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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ БЕОЧИН
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Беочин, 18. 02. 2017.

Oпштинско веће општине Беочин

054
На основу члана 13. Одлуке о Општинском већу
општине Беочин ("Сл. лист општина Срема", број
25/08), члана 48. Пословника о раду Општинског већа
("Сл. лист општина Срема", број 27/08), Општинско
веће је на седници одржаној дана 17.02.2017. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА,
КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ
СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ
СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, ЧЛАНИЦА
СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Члан 1.
Даје се сагласност на Правилник о категоризацији спортских организација, критеријумима и поступку
доделе средстава за суфинансирање програмских
активности спортских организација, чланица Спортског
савеза општине Беочин број 21-В-2017 од 13.02.2017.
године који је донео Управни одбор Спортског савеза
општине Беочин дана 13.02.2017. године.
Члан 2.
Правилник о категоризацији спортских организација, критеријумима и поступку доделе средстава за
суфинансирање програмских активности спортских
организација, чланица Спортског савеза општине
Беочин број 21-В-2017 од 13.02.2017. године је
саставни део овог решења.
Члан 3.
Решење о давању сагласности на Правилник о
категоризацији спортских организација, критеријумима
и поступку доделе средстава за суфинансирање
програмских активности спортских организација,
чланица Спортског савеза општине Беочин доставити
Спортском савезу општине Беочин на даљу употребу.
Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-110-9/2/17
Дана: 17.02.2017. године

Председник општине
Митар Милинковић,с.р.

