕДСДЕНИК СО 
Дана: 05.02.2016. године Стеван Ђурђевић, с.р.

032
На основу члана 13. Закона о Црвеном крсту 

Србије („Службени гласник РС“ бр. 107/2005), 32. став 
1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ бр. 129/07), и члана 120. Статута општине 

Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр. 7/11 – 

пречишћен текст, 11/12 и 8/15),  Скупштина општине 
Беочин, на седници одржаној дана 05.02.2016. године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН СА ПЛАНИРАНИМ АКТИВНОСТИМА 
ЦРВЕНОГ КРСТА БЕОЧИН ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план са 

планираним активностима Црвеног крста Беочин за 
2016. годину.

Члан 2.
Финансијски план са планираним активнос-

тима Црвеног крста Беочин за 2016. годину саставни је 
део овог решења.

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин ".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-28 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 05.02.2016. године Стеван Ђурђевић, с.р.

033
На основу члана 14. став 1.  Закона о локалним 

изборима („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 34/10 – 
одлука УС и 54/11) 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 05.02.2016. године, у 
10,57 часова донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА 

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
ОПШТИНЕ БЕОЧИН У СТАЛНОМ САСТАВУ

Члан 1.
Дужности чланства у Општинској изборној 

Комисији општине Беочин у сталном саставу 
разрешавају се: 
1. ИВАН ШУШЊАР из Беочина, представник Српске 
напредне странке – дужности члана;
2. СНЕЖАНА КНЕЖЕВИЋ из Беочина, представник 
Демократске странке Србије, дужности члана;
3. НЕДЕЉКО ВУЛАНОВИЋ из Беочина, представник 
Демократске странке Србије, дужности заменика 
члана
4. ЈЕЛЕНА БУГАРСКИ из Черевића, представник 
Демократске странке, дужности члана;
5. СТЕЛА КЕНДЛ из Беочина, представник 
Демократске странке, дужности заменика члана;
6. ТИЈАНА ЛОНЧАР из Беочина, представник 
Демократске странке, дужности члана;
7. СВЕТЛАНА МИЛИВОЈЕВИЋ из Беочина, 
представник Демократске странке, дужности заменика 
члана,
8. ДУБРАВКА КЛИШАНИЋ, из Беочина, Лига 
социјалдемократа Војводине, дужности заменика 
члана.

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
Против овог решења може се изјавити жалба 

Управном суду у року од 24 часа од доношења решења.

Образложење

Одборничка група „СНС-СПС-РДС“ доставила 
је Скупштини општине Беочин дана 22.01.2016. године  
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иницијативу за промену састава Општинске изборне 
комисије општине Беочин у сталном саставу, 
сразмерно броју одборника који одборничке групе 
поседују. У иницијативи је наведено да Одборничка 
група „СНС-СПС-РДС“ у моменту подношења 
иницијативе броји 19 чланова, те да сразмерно броју 
одборника има право на шест чланова са заменицима. 
Такође, навела је да Демократска странка Србије има 
једног члана и заменика члана комисије, а како није 
заступљена ни у једној одборничког групи, она има 
право предлагања још једног члана и заменика члана, 
док би ОГ „ДС-ЛСВ“ обзиром да тренутно броји 7 
чланова, требала да има два уместо три члана са 
заменицима.

Општинска изборна комисија општине Беочин 
у сталном саставу има председника и заменика 
председника и осам чланова са заменицима, што је 
утврђено Решењем о именовању Општинске изборне 
комисије општине Беочин у сталном саставу бр. 01-02-
174/12 од 13.11.2012. године.

На позив Скупштине општине Беочин упућен 
дана 27.01.2016 одборничке групе „СНС-СПС-РДС“ 
и“ДС-ЛСВ“ су  дана 28.01.2016. године доставиле своје 
предлоге и то тако што је Одборничка група „СНС-СПС-
РДС“ доставила предлог за два члана и два заменика 
члана Комсије, тако да са раније именованим 
члановима има укупно седам чланова и седам 
заменика (од којих је један председник и један заменик 
председника), а Одборничка група „ДС-ЛСВ“ је 
доставила предлог за једног члана и једног заменика 
члана тако да са раније именованим члановима има 
укупно два члана и два заменика. Обе Одборничке 
групе су доставиле и предоге за промену својих раније 
именоваих чланова, а које нису од утицаја на сразмеру 
прописану чланом 14. став 1. Закона о локалним 
изборима. 

