
Година XI - Број 16 Беочин, 23. 06. 2020. примерак 300,00 динара

 

Општинско веће општине Беочин

088
 На основу члана 138. став 2. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС“ бр. 10/16), члана 30. 
Правилника о ближим критеријумима и начину 
одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 13/19), а везано 
за Закључак Општинског већа бр. 01-06-47/2/20 од 
30.03.2020. године и Закључак Општинског већа 
општине Беочин бр. 01-40-292/20 од 13.05.2020. 
године, Општинско веће општине Беочин на седници 
одржаној дана 11.06.2020. године донело је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ 

ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА И СПОРТСКОГ САВЕЗА 

ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
МЕЊА СЕ Решење о одобравању годишњих 

програма спортских организација и Спортског савеза 
општине Беочин за 2020. годину бр. 01-400-34/20 од 
28.02.2020. године тако што се у члану 1.:
- износ: „13.500.000,00 динара“ замењује износом: 
„11.829.167,00 динара“;
- што се тачка I Годишњи програми у области спорта, 
којима се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта – редовна активност у 
2020. години мења тако да сада гласи:

 
НОСИЛАЦ ПРОГРАМА – СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА И З Н О С 
Фудбалски клуб „Цемент“ Беочин 874.000,00 
Фудбалски клуб „Борац“ Раковац 375.250,00 
Фудбалски клуб „Сусек“ Сусек 375.250,00 
Фудбалски клуб „Пролетер“ Баноштор 375.250,00 
Џудо клуб „Цемент“ Беочин 1.030.750,00 
Кошаркашки клуб „Беочин“ Беочин 731.500,00 
Карате клуб „Цемент“ Беочин 731.500,00 
Одбојкашки клуб „Беочин“ Беочин 199.500,00 
Одбојкашки клуб „Бок“ Беочин 133.000,00 
Рукометни клуб „Беочин“ 1959 Беочин    199.500,00 
Боксерски клуб „Цемент“ Беочин             199.500,00 
Стонотениски клуб „Беочин“ Беочин 199.500,00 
Кунг фу кик бокс „БФЦ“ Беочин 171.000,00 
Шаховски клуб „Цемент“ Беочин 133.000,00 
Спортско риболовачки клуб „Јаз“ Беочин 66.500,00 

УКУПНО                 5.795.000,00 

 
- што се тачка IV Годишњи програми у области спорта, којима се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта Спортски савез општине Беочин мења тако да сада гласи: 
 

1. Спортски Савез општине Беочин редовна делатност 1.254.167,00 

2. Спортски Савез општине Беочин програмске активности 1.300.000,00 

 УКУПНО 2.554.167,00 
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Члан 2.
� У осталим деловима Решење о одобравању 
годишњих програма спортских организација и 
спортског савеза општине Беочин за 2020. годину бр. 
01-400-34/20 од 28.02.2020. године остаје непроме-
њено.

Члан 3.
� Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Беочин“.

О б р а з л о ж е њ е
� Општинско веће општине Беочин је донело 
Решење о одобравању годишњих  програма  спортских  
организација и Спортског савеза општине Беочин за 
2020. годину бр. 01-400-34/20 од 28.02.2020. године 
којим је одобрено финансирање годишњих програма 
спортских организација и Спортског савеза општине 
Беочин за 2020. годину као и годишњи програми кроз 
давање стипендија и награда у укупном износу од 
13.500.000,00 динара.
� На основу Одлуке о проглашењу ванредног 
стања („Службени гласник РС“ бр. 29/20), Општинско 
веће општине Беочин је донело Закључак  бр. 01-06-
47/2/20 од 30.03.2020. године којим се обуставља 
финансирање годишњих програма спортских 
организација и Спортског савеза општине Беочин за 
2020. годину (изузев финансирања плате секретара 
Спортског савеза општине Беочин) из буџета општине 
Беочин почев од 15.03.2020. године па до укидања 
ванредног стања.
� На основу Одлуке о укидању ванредног стања 
(„Службени гласник РС“ бр. 65/20) Општинско веће 
општине Беочин је донело Закључак  бр. 01-40-292/20 
од 13.05.2020. године којим је ставило ван снаге 
Закључак Општинског већа општине Беочин бр. 01-06-
47/2 од 30.03.2020. године с тим да се финансирање 
годишњих програма спортских организација и 
Спортског савеза општине Беочин за 2020. годину 
(изузев финансирања плате секретара Спортског 
савеза општине Беочин) из буџета општине Беочин 
неће вршити почев од 15.03.2020. године па до 
01.06.2020. године.
� На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-96/20�         Председник општине
Дана: 11.06.2020. године������Митар Милинковић, с.р.

