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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Година VIII - Број 5

Беочин, 09. 03. 2017.

Oпштинско веће општине Беочин

056
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 07.03.2017. године,
донело
РЕШЕЊЕ
Члан 1.
Матичарима за учествовање при закључењу
брака суботом, недељом и државним празницима, као
и радним даном после радног времена припада право
на накнаду у висини од 1.000,00 динара.
Члан 2.
Исплата накнаде из претходног члана врши се
на основу писменог извештаја матичара у року од
седам дана од дана подношења извештаја о
учествовању при закључењу брака.
Члан 3.
Захтев за накнаду матичар подноси најкасније
до 5-ог у месецу за претходни месец.
Накнада се обрачунава по дану, без обзира на
број венчања у току дана.
Члан 4.
Доношењем овог Решења престаје да важи
Решење Извршног одбора општине Беочин бр. 11416/03-020 од 17.02.2003. године.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-114-36/17
Дана: 07.03.2017. године

Председник општине
Митар Милинковић с.р.

057
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 09.03.2017.године, донело је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА
О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА

примерак 300,00 динара

КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И
ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У
ОПШТИНИ БЕОЧИН
Члан 1
У Правилнику о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Беочин
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 4/17) у члану 11.
став 2. алинеја 5. се мења и гласи:
„Спортски савез општине Беочин доставља
свој годишњи програм и предлоге спортских организација Комисији за категоризацију спортских
организација и расподелу средстава за суфинансирање носиоца програма тј. спортских организација са
територије општине Беочин која доставља предлог за
одобравање програма Управном одбору Спортског
савеза општине Беочин. Управни одбор Спортског
савеза општине Беочин разматра предлог Комисије и
доставља га Општинском већу општине Беочин ради
доношења одлуке о одбравању годишњих и посебних
програма и утврђивању финансијских средстава за
њихову реализацију“.
Члан 2.
У члану 12. став 2. и 3. се мењају и гласе:
„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 Управном одбору Спортског
савеза општине Беочин предлог за одобравање
програма.
Комисија доставља предлоге Управном одбору
Спортског савеза општине Беочин најкасније у року од
15 дана од дана затварања конкурса, на прописаним
обрасцима, заједно са обједињеном рекапитулацијом
предложених програма”.
Члан 3.
Члан 13. се мења и гласи:
„Општинско веће у року од 15 дана разматра
предлог Управног одбора Спортског савеза општине
Беочин и доноси одлуку о одобрењу годишњих и
посебних програма у области спорта и утврђује
финансијска средства за њихову реализацију”.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног наредног
дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Беочин”.
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ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-110-13/17
Дана: 09.03.2017

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Председник општине
Митар Милинковић с.р.

058
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 09.03.2017. године,
донело
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА 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 Одлуку о измени и допуни
Правилника о категоризацији спортских организација,
критеријумима и поступку доделе средстава за
суфинансирање програмских активности спортских
организација, чланица Спортског савеза општине
Беочин број 39-В-2017 од 09.03.2017. године који је
донео Управни одбор Спортског савеза општине
Беочин дана 09.03.2017. године.
Члан 2.
Одлука о измени и допуни Правилника о
категоризацији спортских организација, критеријумима
и поступку доделе средстава за суфинансирање
програмских активности спортских организација,
чланица Спортског савеза општине Беочин број 39-В2017 од 10.03.2017. године је саставни део овог
решења.
Члан 3.
Решење о давању сагласности на Одлуку о
измени и допуни Правилника 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: 01-110-12/2/17
Дана: 09.03.2017. године

Председник општине
Митар Милинковић с.р.

9. март 2017.

9. март 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН
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