Имајући у виду изнето, а сходно члану 14. став 
1. Закона о локалним изборима којим је прописано да 
Изборну комисију локалне самоуправе „именује 
Скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог 
одборничких група у скупштини јединице локалне 
самоуправе, сразмерно броју одборника . . . „ као и да су 
Општинско веће општине Беочин и Комисија за 
кадровска и административна питања и радне односе 
прихватили предлоге одборничких група као 
овлашћених предлагача и проследили их Скупштини 
општине на разматрање и одлучивање, одлучено је као 
у диспозитиву решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-13 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана:05.02.2016. године Стеван Ђурђевић, с.р.

034
На основу члана 11. 13. и 14. став 1.  Закона о 

локалним изборима („Службени гласник РС“ бр. 
129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) 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 05.02.2016. 
године, у 10,58 часова донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
ОПШТИНЕ БЕОЧИН У СТАЛНОМ САСТАВУ

Члан 1.
У састав Општинске изборне комисије општине 

Беочин у сталном саставу именују се: 
1. СОЊА БАЈРИЋ из Баноштора, Српска напредна 
странка, на предлог ОГ „СНС-СПС-РДС“ -  за члана;
2. АЛЕКСАНДРА РАНЂЕЛОВИЋ из Черевића, Српска 
напредна странка, на предлог ОГ „СНС-СПС-РДС“ - за 
члана;
3. НЕДЕЉКО ВУЛАНОВИЋ из Беочина, Српска 
напредна странка, на предлог ОГ „СНС-СПС-РДС“ - за 
заменика члана;
4. ДУШКО ВИТОМИР из Беочина, Социјалистичка 
партије Србије, на предлог ОГ „СНС-СПС-РДС“ - за 
члана;
5. ТАМАРА МЕШАНОВИЋ из Беочина, Социјалистичка 
партија Србије, на предлог ОГ „СНС-СПС-РДС“ - за 
заменика члана,
6. МИЛИЦА ИВКОВИЋ из Беочина, Демократска 
странка, на предлог ОГ „ДС-ЛСВ“ - за члана 
7. ТИЈАНА ЛОНЧАР из Беочина, Демократска странка, 
на предлог ОГ „ДС-ЛСВ“ за заменика члана;
8. ВЕРИЦА ТРАИЛОВИЋ из Беочина, Лига 
социјалдемократа Војводине, на предлог ОГ „ДС-ЛСВ“ 

– за заменика члана.

Члан 2.
Лица из члана 1. овог Решења именују се на 

мандатни период до истека мандата Општинске 
изборне комисије општине Беочин у сталном саставу 
коју је именовала Скупштина општине Беочин 
решењем бр. 01-02-174/12 од 13.11.2012. године.

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

објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
Против овог решења може се изјавити жалба 

Управном суду у року од 24 часа од доношења решења.

Образложење

Одборничка група „СНС-СПС-РДС“ доставила 
је Скупштини општине Беочин дана 22.01.2016. године  
иницијативу за промену састава Општинске изборне 
комисије општине Беочин у сталном саставу 
сразмерно броју одборника који одборничке групе 
поседују. У иницијативи је наведено да Одборничка 
група „СНС-СПС-РДС“ у моменту подношења 
иницијативе броји 19 чланова, те да сразмерно броју 
одборника има право на шест чланова са заменицима. 
Такође, навела је да Демократска странка Србије има 
једног члана и заменика члана комисије, а како није 
заступљена ни у једној одборничког групи, она има 
право предлагања још једног члана и заменика члана, 
док би ОГ „ДС-ЛСВ“ обзиром да тренутно броји 7 
чланова, требала да има два уместо три члана са 
заменицима.

Општинска изборна комисија општине Беочин 
у сталном саставу има председника, заменика 
председника и осам чланова са заменицима, што је 
утврђено Решењем о именовању Општинске изборне 
комисије општине Беочин у сталном саставу бр. 01-02-
174/12 од 13.11.2012. године.

На позив Скупштине општине Беочин упућен 
дана 27.01.2016 одборничке групе „СНС-СПС-РДС“ 
и“ДС-ЛСВ“ су  дана 28.01.2016. године доставиле своје 
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предлоге и то тако што је Одборничка група „СНС-СПС-
РДС“ доставила предлог за два члана и два заменика 
члана Комсије, тако да са раније именованим 
члановима има укупно седам чланова и седам 
заменика, а Одборничка група „ДС-ЛСВ“ је доставила 
предлог за једног члана и једног заменика члана тако 
да са раније именованим члановима има укупно два 
члана и два заменика. Обе Одборничке групе су 
доставиле и предоге за промену својих раније 
именоваих чланова, и то ОГ“СНС-СПС-РДС“ 
поднеском од 28.01.2016. године и исправком поднеска 
од 29.01.2016. године, а ОГ “ДС-ЛСВ“ допуном 
поднеска од 29.01.2016. гдине, а које нису од утицаја на 
сразмеру прописану чланом 14. став 1. Закона о 
локалним изборима. 

