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ОБРАЗАЦ ОВЛ 1/2020 - OИК 

 

ОВЛАШЋЕЊЕ   
ДА СЕ ПОДНЕСЕ ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА  

ЗА ОДБОРНИКЕ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН 

 Овлашћује се 

 

_____________________________________________________________ 

(име и презиме) 

_____________________________________________________________ 

(занимање) 

_____________________________________________________________ 

(ЈМБГ) 

_____________________________________________________________  
(пребивалиште и адреса становања) 

 
да у име 

___________________________________________________ ,  
(назив подносиоца изборне листе – назив политичке странке/ страначке 

коалиције/ групе грађана која подноси изборну листу) 

 

поднесе Општинској изборној комисији у Беочину Изборну листу 

 

_____________________________________________________________  
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако 
је одређен) 

_____________________________________________________________ 

за изборе за одборнике Скупштине општине Беочин, расписане за 

26. април 2020. године. 
 

У ___________________, _________ 2020. године 
(место)

  
(датум) 

 
  
 

 
М.П.

 
 
 

ИЗДАВАЛАЦ ОВЛАШЋЕЊА 

_______________________________________ 

(име и презиме лица овлашћеног статутом 

политичке странке, коалиционим споразумом  
односно споразумом групе грађана)

 
______________________________________ 

(потпис)
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ОБРАЗАЦ САГ 2/2020 -ОИК 

 

САГЛАСНОСТ   
НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ДА БУДЕ НОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ 

ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ БЕОЧИН 

 
 
 
 
 

Сагласан сам да будем носилац Изборне листе 

 

_____________________________________________________________  
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе, ако 
је одређен) 

_____________________________________________________________ 

коју за изборе за одборнике Скупштине општине Беочин, расписане за 
26. април 2020. године, подноси 

 
_______________________________________________________________________ 

(назив подносиоца изборне листе: назив политичке странке/ страначке коалиције/ 

група грађана) 
 

______________________________________________________________________ . 
 

 

У _________________________, ____________ 2020. године.  
(место) (датум) 

 
НОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

 
________________________________ 

(име и презиме) 
 

______________________________________ 

(ЈМБГ) 
 

_______________________________________ 

(пребивалиште и адреса становања) 
 
 

______________________________________

(потпис)
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ОБРАЗАЦ ИЛ 3/2020 - ОИК 

 

ИЗБОРНА ЛИСТА   
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БEOЧИН 

 
_______________________________________________________________________ 

(назив подносиоца изборне листе: 

регистрована политичка странка/ страначка коалиција/ група грађана) 

 
_______________________________________________________________________ 

 

подноси Општинској изборној комисији у Беочину Изборну листу  

 
______________________________________________________________________ , 

(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе, 
ако је одређен) 

 

за избор за одборнике Скупштине општине Беочин, расписане за 

дан 26. април 2020. године. 

 

Кандидати за одборнике су:  

Ред.
    

Пребивалиште
 

Страначка
 

бр. Име и презиме
 

ЈМБГ
 

Занимање
 

и адреса становања
 

припадност
 

     

1.
     

     

2.     

     

3.     

     

4.     

     

5.     

     
6.     

     
7.

     

     8.
     

     



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

У _____________________, ___________ 2020. године 

(место) (датум) 

 
ЛИЦЕ КОЈЕ ПОДНОСИ ИЗБОРНУ ЛИСТУ: 

 
______________________________________ 

(име и презиме) 
 

______________________________________________

(потпис)
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НАПОМЕНЕ: 

 
Ова изборна листа доставља се у писменој и електронској форми (ЦД или ДВД), 
а уз њу се обавезно достављају: 
1. Овлашћење лица да поднесе изборну листу (Образац 1/2020 – ОИК) 

2. Писмена сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе 
(Образац САГ 2/2020 - ОИК) 

3. Писмена изјава сваког од кандидата за одборника да прихвата да буде 
кандидат за одборника (Образац ИК 4/2020 - ОИК) 

4. Потврда о изборном праву , не старија од 6 месеци, за сваког кандидата 
за одборника, на обрасцу надлежног органа (Општинска управа Беочин)  

5. Потврда о пребивалишту , не старија од 6 месеци, за сваког кандидата за 
одборника, на обрасцу надлежног органа (Полицијска станица Беочин)  

6. Уверење о држављанству , не старије од 6 месеци, за сваког кандидата 
за одборника, на обрасцу надлежног органа. 