089
 На основу члана 138. став 2. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС“ бр. 10/16), члана 30. 
Правилника о ближим критеријумима и начину 
одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 13/19), а везано 
за Закључак Општинског већа бр. 01-06-47/2/20 од 
30.03.2020. године и Закључак Општинског већа 
општине Беочин бр. 01-40-292/20 од 13.05.2020. године 
и Решење о изменама Решења о одобравању 
годишњих програма спортских организација и 
спортског савеза општине Беочин за 2020. годину бр. 
01-400-96 од 11.06.2020. године, Општинско веће 

општине Беочин на седници одржаној дана 11.06.2020. 
године донело је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ 

ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ФУДБАЛСКОГ КЛУБА 
„ЦЕМЕНТ“ БЕОЧИН ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
МЕЊА СЕ Решење о одобравању годишњих 

програма  фудбалског клуба „Цемент“ Беочин за 2020. 
годину бр. 01-400-35/20 од 28.02.2020. године тако што 
се у члану 1.:
- укупан износ: „2.700.000,00 динара“ замењује 
укупним износом: „2.470.000,00 динара“ и
- износ: „1.104.000,00 динара за редовне активности“ 
замењује износом: „874.000,00 динара за редовне 
активности“.

Члан 2.
� На основу овог Решења приступиће се 
закључењу анекса уговора.

Члан 3.
� У осталим деловима  Решење о одобравању 
годишњих програма  фудбалског клуба „Цемент“ 
Беочин за 2020. годину бр. 01-400-35/20 од 28.02.2020. 
године остаје непромењено.

Члан 4.
� Ово Решење је коначно.

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

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-97/20� ������������Председник општине
Дана: 11.06.2020. године��������Митар Милинковић, с.р.

090
 На основу члана 138. став 2. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС“ бр. 10/16), члана 30. 
Правилника о ближим критеријумима и начину 
одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 13/19), а везано 
за Закључак Општинског већа бр. 01-06-47/2/20 од 
30.03.2020. године и Закључак Општинског већа 
општине Беочин бр. 01-40-292/20 од 13.05.2020. године  
и Решење о изменама Решења о одобравању 
годишњих програма спортских организација и 
спортског савеза општине Беочин за 2020. годину бр. 
01-400-96 од 11.06.2020. године, Општинско веће 
општине Беочин на седници одржаној дана 11.06.2020. 
године донело је  

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ФУДБАЛСКОГ КЛУБА 
„БОРАЦ“ РАКОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
МЕЊА СЕ Решење о одобравању годишњег 

програма фудбалског клуба „Борац“ Раковац за 2020. 



23. јун 2020. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН Број 16 - Страна 3

годину бр. 01-400-36/20 од 28.02.2020. године тако што 
се у члану 1. износ: „474.000,00 динара за редовне 
активности“ замењује износом: „375.250,00 динара за 
редовне активности“.
 

Члан 2.
�  На основу овог Решења приступиће се 
закључењу анекса уговора.

Члан 3.
� У осталим деловима Решење о одобравању 
годишњих програма фудбалског клуба „Борац“ Раковац 
за 2020. годину бр. 01-400-36/20 од 28.02.2020. године 
остаје непромењено.

Члан 4.
� Ово Решење је коначно.

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

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-98/20� �������������Председник општине
Дана: 11.06.2020. године��������Митар Милинковић, с.р.

091
 На основу члана 138. став 2. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС“ бр. 10/16), члана 30. Правил-
ника о ближим критеријумима и начину одобравања 
програма и доделе средстава за финансирање или 
суфинансирање потреба и интереса грађана у области 
спорта из буџета општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 13/19), а везано за Закључак 
Општинског већа бр. 01-06-47/2/20 од 30.03.2020. 
године и Закључак Општинског већа општине Беочин 
бр. 01-40-292/20 од 13.05.2020. године и Решење о 
изменама Решења о одобравању годишњих програма 
спортских организација и спортског савеза општине 
Беочин за 2020. годину бр. 01-400-99 од 11.06.2020. 
године, Општинско веће општине Беочин на седници 
одржаној дана 11.06.2020. године донело је  

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ 

ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА  ФУДБАЛСКОГ КЛУБА 
„СУСЕК“ СУСЕК ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
МЕЊА СЕ Решење о одобравању годишњих 

програма  фудбалског клуба „Сусек“ Сусек за 2020. 
годину бр. 01-400-37/20 од 28.02.2020. године тако што 
се у члану 1.:
- укупан износ: „774.000,00 динара“ замењује укупним 
износом: „675.250,00 динара“ и
- износ: „474.000,00 динара за редовне активности“ 
замењује износом :“375.250,00 динара за редовне 
активности“.