У поступку именовања утврђено је да нема 
законских сметњи из члана 12. Закона о локалним 
изборима за именовање наведених лица, јер исти 
имају бирачко право и пребивалиште на територији 
општине Беочин, нису одборници нити су на листи 
кандидата за одборнике у СО Беочин, као и да 
кандидати ниједне политичке странке немају више од 
половине чланова у сталном саставу.

Имајући у виду изнето, а сходно члану 14. став 
1. Закона о локалним изборима којим је прописано да 
Изборну комисију локалне самоуправе „именује 
Скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог 
одборничких група у скупштини јединице локалне 
самоуправе, сразмерно броју одборника . . . „ као и да су 
Општинско веће општине Беочин и Комисија за 
кадровска и административна питања и радне односе 
прихватили предлоге одборничких група као 
овлашћених предлагача и проследили их Скупштини 
општине на разматрање и одлучивање, одлучено је као 
у диспозитиву решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-14 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 05.02.2016. године Стеван Ђурђевић, с.р.

Општинско веће општине Беочин

035
Општинско веће општине Беочин на основу 

члана 17, 18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима (''Службени гласник РС'', број 41/09, 
53/2010,101/2011,32/2013 одлука УС, 55/2014, 96/15), a 
на предлог Савета за кординацију безбедности 
саобраћаја на путевима на територији општине Беочин 
број 01-06-153/5 од 13.12.2015. годинe, дана 
26.01.2016. године, донело је

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БЕОЧИН У 2016. ГОДИНИ

I
За финансирање активности унапређења 

безбедности саобраћаја на путевима на територији 
општине Беочин

укупно се одређује износ од ......... 2.000.000,00 динара.
II

Износ из тачке II расподељује се на следећи 
начин:

1. Унапређење саобраћајне инфраструктуре
на територији општине Беочин ...... 1.000.000,00 динара
(чл.18. став 1.-50% планираних средстава, средства ће 
се користити за повећање нивоа безбедности на 
критичним местима, у зонама око школа и зонама 
окупљања деце, у зонама око аутобуских стајалишта и 
сл., грађевинске интервенције на путевима, 
постављање саобраћајне опреме и сигнализације).

III

2. Унапређење безбедности саобраћаја  на путевима 
на територији општине Беочин ...... 1.000.000,00 динара
    2.1. Техничко опремање надлежних 
    служби у циљу повећања 
    безбедности саобраћаја ..............  500.000,00 динара
    2.2. Рад Савета за кординацију 
    безбедности саобраћаја.................  50.000,00 динара
    (семинари,обуке,одржавање савета, 
     саветовања и слично)
    3.3. Превентивно промотивне акције
    из области безбедности................. 450.000,00 динара
    (едукација деце школског и предшколског 
     узраста, флајери, проспекти, рефлектујући 
     прслуци, предавачи,накнаде, семинари,обуке и сл.).

IV

Овај Програм ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-31 ПРЕДСДЕНИК
Дана: 26.01.2016. године Милан Шодић, с.р.

036
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној 

својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 
и 105/2014), члана 21. 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), члана 9. Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“, број  
13/2015), члана 16. став 2. Одлуке о прибављању, 
коришћењу, управљању и располагању стварима у 
својини општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“, број 3/2014) и члана 34. став 2. и 121. Статута 
оштине Беочин („Службени лист општине Беочин“, број 
7/2011 – пречишћен текст, 11/2012 и 8/2015), 
Општинско веће општине Беочин на седници одржаној 
дана 26.01.2016. године, донело је

ОДЛУКУ
о отуђењу грађевинског земљишта -

катастарске парцеле 1506/76 и 1506/77 к.о. Беочин

I
ОТУЂУЈУ СЕ из јавне својине Општине Беочин 

катастарске парцеле неизграђеног грађевинског 
земљишта: 1506/76, површине 235 м/2 и 1506/77, 
површине 291 м/2, уписане у Лист непокретности број 
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2403 к.о. Беочин, по цени постигнутој на јавном 
надметању, одржаном дана 12.1.2015. године. 