7. Списак бирача који подржавају изборну листу . 
8. Споразум о образовању страначке коалиције или о образовању групе грађана 

– ако је изборну листу поднела страначка коалиција или група грађана.  

9. Потврда о изборном праву , не старија од 6 месеци, за свако лице које образује 
групу грађана, на обрасцу надлежног органа (Општинска упрва Беочин) – ако 
изборну листу подноси група грађана. 

 
Страначка припадност се наводи за сваког кандидата само на изборној листи 

коју подноси страначка коалиција. 
 

На изборној листи међу сваких пет кандидата по редоследу на изборној листи 
мора да буде по два кандидата који је припадник пола који је мање заступљен на 
изборној листи. 

 
Подносилац изборне листе који намерава да стекне положај политичке странке или 
коалиције политичких странака националних мањина, дужан је да приликом 
подношења изборне листе достави и писмени предлог да му се при проглашењу 
изборне листе утврди положај политичке странке националне мањине, односно 
коалиције политичких странака националних мањина, у складу са чланом 40. став  

6. Закона о локалним изборима, као и да достави програм и статут политичке 
странке, оверен у складу са чланом 26. став 5. Закона о политичким странкама 
(“Службени гласник РС”, број 61/15) и друге доказе о политичком деловању на 
представљању и заступању интереса националне мањине и заштити и побољшању 
права припадника националне мањине. 
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ОБРАЗАЦ ИК 4/2020 - OИК 

 
И З Ј А В А 

КОЈОМ СЕ ПРИХВАТА КАНДИДАТУРА ЗА ОДБОРНИКА  
 
 

Прихватам кандидатуру за одборника на Изборној листи  
 

 
 
 

(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је 
одређен) 

 

Коју за изборе за одборнике Скупштине општине Беочин, расписане за 
26. април 2020. године, подноси 

 
 
 

(назив подносиоца изборне листе – назив политичке странке/страначке 
коалиције/групе грађана) 

 

 
 
 

 

У   ,   2020. године. 
(место)  (датум) 

 
 

К А Н Д И Д А Т 
 

 

(име и презиме) 
 
 

(занимање) 
 
 

(Ј М Б Г) 
 
 

(пребивалиште и адреса становања) 
 
 

( потпис ) 
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OБРАЗАЦ ИЗЈ 5/2020-ОИК 

 

ИЗЈАВА  
БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА 

ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН  
 

Подржавам Изборну листу 

 

_____________________________________________________________ 

(назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе) 

_____________________________________________________________ 

коју за изборе за одборнике Скупштине општине Беочин, расписане за 

26. април 2020. године, Општинској изборној комисији подноси  

 

_____________________________________________________________  
(назив подносиоца изборне листе: 

политичке странке/страначке коалиције/ групе грађана) 

_____________________________________________________________ 

 

БИРАЧ   
__________________________________  

(име и презиме) 
 

_________________________________________ 

(ЈМБГ) 
 

_________________________________________ 
(пребивалиште и адреса становања) 

 
_________________________________________ 

(потпис бирача) 

 
Потврђује се да је ову изјаву ___________________________________ св. потписао. 

(име и презиме бирача) 
 

Идентитет бирача је утврђен на основу личне карте/пасоша број_________________ 
 

Ов. бр. _____________ 
 

У _______________________, __________2020. године, у ________ часова.  

(место) (датум) 
 

Оверу извршио _________________________________________________________ 

(јавни бележник/општинска управа) 

 
М.П. ОВЕРИО: 

_______________________ 
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ОБРАЗАЦ СПИС 6/2020 - OИК 

СПИСАК   
БИРАЧА КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ 
ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БЕОЧИН 
 

 

Изборну листу_________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ .  

(назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе, ако је одређен) 

 

коју је за изборе за одборнике Скупштине општине Беочин, 

расписане за 26. април 2020. године, поднела 

 

_____________________________________________________________  
(назив подносиоца изборне листе: назив политичке странке/ 

страначке колаиције/групе грађана) 

 
________________________________________________________________________ 

 

подржавају бирачи, и то: 

 

Ред.бр. Презиме и име ЈМБГ Пребивалиште и адреса 

   становања 
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У ________________________, ____________ 2020. године  
(место) (датум) 

 

 

Лице које подноси изборну листу: 

 
_____________________________  

(име и презиме) 

 

_____________________________  
(потпис) 

 

 

НАПОМЕНЕ: 
 

Списак бирача који подржавају изборну листу наводи се по азбучном реду 

презимена. 
 

Списак се обавезно доставља у писменом и у електронском облику (ЦД или ДВД), 
тако да списак у оба облика буде истоветан. Списак у електронском облику треба 
да буде израђен у програму Excel у табели објављеној на интернет страници 
www.beocin.rs

 
Уз списак се доставља потребан број оверених изјава бирача који подржавају 
изборну листу . Све оверене изјаве морају да буду сложене по азбучном реду 
презимена бирача. 
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 На основу члана 15. Закона о локалним 
изборима („Сл. гласник РС“, број: 129/2007, 34/2010 - 
одлука УС РС, 54/2011 и 12/2020) Општинска изборна 
комисија на седници одржаној дана 4. марта 2020. 
године, донела је

ПОСЛОВНИК
О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
 Пословником о раду Општинске изборне 
комисије уређују се питања организације, начин рада и 
одлучивања Општинске изборне комисије (у даљем 
тексту: Комисија), као и друга питања од значаја за рад 
Комисије.

Члан 2.
 Седиште Комисије је у Беочину у згради 
Скупштине општине Беочин, улица Светосавска 25.

Члан 3.
 Комисија у свом раду користи печат и 
штамбиљ.
 Печат има облик круга чији је пречник 32 мм,а у 
средини је грб Републике Србије.
  У спољном, првом кругу печата уписују се речи: 
„Република Србија“. У следећем унутрашњем круг 
исписују се речи: „Аутономна покрајина Војводина“. У 
трећем кругу се исписују речи: “ОПШТИНА БЕОЧИН“. У 
четвртом кругу „ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА“, 
а у дну печата се исписује реч: „БЕОЧИН“.
 Комисија има штамбиљ.
 Штамбиљ је правоугаони димензије 7x5 цм и 
садржи: у првом реду, речи: „Република Србија“, а у 
другом реду, речи: „Општина Беочин - Општинска 
изборна комисија“, у трећем реду, простор за број 
предмета, у четвртом реду, простор за датум и време, а 
у петом реду, реч: „Беочин“. 

II САСТАВ КОМИСИЈЕ

Члан 4.
 Комисију чине чланови у сталном и прошире-
ном саставу.
 Комисија ради и одлучује у сталном саставу, 
коју чине председник и најмање шест чланова које 
именије Скупштина општине Беочин, а у проширеном 
саставу и по један опуномоћени представник под-
носилаца изборне листе, у складу са законом. 
 Комисија ради и одлучује у проширеном 
саставу од дана утврђивања лица која постају 
опуномоћени чланови Комисије у проширеном саставу 
до момента када Комисија утврди и објави резулатате 
избора.

Члан 5.
 Комисија има секретара, кога именује Скуп-
штина општине Беочин. Секретар учествује у раду 
Комисије без права одлучивања.

Члан 6.
 Председник и чланови Комисије и њен секретар 
имају заменике.

 Председник и секретар Комисије и њихови 
заменици морају бити дипломирани правници.

Члан 7.
 Комисија даном проглашења изборне листе, 
односно предлога кандидата, истовремено, решењем 
утврђује који подносилац изборне листе, односно 
предлога кандидата, испуњава услове за одређивање 
својих представника у проширени састав овог органа.

Члан 8.
Састав Комисије објављује се у „Службеном листу 
општине Беочин“.

III НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ

Члан 9.
 Комисија у оквиру надлежности утврђених 
Законом о локалним изборима, Законом о избору 
народних посланика и другим прописима обавља 
следеће послове:
1) стара се о законитости спровођења избора одбор-
ника;
2) одређује бирачка места, при чему нарочито води 
рачуна о равномерној распоређености бирача на 
бирачким местима и о доступности бирачког места 
бирачима;
3) одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;
4) даје упутства бирачким одборима у погледу спрово-
ђења поступка избора одборника;
5) прописује обрасце и организује техничке припреме 
за спровођење избора за одборнике;
6) утврђује да ли изборне листе сачињене и поднете у 
складу са прописима о избору одборника;
7) проглашава изборне листе;
8) одлучује да ли подносилац изборне листе има 
положај политичке странке националне мањине или 
коалиције политичких странака националних мањина;
9) утврђује облик и изглед гласачких листића, број 
гласачких листића за бирачка места и записнички их 
предаје бирачким одборима;
10) утврђује образац контролног листа и начин печаће-
ња гласачке кутије;
11) утврђује и објављује укупне резултате избора за 
одборнике;
12) расписује поновне изборе;
13) издаје уверење о избору одборника;
14) подноси извештај Скупштини општине Беочин о 
спроведеним изборима за одборнике;
15) доставља министарству надлежном за послове 
локалне самоуправе и Републичком органу надлежном 
за послове статистике податке о спровођењу и 
резултатима избора за одборнике непосредно по 
завршетку избора;
16) доноси Пословник о свом раду;
17) Обавља и друге послове у складу са Законом, 
упутствима и другим актима Републичке изборне 
комисије који се односе на изборе за народне 
посланике.

IV НАЧИН РАДА

Члан 10.
 Комисија ради у сталном и проширеном 
саставу.
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Комисија ради у проширеном саставу од дана утврђи-
вања тог састава до момента када Комисија утврди и 
објави резулатате избора.
 

Члан 11.
 Комисија је самостална у свом раду и ради на 
основу Закона и прописа донетих на основу Закона.
 Рад комисије је јаван.

Члан 12.
 Комисија ради у седницама.
 Седницу комисије сазива председник Комисије, 
односно његов заменик, ако је председник одсутан или 
спречен, на своју иницијативу, водећи рачуна о 
роковима утврђеним Законом, или кад то предложи 
најмање једна трећина чланова Комисије.
 У раду Комисије учествује председник, секре-
тар и чланови Комисије. Заменик председника и 
заменик секретара Комисије присуствује раду Комисије 
и у случају присутности седницама Комисије лица која 
замењује.
 Заменици чланова Комисије присуствују седни-
цама Комисије у случају спречености чланова које 
замењују. Заменици чланова Комисије када учествују у 
раду комисије имају иста права и одговорности као и 
чланови Комисије које замењују. 
 Право гласа у Комисији има само члан Комиси-
је, односно у случају његовог одсуства, његов заменик.

Члан 13.
 Позив на седницу Комисије, члановима однос-
но заменицима чланова Комисије, упућује председник 
Комисије или лице које он овласти, телефоном или на 
други одговарајући начин, најкасније дан пре дана 
одређеног за одржавање седнице. 
 По потреби, хитне седнице комисије могу се  
сазивати  за исти дан.
 У току трајања изборног процеса седнице 
Комисије се одржавају у складу са роковима у којима се 
морају извршити поједине изборне радње.
 

Члан 14.
 Комисија ради и пуноважно одлучује ако на 
седници присуствује већина њених чланова, односно 
њихових заменика, од укупног броја чланова у сталном, 
односно у проширеном саставу.
 Комисија одлучује већином гласова од укупног 
броја чланова у сталном, односно у проширеном 
саставу.

Члан 15.
 Председник Комисије може да одреди из реда 
запослених у Општинској управи Беочин, чланове 
административно техничког тима ради пружања 
стручне помоћи Комисији у обављању појединих 
изборних радњи и у спровођењу изборног процеса. 

Члан 16.
 Седници председава председник Комисије, 
односно у његовом одсуству заменик председника 
Комисије.
 Пре утврђивања дневног реда, приступа се 
усвајању записника претходне седнице.
 Право да предложи измену или допуну 
предложеног дневног реда има сваки члан Комисије, 
односно заменик члана.