примерак 300,00 динара

055
На основу чл. 14. Став.1.Тачка 40.Статута
Општине Беочин (Сл. Лист општине Беочин, број
7/2011-пречишћен текст, 11/2012 и 8/2015), а у вези
члана 138. став 2. Закона о спорту („Службени гласник
РС”, број 10/16) , Општинско веће општине Беочин на
седници одржаној дана 17.02.2017.године, доноси
ПРАВИЛНИК
О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА
КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ
И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА
У ОПШТИНИ БЕОЧИН
Члан 1
Овим правилником прописују се услови,
критеријуми и начин и поступак одобравања програма,
односно пројекта којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта и доделе
средстава, изглед и садржина предлога програма,
односно пројекта и документације која се уз предлог
подноси, садржина и изглед извештаја о реализацији
програма, начин и поступак контроле реализације
одобрених програма, односно пројекта и начин јавног
објављивања података о предложеним програмима,
односно пројектима за финансирање.
Одредбе Закона о спорту (у даљем тексту:
Закона) и Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се остварује општи интерес у области
спорта („Службени гласник РС”, број 64/16) које се
односе на услове, критеријуме и начин одобрења
програма и пројеката, односно финансирање
делатности којима се остварује општи интерес у
области спорта, закључење уговора, подношење
извештаја, контролу реализације и обавезу враћања
добијених средстава, сходно се примењују и на
програме, односно делатности којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у
општини Беочин.
Члан 2
Потребе и интереси грађана из члана 137. став
1. Закона остварују се кроз финансирање или
суфинансирање програма и пројеката (у даљем тексту:
програм) из средстава буџета општине Беочин, у
складу са законом, и то:
1. за тач. 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14) и 16)
на годишњем нивоу (у даљем тексту: годишњи
програм);
2. за тач. 4), 9), 11) и 15) по јавном позиву (у
даљем тексту: посебни програм).
Потребе и интереси грађана из члана 137. став
1. тачка 7) Закона (делатност и програми организација у
области спорта чији је оснивач општина Беочин)
остварују се у складу са законoм.
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Организације у области спорта са седиштем на
територији општине Беочин које су од посебног значаја
за општину Беочин из члана 137. став 1. тачка 8) Закона
у предлогу свог годишњег програма наводе и
активности којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта за које се, сагласно Закону,
подносе посебни програми и не могу да конкуришу по
јавном позиву.
Општинско веће може да утврди у јавном
позиву за достављање предлога посебних програма
пројектне, односно програмске задатке за подношење
програма.
Општинско веће утврђује које су организације у
области спорта из члана 137. става 1. тачка 8) Закона
од посебног значаја за општину Беочин сходном
применом критеријума прописаних чланом 120. став 3.
Закона и на основу предлога Комисије за категоризацију спортских организација по Правилнику Спортског
савеза општине Беочин о категоризацији спортских
организација у области спорта у општини и Програма
развоја спорта у општини Беочин.
За задовољавање потреба и интереса грађана
из става 1. овог члана општина Беочин обезбеђује у
свом буџету одговарајућа средства, уз поштовање
приоритета утврђених Законом.
Члан 3
Овим правилником се ближе уређују услови,
критеријуми, начин и поступак доделе средстава из
буџета општине Беочин.
Програми којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта (у даљем тексту:
програми) могу бити одобрени уколико испуњавају
критеријуме у погледу:
1. предлога програма;
2. носиоца програма;
3. садржине и квалитета програма;
4. финансирања програма.
Члан 4
Предлоге годишњих и посебних програма, у
складу са Законом, подноси:
1. Спортски савез општине Беочин – предлог
свог годишњег програма и годишњих програма
организа-ција у области спорта са седиштем на
територији општине Беочин из члана 137. став 1. тач.
1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14) и 16) Закона,
2. организације у области спорта са седиштем
на територији општине Беочин– предлог свог посебног
програма из члана 137. став 1. тач. 4), 9), 11) и 15)
Закона.
Члан 5
Носиоци програма тј. спортске организације са
територије општине Беочин подносе преко предлагача
тј. Спортског савеза општине Беочин своје годишње
предлоге.
Носилац програма мора да:
1. Буде уписан у одговарајући регистар у складу
са законом,
2. Да има седиште на територији општине
Беочин,
3. Да је директно одговоран за припрему и
извођење програма,
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4. Да је са успехом и у складу са законом
реализовао претходни програм, уколико је био носилац
програма ранијих година,
5. Да испуњава услове за обављање спортских
активности и делатности,
6. Да искључиво или претежно послује на
недобитној основи,
7. Право на расподелу средстава за
суфинансирање програма и спортских манифестација
спортских организација имају спортске организације са
територије општине Беочин које за обављање својих
активности користе средства у јавној и приватној
својини и које не наплаћују чланарине у висини услуге.
8. Да је претходно обављао делатност најмање
годину дана.
Члан 6
Носилац програма не може да:
1. Буде у поступку ликвидације, стечаја и
привременом забраном обављања делатности,
2. Има блокаду пословног рачуна, пореске
дугове или дугове према организацијама социјалног
осигурања.
3. Буде у последње две године правоснажном
одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у
вези са његовом делатнбшћу.
Члан 7
Предлог годишњег програма мора да садржи
податке о:
1. Носиоцу програма,
2. Области у којој се остварује програм,
3. Учесницима у реализацији програма,
4. Циљевима и очекиваним резултатима,
5. Проблемима које ће програм решити и у
којим групама полулације,
6. Врсти и садржини активности, времену и
месту реализације програма,
7. Буџету програма исказаном према врстама
трошкова.
Члан 8
Предлог програма мора да задовољи следеће
опште критеријуме у погледу садржине и квалитета:
1. Да ће се реализовати у текућој години,
2. Да се реализује на територији општине
Беочин,