II
Катастарске парцеле из члана I ове одлуке 

отуђују се у корист Маре Бојић из Беочина, Насеље 
Дунав број 62.

III
У року од 30 дана од дана доношења ове 

одлуке, а по претходно прибављеном мишљењу Пра-
вобранилаштвa општине Беочин стицалац права 
својине закључиће са Јавним предузећем „Грађе-
винско земљиште и путна привреда“ Беочин уговор о 
отуђењу грађевинског земљишта.

IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“. 

ОПШТИНА БЕОЧИН 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-463-11 ПРЕДСДЕНИК
Дана: 26.01.2016. године Милан Шодић, с.р.

Председник општине Беочин

037
 На основу члана 23. став 3. и 5. Одлуке о 

постављању мањих монтажних објеката привременог 
карактера на површинама јавне намене („Службени 
лист општине Беочин“ број 9/10), члана 2. Правилника 
о техничким условима за постављање мањих 

монтажних објеката и уређаја на јавним површинама и 
члана 14. став 1 тачка 25.  и члана 61. тачка 19. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ 
број 7/11 – пречишћен текст и 11/12), председник 
општине Беочин, доноси

ПРОГРАМ
ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА

НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН 

ЗА 2016. ГОДИНУ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Постављање мањих монтажних објеката на 
површинама јавне намене на територији општине 
Беочин, врши се у складу са Одлуком о постављању 
мањих монтажних објеката привременог карактера на 
површинама јавне намене („Службени лист општине 
Беочин“ број 9/10).

Овим Програмом утврђују се локације за 
постављање мањих монтажних објеката на територији 
општине Беочин, њихова врста, намена, број и тип, 
односно изглед објекта.

Монтажни објекти у одређеним зонама града 
морају имати униформни изглед (исти тип односно исти 
спољни изглед и примењене материјале за све објекте 
на једној локацији).

Мањи монтажни објекти привременог карак-
тера који се постављају на површинама јавне намене 
морају бити савременог изгледа и изграђени од 
савремених материјала.

II ОБЈЕКТИ И ЛОКАЦИЈЕ

1. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БЕОЧИН ГРАД - КИСОЦИ

Локација - парцела број 48/1 место
Прикључак ул. Доситеја Обрадовића на Светосавску
Делатност : трговина и услуге

1

 

Локација - парцела број 48/41 место
Простор између главног улаза у пијацу и гаража
Делатност : услужна делатност

1

Локација - парцела број 155/1 место
Цементашки трг
Делатност:  трговина  –  штампа,  дуван,  безалкохолна  пића,  кондиторски
производи у фабричком паковању и друго.

3

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БЕОЧИН ГРАД – БАРАКЕ

Локација - парцела број 44/1 место
Између Дома културе и аутобуског стајалишта 
Делатност : услужна

1

Локација - парцела број 14 место
Улица Карађорђева - проширење код  железничке станице
Делатност : услужна

2
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Локација - парцела број 145/1 место
Улица Омладинска између стамбених зграда бр. 54 и бр. 56
Делатност : услужна

1

Локација - парцела број 1506/1 место
Насеље ДУНАВ крај парцеле непосредно уз Дунав
Делатност : спортско - рекреативне активности

2

Локација - парцела број 1506/1 место
Насеље ДУНАВ испред стамбене зграде – колоније
Делатност : трговина

2

2. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРАЗИЛИЈА – КИОСЦИ

Локација - парцела број 3016/1 место
Аутобуско стајалиште за Нови Сад, код МЗ-е
Делатност : трговина

1

3. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧЕРЕВИЋ – КИОСЦИ

Локација - парцела број 570 место
Пијаца
Делатност : трговина и услужне делатности

4

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧЕРЕВИЋ – БАРАКЕ

Локација - парцела број 897/1 место
Прикључак ул. Николе Игића на ул. Краља Петра I 2
Делатност : трговина

Локација - парцела број 407 место
Ул. Ј. Грчића Миленка-проширење поред Дунава, западни део
Делатност : услужна, угоститељство

2

4. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СУСЕК – КИОСЦИ

Локација - парцела број 900 место
Центар – испред школе и Дома здравља
Делатност : трговина пекарским производима

1

Локација - парцела број 912 место
Испред Дома културе
Делатност : услужна

2

5. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛУГ – КИОСЦИ

Локација - парцела број 663/1 место
Улица Запара код броја 4
Делатност : трговина