Члан 2.
� На основу овог Решења приступиће се 
закључењу анекса уговора.

Члан 3.
� У осталим деловима Решење о одобравању 
годишњих програма фудбалског клуба „Сусек“ Сусек за 

2020. годину бр. 01-400-37/20 од 28.02.2020. године 
остаје непромењено.

Члан 4.
� Ово Решење је коначно.

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

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-99/20�             Председник општине
Дана: 11.06.2020. године�        Митар Милинковић, с.р.

092
 На основу члана 138. став 2. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС“ бр. 10/16), члана 30. 
Правилника о ближим критеријумима и начину 
одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 13/19), а везано 
за Закључак Општинског већа бр. 01-06-47/2/20 од 
30.03.2020. године и Закључак Општинског већа 
општине Беочин бр. 01-40-292/20 од 13.05.2020. године 
и Решење о изменама Решења о одобравању 
годишњих програма спортских организација и 
спортског савеза општине Беочин за 2020. годину бр. 
01-400-96 од 11.06.2020. године, Општинско веће 
општине Беочин на седници одржаној дана 11.06.2020. 
године донело је  

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ФУДБАЛСКОГ КЛУБА 
„ПРОЛЕТЕР“ БАНОШТОР ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
МЕЊА СЕ Решење о одобравању годишњег 

програма фудбалског клуба „Пролетер“ Баноштор за 
2020. годину бр. 01-400-38/20 од 28.02.2020. године 
тако што се у члану 1. износ: „474.000,00 динара за 
редовне активности“ замењује износом: „375.250,00 
динара за редовне активности“.

Члан 2.
�  На основу овог Решења приступће се 
закључењу анекса уговора.

Члан 3.
� У осталим деловима Решење о одобравању 
годишњег програма  фудбалског клуба „Пролетер“ 
Баноштор за 2020. годину бр. 01-400-38/20 од 
28.02.2020. године остаје непромењено.

Члан 4.
� Ово Решење је коначно.

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

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-100/20�             Председник општине
Дана: 11.06.2020. године���������Митар Милинковић, с.р.



23. јун 2020.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИНБрој 16 - Страна 4

093
 На основу члана 138. став 2. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС“ бр. 10/16), члана 30. 
Правилника о ближим критеријумима и начину 
одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 13/19), а везано 
за Закључак Општинског већа бр. 01-06-47/2/20 од 
30.03.2020. године и Закључак Општинског већа 
општине Беочин бр. 01-40-292/20 од 13.05.2020. године 
и Решење о изменама Решења о одобравању 
годишњих програма спортских организација и 
спортског савеза општине Беочин за 2020. годину бр. 
01-400-98 од 11.06.2020. године, Општинско веће 
општине Беочин на седници одржаној дана 11.06.2020. 
године донело је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА ОДОБРАВАЊУ 

ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЏУДО КЛУБА „ЦЕМЕНТ“ 
БЕОЧИН ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
МЕЊА СЕ Решење о одобравању годишњих 

програма џудо клуба „Цемент“ Беочин за 2020. годину 
бр. 01-400-39/20 од 28.02.2020. године тако што се у 
члану 1.:
- укупан износ: „1.502.000,00 динара“ замењује 
укупним износом: „1.230.750,00 динара“ и
- износ: „1.302.000,00 динара за редовнe активности“ 
замењује износом : „1.030.750,00 динара за редовне 
активности“.

Члан 2.
 � На основу овог Решења приступиће се 
закључењу анекса уговора.

Члан 3.
� У осталим деловима Решење о одобравању 
годишњих програма џудо клуба „Цемент“ Беочин за 
2020. годину бр. 01-400-39/20 од 28.02.2020. године 
остаје непромењено.

Члан 4.
� Ово Решење је коначно.

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

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-101/20�         Председник општине
Дана: 11.06.2020. године     Митар Милинковић, с.р.