3. Да садржином и квалитетом доприноси
остваривању општег интереса грађана у области
спорта на територији општине Беочин,
4. Да има значајан и дуготрајан утицај на
глобални развој спорта у општини Беочин,
5. Да су директни трошкови реализације
програма стварни, оправдани и у непосредној вези са
циљевима реализације програма,
6. Да је у складу са законом о спорту Републике
Србије, стратегијом развоја спорта Републике Србије и
програмом развоја спорта у општини Беочин,
7. Да је обезбеђено најмање 10 % од укупних
трошкова програма из сопствених прихода или неког
другог извора.
Члан 9
Предлог програма мора да поштује следеће
принципе:
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1. Програм такмичења сениорских категорија
мора се ослонити на реални квалитет и могућности
својих такмичара.
2. Програми такмичења млађих категорија
морају се планирати према квалитету и могућностима
датих категорија. То подразумева са друге стране и
могућност учешћа у вишим степенима такмичења.
Члан 10
Програм неће бити разматран ако грана спорта
за коју се програм предлаже није од посебног значаја за
Републику Србију.
Члан 11
Предлози годишњих и посебних програма
којим се задовољавају потребе грађана у области
спорта се подносе по динамици коју налаже Закон о
спорту.
Годишњи програм се извршава према следећој
динамици:
- Општинско веће у року од 90 дана од дана
усвајања буџета општине Беочин објављује јавно
обавештење о максимално расположивом износу у
буџету општине Беочин за финансирање годишњих
програма и финансирање посебних програма, по
областима потреба и интереса грађана из члана 137.
став 1. Закона;
- по добијању обавештења о расположивом
износу за финансирање програма у области спорта
Управни одбор Спортског савеза општине Беочин у
року од 15 дана расписује јавни конкурс за расподелу
средстава спортским организацијама.
- организације у области спорта достављају
своје предлоге годишњих програма Спортском савезу
општине Беочин , на прописаном обрасцу у року од 15
дана од дана расписивања јавног конкурса;
- уколико нека од организација у области спорта
не достави Спортском савезу општине Беочин свој
предлог програма у року назначеном у конкурсу,
оставиће им се у оправданим случајевима накнадни
рок до седам дана за достављање предлога, а ако ни
тада предлог не буде достављен, сматраће се да је та
организација одустала од предлагања својих програма
у текућој години.
- Спортски савез општине Беочин доставља
свој годишњи програм и предлоге спортских
организација Комисији за категоризацију спортских
организација и расподелу средстава формираној од
стране Управног одбора Спортског савеза за
суфинансирање носиоца програма тј. спортских
организација са територије општине Беочин
Општинском већу општине Беочин за доношење
одлуке о додели средстава подносиоцу програма и
носиоцима програма.
Рокови из става 2. овог члана представљају
крајњи рок за предузимање утврђених радњи.
Јавни конкурс расписује Управни одбор
Спортског савеза општине Беочин за расподелу
средстава спортским удружењима.
Конкурс се објављује на званичној интернет
страни Спортског савеза општине Беочин, на огласној
табли Центра за културу,спорт и туризам општине
Беочин, у објекту на адреси Беочински трг 1, а додатно
се спортске организације обавештавају путем
електронске поште.
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У јавном конкурсу за достављање посебних
програма наводе се битни услови и критеријуми које
треба да испуне предложени програми, а посебно:
предмет јавног конкурса, висина средстава која су на
располагању за предмет јавног конкурса, крајњи рок до
кога морају бити употребљена добијена средства, рок
до кога морају бити поднети предлози програма, датум
обавештавања носиоца програма о одобреним
програмима, место, време и лице код кога се може
добити документација у вези с јавним позивом.
Члан 12
Комисију за категоризацију спортских организација и расподелу средстава за суфинансирање носиоца програма тј. спортских организација са територије
општине Беочин именује Управни одбор Спортског
савеза општине Беочин .
Комисија има председника и 2 члана, од којих је
најмање један представник Управног одбора Спортског
савеза општине Беочин, која по Правилнику Спортког
савеза општине Беочин о категоризацији спортских
организација врши рангирање спортских организација
на основу поднетих предлога, даје оцену поднетих
предлога и на основу Закона о спорту и овог
Правилника доставља Општинском већу предлог за
одобравање програма.
Комисија доставља предлоге Општинском већу
општине Беочин најкасније у року од 15 дана од дана
затварања конкурса, на прописаним обрасцима,
заједно са обједињеном рекапитулацијом предложених програма;
Члан 13
Општинско веће у року од 15 дана разматра
предлог комисије и доноси одлуку о одобрењу
годишњих и посебних програма у области спорта и
утврђује финансијска средства за њихову реализацију.
Члан 14
Ниједна организација у области спорта не може
да добије више од 20 % буджета опредељеног за спорт,
с тим да се од укупно расположивог износа у буџету
општине Беочин за финансирање годишњих програма
и финансирање посебних програма, по областима
потреба и интереса грађана из члана 137. став 1.
Закона мора односити по правилу најмање 15 % на
активности повезане са спортом деце.
Носиоци програма не могу за активности
повезане са спортом деце наплаћивати трошкове
припрема и такмичења од својих такмичара.
Члан 15
На основу одлуке Општинског већа о одборењу
програма, председник општине у року од 15 дана од
дана доношења одлуке о одобрењу годишњих и
посебних програма у области спорта закључује уговор
о реализовању програма са подносиоцем одобрених
програма, тј. Спортских савезом општине Беочин.
На основу закљученог Уговора са општином
Беочин, Спортски савез општине Беочин закључује
Уговор са носиоцима програма тј. спортским
организацијама, којим ће се регулисати међусобна
права и обавезе.
У случају неостваривања планиране динамике
прилива средстава у буџет општине Беочин,
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Општинско веће врши ревидирање износа из
закљученог уговора са Спортским савезом општине
Беочин, а на основу тога Спортски савез општине
Беочин врши ревидирање износа из закљученог
уговора са спортским организацима.