 О предлозима за измену или допуну предложе-
ног дневног реда одлучује се редом којим су предлози 
изнети на седници.
 Председавајући се стара о реду на седници 
Комисије и даје реч члановима и заменицима чланова 
Комисије пријављеним за учешће у расправи.
 Када процени да је то неопходно, председава-
јући може да одреди паузу.
 Пошто утврди да је расправа по тачки дневног 
реда исцрпљена, председавајући закључује расправу, 
након чега се прелази на одлучивање.
 Комисија доноси одлуке већином гласова свих 
чланова Комисије у сталном саставу односно прошире-
ном саставу.
 Право гласа имају само чланови Комисије, док 
заменици чланова Комисије имају право гласа само у 
случају одсуства члана којег замењују.
 Уколико је изнето више предлога у оквиру једне 
тачке дневног реда, председавајући ставља на 
гласање предлоге редом којим су изнети.
 На гласање се ставља усвајање изнетог 
предлога.
 Уколико предлог о којем се гласа не добије 
потребну већину гласова, сматраће се да је предлог 
одбијен.

Члан 17.
 Комисија обезбеђује јавност рада присуством 
акредитованих представника средстава јавног инфор-
мисања, давања саопштења и одржавања конферен-
ција за новинаре.
 Саопштење за јавност даје председник Коми-
сије или лице које одреди председник Комисије.
 Конференцију за новинаре може одржати пред-
седник или члан Комисије по овлашћењу председника 
Комисије.

V ПОСТУПАК ПО ПРИГОВОРИМА

Члан 18.
 О приговорима који су упућени Комисији, 
секретар, односно заменик секретара Комисије,  
припремиће за потребе Комисије, најкасније у року од 
24 часа, стручно мишљење о начину решавања 
приговора и на основу тог мишљења, сачиниће нацрт 
решења или другог акта. 
 О приговорима који су упућени Комисији, 
поједини чланови Комисије могу у писаној форми  
припремити  мишљење о начину решавања приговора.
 Стручно мишљење из става 1. овог члана 
обухвата садржину приговора, чињенично стање, 
излагање законских одредби на основу којих се 
приговор решава и предлог како га треба решити.
 Решење по приговору, Комисија доноси у року 
од 48 часа од часа пријема приговора и доставља га 
подносиоцу приговора без одлагања.

Члан 19.
 Када је против решења Комисије којим је 
приговор одбачен или одбијен, па и оног којим је 
приговор усвојен, поднета жалба, Комисија доставља 
жалбу, заједно са оспореним решењем и свим 
потребним списима Управном суду, одељење у Новом 
саду, у року од 12 часова од часа пријема жалбе.
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Члан 20.
 У поступку по приговорима, у питањима која 
нису изричито уређена Законом о локалним изборима 
и Законом о избору народних посланика, Комисија 
сходно примењује одредбе Закона о општем управном 
поступку.

VI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ

Члан 21.
 Средства за рад органа за спровођење избора, 
изборни материјал и средства за обезбеђење других  
трошкова за спровођење избора, обезбеђују се у 
буџету општине Беочин.

Члан 22.
 Председник, чланови и секретар Комисије као и 
њихови заменици имају право на накнаду за рад у 
Комисији.
 Висина накнаде за рад у Комисији утврђује се  
посебном Одлуком Комисије, на предлог председника 
Комисије.
 За исплату средстава предвиђених за рад 
Комисије, наредбодавци су председник и секретар 
Комисије.

Члан 23.
 Одељења Општинске управе пружају по 
потреби неопходну стручну и техничку помоћ при 
обављању задатака Комисије, у складу са Законом и 
општинском одлуком о организацији у рад тих служби.

VII ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ

Члан 24.
 На седници Комисије води се записник о раду 
Комисије.
 Записник садржи главне податке о раду на 
седници, нарочито о предлозима о којима се расправ-
љало, са именима учесника у расправи. Учесници у 
расправи, морају да укажу, уколико желе да наведено 
излагање уђе у записник и да га издиктирају. Записник 
садржи одлуке, закључке и друге акте, који су на сед-
ници донети, као и о резултатима гласања по појединим 
питањима.
 О вођењу и чувању записника стара се секре-
тар Комисије.
 Записник потписују председник и секретар 
Комисије.
 Пре усвајања записника, записник се може 
користити само по одобрењу председника Комисије.
 Записник се чува трајно.