094
 На основу члана 138. став 2. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС“ бр. 10/16), члана 30. 
Правилника о ближим критеријумима и начину 
одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 13/19), а везано 
за Закључак Општинског већа бр. 01-06-47/2/20 од 
30.03.2020. године и Закључак Општинског већа 

општине Беочин бр. 01-40-292/20 од 13.05.2020. године 
и Решење о изменама Решења о одобравању 
годишњих програма спортских организација и 
спортског савеза општине Беочин за 2020. годину бр. 
01-400-96 од 11.06.2020. године, Општинско веће 
општине Беочин на седници одржаној дана 11.06.2020. 
године донело је  

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ 

ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КОШАРКАШКОГ КЛУБА 
„БЕОЧИН“ БЕОЧИН ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
МЕЊА СЕ Решење о одобравању годишњих 

програма  кошаркашког клуба „Беочин“ Беочин за 2020. 
годину бр. 01-400-40/20 од 28.02.2020. године тако што 
се у члану 1. :
- укупан износ: „1.024.000,00 динара“ замењује укупним 
износом: „831.500,00 динара“ и
- износ: „924.000,00 динара за редовнe активности“ 
замењује износом: „731.500,00 динара за редовне 
активности“.

Члан 2.
� На основу овог Решења приступиће се 
закључењу анекса уговора.

Члан 3.
� У осталим деловима Решење о одобравању 
годишњих програма кошаркашког клуба „Беочин“ 
Беочин за 2020. годину бр. 01-400-40/20 од 28.02.2020. 
године остаје непромењено.

Члан 4.
� Ово Решење је коначно.

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

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-102/20�          Председник општине
Дана: 11.06.2020. године      Митар Милинковић, с.р.

095
 На основу члана 138. став 2. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС“ бр. 10/16), члана 30. Правил-
ника о ближим критеријумима и начину одобравања 
програма и доделе средстава за финансирање или 
суфинансирање потреба и интереса грађана у области 
спорта из буџета општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 13/19), а везано за Закључак 
Општинског већа бр. 01-06-47/2/20 од 30.03.2020. 
године и Закључак Општинског већа општине Беочин 
бр. 01-40-292/20 од 13.05.2020. године и Решење о 
изменама Решења о одобравању годишњих програма 
спортских организација и спортског савеза општине 
Беочин за 2020. годину бр. 01-400-96 од 11.06.2020. 
године, Општинско веће општине Беочин на седници 
одржаној дана 11.06.2020. године донело је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ 

ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КАРАТЕ КЛУБА „ЦЕМЕНТ“ 
БЕОЧИН ЗА 2020. ГОДИНУ



Члан 1.
� МЕЊА СЕ Решење о одобравању годишњих 
програма  карате клуба „Цемент“ Беочин за 2020. 
годину бр. 01-400-41/20 од 28.02.2020. године тако што 
се у члану 1. :
- укупан износ: „1.124.000,00 динара“ замењује укупним 
износом: „931.500,00 динара“ и
- износ: „924.000,00 динара за редовне активности“ 
замењује износом :“731.500,00 динара за редовне 
активности“.

Члан 2.
� На основу овог Решења приступиће се 
закључењу анекса уговора.

Члан 3.
� У осталим деловима Решење о одобравању 
годишњих програма карате клуба „Цемент“ Беочин за 
2020. годину бр. 01-400-41/20 од 28.02.2020. године 
остаје непромењено.

Члан 4.
� Ово Решење је коначно.

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

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-103/20�            Председник општине
Дана: 11.06.2020. године��������Митар Милинковић, с.р.

096
 На основу члана 138. став 2. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС“ бр. 10/16), члана 30. 
Правилника о ближим критеријумима и начину 
одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 13/19), а везано 
за Закључак Општинског већа бр. 01-06-47/2/20 од 
30.03.2020. године и Закључак Општинског већа 
општине Беочин бр. 01-40-292/20 од 13.05.2020. године 
и Решење о изменама Решења о одобравању 
годишњих програма спортских организација и 
спортског савеза општине Беочин за 2020. годину бр. 
01-400-96 од 11.06.2020. године, Општинско веће 
општине Беочин на седници одржаној дана 11.06.2020. 
године донело је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ 

ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ОДБОЈКАШКОГ КЛУБА 
„БЕОЧИН“ БЕОЧИН ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
� МЕЊА СЕ Решење о одобравању годишњих 
програма одбојкашког клуба „Беочин“ Беочин за 2020. 
годину бр. 01-400-42/20 од 28.02.2020. године тако што 
се у члану 1.:
- укупан износ: „302.000,00 динара“ замењује укупним 
износом: „249.500,00 динара“ и
- износ: „252.000,00 динара за редовне активности“ 
замењује износом: „199.500,00 динара за редовне 
активности“.