Члан 19
Оним носиоцима програма који не доставе
кварталне и годишње извештаје, неће се вршити
наредна уплата буџетских средстава, а на предлог
подносиоца програма.

Члан 16
Носиоци одобрених годишњих програма,
чланице спортског савеза, квартално и годишње
подносе извештај о реализацији програма и
коришћењу буџетских средстава Спортском савезу
општине Беочин.
На захтев Општинског већа општине Беочин,
Спортски савез општине Беочин у посебним
случајевима може тражити извештавање од стране
спортских организација и више пута у току године.
Квартални и годишњи извештај о реализовању
програма за који су додељена средства спортским
организацијама и квартални и годишњи извештај о
реализацији свог програма разматра Управни одбор
Спортског савеза општине Беочин и исти доставља
Општинском већу на разматрање и усвајање.

Члан 20
Носилац одобреног програма је у обавези да у
случају контроле омогући увид у целокупну
документацију буџетском инспектору и лицима
Општинске управе Беочин задуженим за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију.

Члан 17
Сви носиоци одобрених одобрених програма и
корисници буџетских средстава сз у обавези да
доставе општини Беочин квартални извештај о
реализацији програма на прописаним обрасцима, а
годишњи извештај на прописаним обрасцима и уз
пратећу документацију.
Обавезно у прилогу годишњег извештаја
прилаже се потребна финансијска документација
(копије рачуна и извода из банке, на једној страни
копија рачуна а на другој страни извод из банке) са
којом се правдају потрошена средства у извештајном
периоду. Копије рачуна морају бити оверене печатом
носиоца програма и потписом заступника. Уз подизање
готовине обавезно се доставља и дневник благајне.
Квартални извештај подноси се до 10-тог у
месецу за претходни квартал Спортском савезу
општине Беочин, а Спортски савез општине Беочин је
обавезан да свој квартални извештај и кварталне
извештаје спортских организација достави до 15-тог у
месецу Општинском већу на на разматрање и
усвајање.
Оргинални и оверени годишњи извештај са
потребном финансијском документацијом о утрошку
буџетских средстава доставља се Спортском савезу
општине Беочин до 31.01. текуће године за протеклу
годину, а Спортски савез општине Беочин је обавезан
да свој годишњи извештај и годишње извештаје
спотрских организација достави до 10.02. текуће
године за протеклу годину Општинском већу на
разматрање и усвајање.
Члан 18
Носиоци одобрених годишњих и посебних
програма који нису чланови Спортског савеза општине
Беочин (школе, предшколске установе и остале
огранизације, којим се задовољавају потребе грађана у
области спорта) у обавези су да сами доставе
квартални и годишњи извештај о реализацији програма
и коришћењу буџетских средстава општине Беочин
Општинском већу на разматрање и усвајање на исти
начин и у истим роковима, описаним у члану 19. овог
Правилника.