Члан 25.
 Комисија обезбеђује чување изборних аката и 
извештаја о резултатима избора са изборним матери-
јалима и руковањем тим материјалима у складу са 
Законом.
 

Члан 26.
 Комисија води деловодни протокол за рад 
Комисије, сређује и чува документацију (архивска 
грађа комисије) са којом се поступа у складу са 
Законом и другим прописима. 

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.
 На питања која нису регулисана овим Послов-
ником непосредно се примењују одредбе Закона и 
других Републичких аката о избору народних посла-
ника, и других прописа који регулише ову материју а ова 
питања се могу уредити и посебном Одлуком или 
закључком Комисије.

Члан 28.
 Ступањем на снагу овог Пословника престаје 
да важи Пословник о раду Изборне комисије бр. 01-
013-34 од 07.03.2012. године.

Члан 29.
 Овај Пословник ступа на снагу даном доно-
шења а објавиће се у „Службеном листу општине 
Беочин“.

 Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Беочин
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број: 01-013-42   Председник ОИК
Дана:04.03.2020.  Јелена Дробњак

Општинско веће општине Беочин

022
 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) и члана 12. став 3. и став 4. 
Правилника о категоризацији спортских организација, 
критеријумима и поступку доделе средстава за 
суфинансирање програмских активности спортских 
организација, чланица Спортског  савеза општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 4/19), а 
на основу обједињеног предлога Комисије за доделу 
средстава из области спорта бр. 01-06-33/2/20 од 
26.02.2020. године, Општинско веће општине Беочин 
на седници одржаној дана 28.02.2020. године донело је

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И СПОРТСКОГ 
САВЕЗА ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
 ОДОБРАВАЈУ СЕ Годишњи програми спор-
тских организација и Спортског савеза општине Беочин 
за 2020. годину као и годишњи програми кроз давање 
стипендија и награда са утврђеним износима за 
реализацију одобрених годишњих програма усклађе-
ним са средствма у буџету општине Беочин за 2020. 
годину, у укупном износу од 13.500.000, 00 динара и то 
следећим спортским организацијама и појединцима 
како следи:
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I  Годишњи програми у области спорта, којима се задовољавају потребе и
         интереси грађана у области спорта – редовна активност у 2020. години 

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА – СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА И З Н О С
Фудбалски клуб „Цемент“ Беочин 1.104.000,00
Фудбалски клуб „Борац“ Раковац 474.000,00
Фудбалски клуб „Сусек“ Сусек 474.000,00
Фудбалски клуб „Пролетер“ Баноштор 474.000,00
Џудо клуб „Цемент“ Беочин 1.302.000,00
Кошаркашки клуб „Беочин“ Беочин 924.000,00
Карате клуб „Цемент“ Беочин 924.000,00
Одбојкашки клуб „Беочин“ Беочин 252.000,00
Одбојкашки клуб „Бок“ Беочин 168.000,00
Рукометни клуб „Беочин“ 1959 Беочин   252.000,00
Боксерски клуб „Цемент“ Беочин            252.000,00
Стонотениски клуб „Беочин“ Беочин 252.000,00
Кунг фу кик бокс „БФЦ“ Беочин 216.000,00
Шаховски клуб „Цемент“ Беочин 168.000,00
Спортско риболовачки клуб „Јаз“ Беочин 84.000,00

УКУПНО                 7.320.000,00

   II  Годишњи програми у области спорта, којима се задовољавају потребе и  интереси
     грађана у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката у
    2020.години 

       

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА – СПОРТСКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА

И З Н О С намена

Фудбалски клуб „Цемент“ Беочин 1.596.000,00
Текуће одржавање спортских 
терена, објеката и опреме