1

Локација - парцела број 311/3 место
Између школе и Дома здравља
Делатност : трговина

2

6. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАНОШТОР – КИОСЦИ

Локација - парцела број 64/1 место
Поред терена малих спротова и шеталишта поред Дунава
Делатност : трговина и услужна делатност

2
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МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАНОШТОР – БАРАКЕ

Локација - Дунав место
Обала Дунава (код скелског прелаза)
Делатност : услужна, угоститељство

4

7. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАКОВАЦ – КИОСЦИ

Локација - парцела број 1563/1 место
Центар, између потока и државног пута II Б реда бр. 313
Делатност : трговина

2

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАКОВАЦ – БАРАКЕ

Локација - парцела број 1004 место
Фрушкогорска улица
Делатност : услужна (1 место) и трговина (3 места)

4

8. ПУЛТОВИ ЗА ИЗЛАГАЊЕ И ПРОДАЈУ КЊИГА, ЧАСОПИСА, РАЗГЛЕДНИЦА, ЦВЕЋА,

ЧЕСТИТКИ И УКРАСНИХ ПРЕДМЕТА

Локација - парцела број 44/1 место
Аутобуско стајалиште и испред Дома културе и Суда 6

Локација - парцела број 1732/1 место
Простор код Спортско пословног центра Беочин 5

9. ОБЈЕКТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗАБАВНИХ ПРОГРАМА

Локација - парцела број 1506/1
Насеље ДУНАВ преко пута ресторана „КАРАШ“ 
Делатност : циркус, забавни парк, рингишпил, забавне игре.

Локација - парцела број 307
ул. Стојана Вукосављевића - бивша сточна пијаца
Делатност : забавни парк, рингишпил, забавне игре.

Локација - парцела број 200/1
Парк Хероја Брила
Делатност : забавни парк, рингишпил, забавне игре.

Локација - парцела број 1732/1
Простор источно од „Спортско пословног центра“
Делатност : забавни парк, рингишпил, забавне игре.

10. Б И Л Б О Р Д И

Локација место
МЗ БЕОЧИН ГРАД : ул. Новосадска до бензинске пумпе 2

Локација место
МЗ  БЕОЧИН ГРАД  :  ул.  Светосавска,  источно  од  Аутобуске  станице  за
Нови Сад

1

Локација место
МЗ БЕОЧИН ГРАД : ул. Светосавска, источни улаз у Беочин град, веза са
државним путем II А реда бр. 119

2
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III СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

Овај Програм се преиспитује сваке године, 
приликом усвајања Програма рада и Финансијског 
плана ЈП „Грађевинско земљиште и путна привреда“ 
Беочин и доставља се на спровођење Општинској 
управи – Служби за инспекцијске послове и урбанизам, 
која издаје и одобрење за постављање мањих 
монтажних објеката на основу Уговора о закупу 
локације на јавној површини.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај Програм ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број : 01-353-3 ПРЕДСЕДНИК
Дана : 29. јануар 2016. године Милан  Шодић, с.р.

Локација место
МЗ БЕОЧИН ГРАД : ул. Цементашка, северни  улаз у Беочин град, веза са
државним путем II А, бр. 119

2

Локација место
МЗ БЕОЧИН : ул. Стојана Вукосављевића – код бивше сточне пијаце 1

Локација место
МЗ БЕОЧИН : ул. Фрушкогорска – иза Старог дворца 1

Локација место
МЗ РАКОВАЦ : ул. Беочински пут – код Поште 1

Локација место
МЗ БРАЗИЛИЈА : ул. Сремска – код мостића у путном појасу државног пута
II А, бр. 119

1

Локација место
МЗ ЧЕРЕВИЋ : ул. Краља Петра I – улаз у Черевић 1

Локација место
МЗ ЧЕРЕВИЋ : ул. Јована Грчића Миленка – проширење поред Дунава 1

Локација место
МЗ БАНОШТОР : ул. Светозара Марковића  – код пијаце 1

Локација место
МЗ  БАНОШТОР  :  ул.  Светозара  Марковића  –  у  центру  код  игралишта
малих спортова

1

Локација место
МЗ СВИЛОШ : ул. Фрушкогорска – код споменика 1

Локација место
МЗ ГРАБОВО : ул. Војвођанска  – код споменика 1

Локација место
МЗ СУСЕК : ул. Николе Тесле  – путни појас државног пута II А, бр. 119 2

Локација место
МЗ ЛУГ : ул. Маршала Тита – путни појас општинског пута ОП7 (Сусек –
Луг)