Члан 21
Носилац програма коме су пренета средства из
буџета дужан је да их наменски користи.
У противном, на основу закљученог уговора и
прецизираних услова у уговору, оптшина Беочин има
право да захтева да носилац програма врати средства
са затезном каматом.
Члан 22
У смислу финансирања програма спортских
организација, овим Правилником одређују се
критеријуми и параметри, а узети су критеријуми и
параметри из Правилника Спортског савеза општине
Беочин о категоризацији спортских организација,
критеријумима и поступку доделе средстава за
суфинансирање програмских активности спортских
организација, чланица Спортског савеза општине
Беочин, на који је Општинско веће дало сагласност
Решењем број 01-110-9/2/17 од 17.02.2017.године.
Критеријуми и параметри су:
- Ранг спорта према Националној категоризацији спортова;
- Ранг надлежног националног гранског спортског савеза према Националној категоризацији националних гранских спортских савеза
- Традиција спортске организације у општини
Беочин;
- Број регистрованих такмичара;
- Број такмичарских селекција;
- Остварени резултати;
- Тренерски кадар;
- Здравствени, социјални и други утицај на чланове спортских организација;
- Специфичност спорта;
- Медијска заступљеност и популарности, рекламна атрактивност;
- Приступачност и друго.
Расподела средстава у оквиру група ће се
вршити на основу достављених програма а по
следећим критеријумима:
- Ранга такмичења;
- Број такмичара у редовном систему такмичења;
- Трошкови такмичења;
- Постигнути резултати;
- Структура извора финансирања (да је обезбеђено најмање 10% од укупних трошкова програма из
сопствених средстава)
- Иновације,односно развој конкретног спорта у
складу са програмом.
- Трошкова одржавања спортских терена и
објеката.
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Управни одбор Спортског савеза општине
Беочин ће сваке године доносити одлуку о
категоризацији спортских организација, критеријумима
и поступку доделе средстава за суфинансирање
програмских активности спортских организација, а
сагласност ће давати Општинско веће општине
Беочин.
Члан 23
У школском спорту из буџета општине Беочин, у
складу са буџетом и могућношћу, финансираће се:
1. Побољшање услова за извођење наставе
физичког васпитања,
2. Школска такмичења на свим нивоима,
3. Реквизити, справе, опрема и помагала за
предшколски и спортски спорт
4. Програм ваннаставних активности у школи и
спортским организацијама, чланицама Спортског
савеза општине Беочин, које организују спортске
активности деце.
Члан 24
Из буџета општине Беочин у складу са буџетом
и могућношћу, финансираће се:
1. Опремање спортских терена и објеката,
2. Одржавање спортских терена
3. Изградња нових спортских објеката и терена.
Члан 25
Уз програм изградње и одржавања спортских
објеката мора бити приложена документација, којом се
доказује испуњеност услова и критеријума према
закону којим се одређује област планирања и
изградње, као и документација о спровођењу програма
(предрачун радова, власнички лист за земљиште и
објекат, уговор о заједничком улагању, грађевинска
дозвола или решење којим се дозвољава извођење
радова на адаптацији или санацији спортских
објеката), главни пројекат према закону којим се
уређује област планирања и изградње.
Члан 26
Предлог годишњег програма чине појединачни
пројекти, који се у складу са садржајем групишу у
посебне програме:
`
1. Изградња спортских и рекреативних објеката,
2. Капитално одржавање спортских и рекеативних објеката,
3. Изградња и прилагођавање спортских
објеката за лица са посебним потребама и инвалидитетом.
Члан 27
Уколико корисник спортских терена и спортских
објеката није власник спортских терена или спортских
објеката, подноси предлог програма изградње,
опремања и одржавања, адаптације и санације
спортских објеката уз сагласност власника спортских
терена, односно спортских објеката.
Члан 28
У поступку одобравања програма изградње,
адаптације, санације, одржавања и опремања
спортских објеката од посебног значаја за развој спорта
у општини Беочин, поред критеријума утврђених
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чланом 8. овог Правилника цени се и испуњеност
следећих критеријума:
1. Да за планиране активности постоји
потребна документација у скаду са законима којима се
уређује планирање и изградња објекта;
2. Да је обезбеђена локација за изградњу
спортског објекта;
3. Да спортски објекат испуњава услове
прописане актом којим су уређени стандарди за
обављање спортске делатности у складу са законом;
4. Да је у питању спортски објекат који је од
посебног значаја за развој спорта на ширем подручју
општине Беочин и да има могућност организовања
спортских такмичења;