Члан 2.
� На основу овог Решења приступиће се 
закључењу анекса уговора.

Члан 3.
� У осталим деловима  Решење о одобравању 
годишњих програма одбојкашког клуба „Беочин“ 
Беочин за 2020. годину бр. 01-400-42/20 од 28.02.2020. 
године остаје непромењено.

Члан 4.
� Ово Решење је коначно.

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

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-104/20�         Председник општине
Дана: 11.06.2020. године     Митар Милинковић, с.р.

097
 На основу члана 138. став 2. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС“ бр. 10/16), члана 30. 
Правилника о ближим критеријумима и начину 
одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 13/19), а везано 
за Закључак Општинског већа бр. 01-06-47/2/20 од 
30.03.2020. године и Закључак Општинског већа 
општине Беочин бр. 01-40-292/20 од 13.05.2020. године 
и Решење о изменама Решења о одобравању 
годишњих програма спортских организација и 
спортског савеза општине Беочин за 2020. годину бр. 
01-400-96 од 11.06.2020. године, Општинско веће 
општине Беочин на седници одржаној дана 11.06.2020. 
године донело је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ 

ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ОДБОЈКАШКОГ КЛУБА 
„БОК“ БЕОЧИН ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
� МЕЊА СЕ Решење о одобравању годишњих 
програма  одбојкашког клуба „Бок“ Беочин за 2020. 
годину бр. 01-400-43/20 од 28.02.2020. године тако што 
се у члану 1.:
- укупан износ: „218.000,00 динара“ замењује укупним 
износом: „183.000,00 динара“ и
- износ: „168.000,00 динара за редовне активности“ 
замењује износом: „133.000,00 динара за редовне 
активности“.

�
Члан 2.

� На основу овог Решења приступиће се 
закључењу анекса уговора.

Члан 3.
� У осталим деловима Решење о одобравању 
годишњих програма одбојкашког клуба „Бок“ Беочин за 
2020. годину бр. 01-400-43/20 од 28.02.2020. године 
остаје непромењено.
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Члан 4.
� Ово Решење је коначно.

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

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-105/20�         Председник општине
Дана: 11.06.2020. године     Митар Милинковић, с.р.

098
 На основу члана 138. став 2. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС“ бр. 10/16), члана 30. 
Правилника о ближим критеријумима и начину 
одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 13/19), а везано 
за Закључак Општинског већа бр. 01-06-47/2/20 од 
30.03.2020. године и Закључак Општинског већа 
општине Беочин бр. 01-40-292/20 од 13.05.2020. године  
и Решење о изменама Решења о одобравању 
годишњих програма спортских организација и 
спортског савеза општине Беочин за 2020. годину бр. 
01-400-106 од 11.06.2020. године, Општинско веће 
општине Беочин на седници одржаној дана 11.06.2020. 
године донело је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РУКОМЕТНОГ КЛУБА 
„БЕОЧИН 1959“ БЕОЧИН ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
МЕЊА СЕ Решење о одобравању годишњег 

програма рукометног клуба „Беочин 1959“ Беочин за 
2020. годину бр. 01-400-44/20 од 28.02.2020. године 
тако што се у члану 1. износ: „252.000,00 динара за 
редовне активности“ замењује износом: „199.500,00 
динара за редовне активности“.

Члан 2.
�  На основу овог Решења приступће се 
закључењу анекса уговора.

Члан 3.
� У осталим деловима Решење о одобравању 
годишњих програма рукометног клуба „Беочин 1959“ 
Беочин за 2020. годину бр. 01-400-44/20 од 28.02.2020. 
године остаје непромењено.
  

Члан 4.
� Ово Решење је коначно.

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

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-106/20�        Председник општине
Дана:11.06.2020. године     Митар Милинковић, с.р.

099
 На основу члана 138. став 2. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС“ бр. 10/16), члана 30. 
Правилника о ближим критеријумима и начину 
одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 13/19), а везано 
за Закључак Општинског већа бр. 01-06-47/2/20 од 
30.03.2020. године и Закључак Општинског већа 
општине Беочин бр. 01-40-292/20 од 13.05.2020. године  
и Решење о изменама Решења о одобравању 
годишњих програма спортских организација и 
спортског савеза општине Беочин за 2020. годину бр. 
01-400-96 од 11.06.2020. године, Општинско веће 
општине Беочин на седници одржаној дана 11.06.2020. 
године донело је  

� �
РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ 
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА БОКСЕРСКОГ КЛУБА 

„ЦЕМЕНТ“ БЕОЧИН ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
� МЕЊА СЕ Решење о одобравању годишњег 
програма боксерског клуба „Цемент“ Беочин за 2020. 
годину бр. 01-400-45/20 од 28.02.2020. године тако што 
се у члану 1. износ: „252.000,00 динара за редовне 
активности“ замењује износом: „199.500,00 динара за 
редовне активности“.