2

11. ДРУГИ ОБЈЕКТИ И УРЕЂАЈИ

Локација

БАНОШТОР
река Дунав - део уз парцелу број 64/1 
ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКТА : плутајући објекат за пристајање пловила (понтон, понтонски
мост, пристан и сл.)
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Начелник општинске управе Беочин

038
На основу члана 7. Закона о озакоњењу 

објеката („Службени гласник РС“ бр. 96/2015),  а на 
основу предлога Службе за инспекцијске послове и 
урбанизам Општинске управе Беочин - грађевинске 
инспекције,  доносим

ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ 
ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

I
Законом о озакоњењу објеката („Сл. гласник 

РС“ бр. 96/2015)  прописано је да се попис незаконито 
изграђених објеката заврши у року од 12 месеци од 
дана ступања на снагу Закона, односно  најкасније до 
27.11.2016. године.

Имајући у виду површину територије Општине 
Беочин, конфигурацију терена, претпоставку о броју 
незаконито изграђених објекат, као и доба године у 
којем ће се спроводити попис одређене зоне/месне 
заједнице, попис  незаконито изграђених објеката 
извршити по зонама/месним заједницама и то: 
Раковац, Беочин град, Беочин, Бразилија, Черевић, 
Баноштор, Свилош, Грабово, Сусек и Луг.

II
Попис незаконито изграђених објеката на 

територији општине Беочин спровешће се у периоду од 
01.02.2016. до 27.11.2016. године. 

Почетак пописа незаконито изграђених 
објеката условљен је доступношћу сателитског снимка 
територије општине Беочин, у складу са чланом 6. 
Законом о озакоњењу објеката.

III
За потребе пописа Председник општине 

Беочин ће решењем именовати комисију за попис 
незаконито изграђених објеката.

IV
Попис незаконито изграђених објеката ће се 

вршити на обрасцу прописаном Правилником о 
садржини обрасца - појединачног пописног листа за 
евидентирање незаконито изграђених објеката 
(„Службени гласник РС“, број 102/2015). 

V
За потребе спровођења овог Програма  

користиће се  следећи материјални и људски ресурси:
1. Моторно возило које ће бити на располагању 
пописивачима;
2. Најмање 2 лица одговарајуће струке (инжењери / 
техничари / грађевинарства или архитекте) који ће 
вршити попис објеката под надзором Грађевинског 
инспектора;
3. Средства за рад - опрема за пописиваче: мерна тра-
ка минималне дужине од 30 м, ласерски даљиномер и 
фото-апарат.

VI
Имајући у виду време трајања пописа и 

природу активности који ће се спроводити (улазак на 
приватни посед), члановима комисије из тачке III овог 
Програма обезбедити идентификационе картице са 
фотографијама и назначеним бројем решења којим су 
именовани.

VII
Динамика пописа је урађена под претпос-

тавком да ће на попису бити ангажована најмање два 
лица одговарајуће струке (грађевински инжењери / 
техничари или архитекте) која ће вршити попис у 
почетној фази. 

 Након анализе учинка по потреби  ће бити 
ангажовано још лица на попису како би се остварила 
предвиђена динамика пописа утврђена овим 
Програмом. 

Попис ће се вршити радним данима, а радно 
време пописивача је 8 часова дневно. 

Динамиком пописа је предвиђено време 
потребно за припрему (прибаљање  мапа насеља и 
сл.), рад на терену и обрада података (уношење у 
збирни пописни лист).

VIII
Сатавни део овог Програма је Диманика пописа 

незаконито изграђених објеката на територији општине 
Беочин. 

IX
Овај Програм објавити у „Службеном листу 

општине Беочин“.

ОПШТИНСКА УПРАВА 
БЕОЧИН
Број: 01-354-1 НАЧЕЛНИК
Дана: 04. 01. 2016. Катарина Остојић-Илић, с.р.

Д И Н А М И К А
 ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ  ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Р.Б.
ЗОНЕ ПОПИСА / 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА

ЛУГ 1. фебруар 2016. 12. фебруар 2016.1.
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БАНОШТОР 11. април 2016. 10. мај 2016.5.
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БРАЗИЛИЈА 13. јун 2016. 13. јул 2016.7.
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БЕОЧИН СЕЛО 25. август 2016. 5. октобар 2016.9.

РАКОВАЦ 6. октобар 2016. 25. новембар 2016.10.

10

15

10

22

23

23

23

30

30
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ПОЧЕТАК
планирани

ЗАВРШЕТАК
планирани
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