5. Да је за изградњу новог спортског објекта или
спортског терена, земљиште на коме ће се градити у
јавној својини;
6. Да носилац програма из сопствених
средстава сноси трошкове припремних радова, израде
техничке документације, ангажовање стручног
надзора, техничког пријема и укњижбе;
7. Да су радови на изградњи и капиталном
одржавању предвиђени одговарајућом планском
документацијом;
8. Да се изградња, одржавање и опремање
спортског објекта у оквирима јавно-приватног
партнерства врши под условима и на начин утврђен
законом којим је уређено јавно-приватно партнерство.
Члан 29
Спортском савезу општине Беочин из буџета
општине финансираће се:
Редовна делатност:
1. Плате и додаци запослених (зараде)
2. Социјални доприноси на терет послодавца
3. Остале дотације и трансфери по закону
4. Материјални трошкови
5. Трошкови путовања
6. Књиговодствене услуге, провизије Управе за
трезор
7. Остали реални трошкови.
Члан 30
Уколико се у буџету општине укаже могућност
за финансирање програма стипендирања за спортско
усавршавање врхунских, категорисаних спортиста,
посебно перспективних спортиста, вршиће се у складу
са следећим критеријумима:
1. да је у питању спортиста аматер, у складу са
Законом и спортским правилима;
2. да је спортиста држављанин Републике
Србије;
3. да је спортиста у текућој години рангиран у
складу са чланом 140. став 2. Закона;
4. да га његова спортска организација
предложи за добијање стипендије;
5. да се у текућој години бави спортским
активностима у спортским организацијама у општини
Беочин;
6. да испуњава обавезе према националној
спортској репрезентацији у коју је позван;
7. да у текућој години има статус ученика и да је
у претходној школској години остварио минимално
врлодобар успех – за спортисте узраста од 15 до 19
година;
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8. да му је утврђена здравствена способност за
обављање спортских активности у складу са Законом;
9. да поштује антидопинг правила прописана
Законом о спречавању допинга у спорту;
10. да је његово понашање на спортским
теренима и изван њих у складу са спортским духом и
фер плејом.
Право на стипендију престаје спортисти
престанком испуњавања услова из става овог члана,
на основу одлуке Општинског већа.
Општинско веће ће посебном одлуком утврдити максимални број стипендија које могу добити
спортисти за спортско усавршавање исте спортске
организације, у зависности од ранга спорта утврђеног
Националном категоризацијом спортова, и висину
месечног износа стипендија у зависности од категорије
спортисте (заслужни спортиста, спортиста међународног разреда, спортиста националног разреда, перспективни спортиста, други категорисани спортиста) а на
предлог Спортског савеза општине Беочин које би
спортисте требало стипендирати.
Са спортистом коме је одлуком Општинског
већа додељена стипендија за спортско усавршавање
председник општине закључује уговор о одобравању
стипендије, на основу кога се спортисти месечно
исплаћује стипендија и који обавезно садржи податке о
новчаном износу месечне стипендије, роковима
исплате, року важења уговора и правима и обавезама
спортисте.
Члан 31
У циљу рационалног и наменског коришћења
спортских сала и спортских објеката који су у јавној
својини општине Беочин, спортским организацијама се
може одобрити њихово бесплатно коришћење за
спортске активности, односно доделити бесплатни
термини за тренирање и обављање других спортских
активности ако су поред општих услова и критеријума
утврђених овим правилником испуњени и следећи
услови:
1. да су све спортске активности које се у
спортском објекту обављају бесплатне за све
спортисте учеснике у реализацији програма;
2. да је претежни део спортских активности
тренирања везан за рад са децом и младим.
Спортске организације из става 1. овог члана
обавезне су да сале и спортске објекте у којима
обављају спортске активности користи у складу са
законом, пратећим подзаконским актима и спортским
правилима.
Члан 32
Ступањем на снагу овог Правилника престаје
Правилник о финансирању спортских клубова на
подручју општине Беочин Број:01-011-50 од
12.02.2013.године (Сл. Лист општине Беочин бр.
4/2013) и Правилник о изменама и допунама
Правилника о финансирању спортских клубова на
подручју општине Беочин Број:01-011-367 од
08.11.2013.године (Сл. Лист општине Беочин бр.
16/2013).
Члан 33
Правилник о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси

18. фебруар 2017.

грађана области спорта у општини Беочин ступа на
снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Беочин”.
Општина Беочин
Општинско веће
Број: 01-110-10/17
Дана: 17.02.2017.

Председник општине
Митар Милинковић, с.р.

18. фебруар 2017.
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