Члан 2.
� На основу овог Решења приступће се 
закључењу анекса уговора.

Члан 3.
� У осталим деловима Решење о одобравању 
годишњих програма боксерског клуба „Цемент“ Беочин 
за 2020. годину бр. 01-400/45/20 од 28.02.2020. године 
остаје непромењено.
  

Члан 4.
� Ово Решење је коначно.

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

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-107/20�         Председник општине
Дана: 11.06.2020. године     Митар Милинковић, с.р.

100
 На основу члана 138. став 2. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС“ бр. 10/16), члана 30. 
Правилника о ближим критеријумима и начину 
одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 13/19), а везано 
за Закључак Општинског већа бр. 01-06-47/2/20 од 
30.03.2020. године и Закључак Општинског већа 
општине Беочин бр. 01-40-292/20 од 13.05.2020. године 
и Решење о изменама Решења о одобравању 
годишњих програма спортских организација и 
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спортског савеза општине Беочин за 2020. годину бр. 
01-400-96 од 11.06.2020. године, Општинско веће 
општине Беочин на седници одржаној дана 11.06.2020. 
године донело је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА СТОНОТЕНИСКОГ КЛУБА 
„БЕОЧИН“ БЕОЧИН ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
МЕЊА СЕ Решење о одобравању годишњег 

програма стонотениског клуба „Беочин“ Беочин за 
2020. годину бр. 01-400-46/20 од 28.02.2020. године 
тако што се у члану 1. износ: „252.000,00 динара за 
редовне активности“ замењује износом: „199.500,00 
динара за редовне активности“.

Члан 2.
� На основу овог Решења приступће се 
закључењу анекса уговора.

Члан 3.
� У осталим деловима Решење о одобравању 
годишњих програма стонотениског клуба „Беочин“ 
Беочин за 2020. годину бр. 01-400/46/20 од 28.02.2020. 
године остаје непромењено.

Члан 4.
� Ово Решење је коначно.

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

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-108/20�         Председник општине
Дана: 11.06.2020. године     Митар Милинковић, с.р.
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 На основу члана 138. став 2. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС“ бр. 10/16), члана 30. 
Правилника о ближим критеријумима и начину 
одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 13/19), а везано 
за Закључак Општинског већа бр. 01-06-47/2/20 од 
30.03.2020. године и Закључак Општинског већа 
општине Беочин бр. 01-40-292/20 од 13.05.2020. године  
и Решење о изменама Решења о одобравању 
годишњих програма спортских организација и 
спортског савеза општине Беочин за 2020. годину бр. 
01-400-96 од 11.06.2020. године, Општинско веће 
општине Беочин на седници одржаној дана 11.06.2020. 
године донело је  

� �
РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ 
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА КУНГ ФУ КИК БОКС „БФЦ“ 

БЕОЧИН ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
� МЕЊА СЕ Решење о одобравању годишњег 
програма Кунг фу кик бокс „БФЦ“ Беочин за 2020. 

годину бр. 01-400-47/20 од 28.02.2020. године тако што 
се у члану 1. износ: „216.000,00 динара за редовне 
активности“ замењује износом: „171.000,00 динара за 
редовне активности“.

Члан 2.
� На основу овог Решења приступће се 
закључењу анекса уговора.

Члан 3.
� У осталим деловима Решење о одобравању 
годишњих програма Кунг фу кик бокс „БФЦ“ Беочин  за 
2020. годину бр. 01-400-47/20 од 28.02.2020. године 
остаје непромењено.
  

Члан 4.
� Ово Решење је коначно.

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

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-109/20�         Председник општине
Дана: 11.06.2020. године     Митар Милинковић, с.р.
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 На основу члана 138. став 2. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС“ бр. 10/16), члана 30. 
Правилника о ближим критеријумима и начину 
одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 13/19), а везано 
за Закључак Општинског већа бр. 01-06-47/2/20 од 
30.03.2020. године и Закључак Општинског већа 
општине Беочин бр. 01-40-292/20 од 13.05.2020. године  
и Решење о изменама Решења о одобравању 
годишњих програма спортских организација и 
спортског савеза општине Беочин за 2020. годину бр. 
01-400-96 од 11.06.2020. године, Општинско веће 
општине Беочин на седници одржаној дана 11.06.2020. 
године донело је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ШАХОВСКОГ КЛУБА 
„ЦЕМЕНТ“ БЕОЧИН ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
МЕЊА СЕ Решење о одобравању годишњег 

програма шаховског клуба „Цемент“ Беочин за 2020. 
годину бр. 01-400-48/20 од 28.02.2020. године тако што 
се у члану 1. износ: „168.000,00 динара за редовне 
активности“ замењује износом: „133.000,00 динара за 
редовне активности“.

Члан 2.
� На основу овог Решења приступће се 
закључењу анекса уговора.

Члан 3.
� У осталим деловима Решење о одобравању 
годишњих програма шаховског клуба „Цемент“ Беочин 
за 2020. годину бр. 01-400-48/20 од 28.02.2020. године 
остаје непромењено.
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Члан 4.
� Ово Решење је коначно.

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

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-110/20�         Председник општине
Дана: 11.06.2020. године     Митар Милинковић, с.р.

103
 На основу члана 138. став 2. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС“ бр. 10/16), члана 30. 
Правилника о ближим критеријумима и начину 
одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 13/19), а везано 
за Закључак Општинског већа бр. 01-06-47/2/20 од 
30.03.2020. године и Закључак Општинског већа 
општине Беочин бр. 01-40-292/20 од 13.05.2020. године  
и Решење о изменама Решења о одобравању 
годишњих програма спортских организација и 
спортског савеза општине Беочин за 2020. годину бр. 
01-400-96 од 11.06.2020. године, Општинско веће 
општине Беочин на седници одржаној дана 11.06.2020. 
године донело је  

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА СПОРТСКО 
РИБОЛОВАЧКОГ КЛУБА „ЈАЗ“ БЕОЧИН ЗА 2020. 

ГОДИНУ

Члан 1.
� МЕЊА СЕ Решење о одобравању годишњег 
програма  спортско риболовачког клуба „Јаз“ Беочин за 
2020. годину бр. 01-400-49/20 од 28.02.2020. године 
тако што се у члану 1. износ: „84.000,00 динара за 
редовне активности“ замењује износом: „66.500,00 
динара за редовне активности“.

Члан 2.
� На основу овог Решења приступће се 
закључењу анекса уговора.

Члан 3.
� У осталим деловима Решење о одобравању 
годишњих програма спортско риболовачког клуба „Јаз“ 
Беочин за 2020. годину бр. 01-400-49/20 од 28.02.2020. 
године остаје непромењено.
  

Члан 4.
� Ово Решење је коначно.

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

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-111/20�         Председник општине
Дана: 11.06.2020. године     Митар Милинковић, с.р.

104
 На основу члана 138. став 2. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС“ бр. 10/16), члана 30. 
Правилника о ближим критеријумима и начину 
одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 13/19), а везано 
за Закључак Општинског већа бр. 01-06-47/2/20 од 
30.03.2020. године и Закључак Општинског већа 
општине Беочин бр. 01-40-292/20 од 13.05.2020. године  
и Решење о изменама Решења о одобравању 
годишњих програма спортских организација и 
спортског савеза општине Беочин за 2020. годину бр. 
01-400-96 од 11.06.2020. године, Општинско веће 
општине Беочин на седници одржаној дана 11.06.2020. 
године донело је  

� �
РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ 
ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКОГ САВЕЗА 

ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
МЕЊА СЕ Решење о одобравању годишњих 

програма Спортског савеза општине Беочин за 2020. 
годину бр. 01-400-51/20 од 28.02.2020. године тако што 
се у члану 1.:
- укупан износ: „2.700.000,00 динара“ замењује 
укупним износом: „2.554.167,00 динара“ и
- износ: „1.400.000,00 динара за редовне активности“ 
замењује износом: „1.254.167,00 динара за редовне 
активности“.

� �
Члан 2.

� На основу овог Решења приступиће се 
закључењу анекса уговора.

Члан 3.
� У осталим деловима Решење о одобравању 
годишњих програма Спортског савеза општине Беочин 
за 2020. годину бр. 01-400-51/20 од 28.02.2020. године 
остаје непромењено.

Члан 4.
� Ово Решење је коначно.

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

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-112/20�         Председник општине
Дана: 11.06.2020. године     Митар Милинковић, с.р.

Председник општине Беочин

105
 На основу члана 99. став 1. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 
72/09, 81/09-исп, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/11, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19,37/19 – др.закон и 9/20), члана 6. 
Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевиснког 
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земљишта у јавној својини општине Беочин („Службени 
лист општине Беочин“ бр. 6/19) и члана 144. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
3/19) и Програма отуђења и давања у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини општине 
Беочин број 01-463-159/19 од 26.11.2019. године, 
Председник општине доноси

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И РАСПИСИВАЊУ 
ЈАВНОГ ОГЛАСА

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

Члан 2.
 Предмет отуђења је грађевинско земљиште:
- у зони породичне стамбене изградње у Беочину, улица 
Цара Душана – „Центар 1“ – источно од Топлане,  
парцеле бр. 1689/31 К.О. Беочин и 1689/32 К.О. Беочин, 
свака површине 24 м2, намењене за изградњу  
објеката за чување возила
- у зони радних садржаја у Беочину, потес Пустара, 
парцела бр. 1467/21 К.О. Беочин, површине 37214 
м2,намењене за изградњу пословних,производних, 
складишних објеката и у комбинацијама
- у викенд зони  у Баноштору, потес Крушевље, парцела 
бр. 2878 К.О. Баноштор, површине 29.195 м2, 
намењена за изградњу викенд објекта  
- у зони становања у Лугу, улица Фрушкогорска, 
парцела бр. 293 К.О. Луг, површине 944 м2, намењене 
за изградњу стамбено-пословног објекта, мањег 
производног, складишног и у комбинацијама, 
економског,  помоћног.

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

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

ОПШТИНА БЕОЧИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 01-011-32/1          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 19.06.2020. године       Митар Милинковић, с.р.

106
 На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1 
Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ 
бр.72/11,88/13,105/14,104/16-др.закон,108/16,113/17 и 
95/18), члана 14. Одлуке о прибављању,располагању и 
управљању стварима и другим имовинским правима у 
јавној својини општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 6/19) и члана 144. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
3/19), Председник општине доноси

 

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ 
БЕОЧИН У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

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

Члан 2.
 Општинско веће општине Беочин формираће  
Комисију за спровођење поступка отуђења непокрет-
ности из јавне својине општине Беочин  из тачке 1 ове 
Одлуке која броји 5 /пет/  чланова. и  објавити Оглас о 
спровођењу поступка јавног надметања за отуђење 
непокретности из јавне својине општине Беочин.  
Комисија спроводи  поступак јавног надметања, а по 
окончаном поступку јавног надметања, утврђује 
предлог да се наведене непокретности отуђе понуђачу 
који је понудио најповољније услове,односно који је 
понудио највиши износ купопродајне цене. 
 Утврђује се висина лицитационог корака од 
20.000,00 динара.

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

Члан 4.
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин.
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О б р а з л о ж е њ е
 Општина Беочин је власник непокретности 
описаних у тачки 1. диспозитива ове Одлуке, пословних 
простора и станова који не испуњавају услове према 
критеријуму просторних услова,опремљености пос-
ловних простора и станова  основним инсталацијама, 
конструктивне сигурности и безбедности, као и 
заштите од спољних климатских утицаја и задовоља-
вања основних хигијенских услова.
 Имајући у виду горе наведено, као и Извештај 
надлежног Одељења, а поступајући по одредбама 
Закона о јавној својини, Уредби о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, 
односно прибављања и уступања искоришћавања 
других имовинских права, као и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда и Одлуке о 
прибављању,располагању и управљању стварима и 
другим имовинским правима у јавној својини општине 
Беочин, председник је одлучио као у диспозитиву, 
односно да се приступи поступку отуђења непокрет-
ности,у поступку јавног надметања,по тржишној 
вредности описаних непокретности као почетној цени. 
Поступак јавног надметања описаних непокретности 
спроводиће Комисија, коју формира Општинско веће 
општине Беочин, а која и објављује оглас  у дневном 
листу који се дистрибуира на целој територији 
Републике Србије. Комисија ће спровести поступак 
јавног надметања и утврдити предлог да се наведене 
непокретности отуђе понуђачу који је понудио 
најповољније услове,односно који је понудио највиши 
износ купопродајне цене.
 Сходно наведеном, одлучено као у диспозиву. 

ОПШТИНА БЕОЧИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 01-011-33/1         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 23.06.2020. године     Митар Милинковић, с.р.
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