Фудбалски клуб „Сусек“ Сусек 300.000,00
Oпремање и одржавање спортских 
објеката

Џудо клуб „Цемент“ Беочин 200.000,00
Набавка спортске опреме и 
реквизита

Кошаркашки клуб „Беочин“ Беочин 100.000,00
Набавка спортске опреме и 
реквизита

Карате клуб „Цемент“ Беочин 200.000,00
Набавка спортске опреме и 
реквизита

Одбојкашки клуб „Беочин“ Беочин 50.000,00
Набавка спортске опреме и 
реквизита

Одбојкашки клуб „Бок“ Беочин 50.000,00
Набавка спортске опреме и 
реквизита

ФИТНЕС КЛУБ "Бе-ФИТ но1" Беочин 84.000,00
Набавка спортске опреме и 
реквизита

УКУПНО 2.580.000,00
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III  Годишњи програми у области спорта, којима се 
       задовољавају потребе и  интереси грађана у области спорта 
      кроз давање стипендија и новчаних награда у 2020.години
      
     1  Стипендирани спортисти у 2020.години

Ред.
Бр.

Презиме и име 
спортисте

Датум и 
место 
рођења

ЈМБГ Адреса Спорт И З Н О С

1. Антељ Срђан
06.02.2004
Нови Сад

0602004800060
Железничка бб 
Раковац

џудо 150.000,00

2. Ђуричин Светозар
23.05.2002
Нови Сад

2305002800066
Трг цара Лазара 
4 Беочин

кошарка 150.000,00

3.
Трифковић 
Александра

18.08.2002
Нови Сад

1808002805015
Цар Душана 1 
Беочин

карате 150.000,00

4. Секулић Дуња
17.05.2005
Нови Сад

1705005805128
Старине Новака 
13 Беочин 

одбојка 150.000,00

5. Рауковић Предраг 
24.08.2004
Нови Сад 

2408004800032
Змај Јовина 11 
Беочин

рукомет 150.000,00

УКУПНО 750.000.00

    2   Новчане награде за постигнуте спортске резултате – спортисти 

Ред.
Бр.

Презиме 
и име 
спортисте

Датум и
место

рођења

Назив такмичења на коме је
освојена медаља или титула

Постигнути спортски
резултат

И З Н О С

1.
Чакар 
Зоран

16.12.1992

Светски евроазијски куп  у кунг
фу ву шу спорту 
Анкара /Турска
од 30.07 до 04.08.2019 године

Треће место – 
бронзана медаља

75.000,00

 3  Новчане награде за постигнуте спортске резултате –спортске организације
Ред.
Бр.

Назив спортске 
организације

Назив такмичења 
Постигнути спортски

резултат
И З Н О С

1.

Клуб борилачих 
спортова КУНГ 
Фу Кик Бокс Клуб
БФЦ Беочин

Светско првенство комбат савате – 
савате бокс Тунис јун 2019
Светски евроазијски куп  у кунг фу ву 
шу спорту 
Анкара /Турска
од 30.07 до 04.08.2019 године

Рауковић Огњен 
Треће место – 
бронзана медаља
Чакар Зоран
Треће место – 
бронзана медаља

75.000,00

УКУПНО      150.000,00

IV  Годишњи програми у области спорта, којима се
     задовољавају потребе и  интереси грађана у области спорта
     Спортски савез општине Беочин 

1. Спортски Савез општине Беочин редовна делатност    1.400.000,00

2. Спорт.Савез општине Беочин програмске активности 1.300.000,00

УКУПНО 2.700.000,00
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Члан 2.
 На основу одобрених Годишњих програма из 
члана 1 овог Решења, Општинско веће општине 
Беочин донеће појединачна решења о одобравању 
Годишњег програма, са утврђеним износима средстава 
за њихову реализацију у 2020. години. 
 Појединачна решења су коначна и против њих 
се може водити управни спор.
 Предмет Управног спора не може бити, у 
складу са Законом, износ добијених средстава по 
основу Годишњег програма.  

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

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-34/20  Председавајући ОВ 
Дана: 28.02.2020. године Митар Милинковић, с.р.

023
 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) и члана 12. став 3. и став 4. 
Правилника о категоризацији спортских организација, 
критеријумима и поступку доделе средстава за суфи-
нансирање програмских активности спортских органи-
зација, чланица Спортског савеза општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 4/19), а на основу 
обједињеног предлога Комисије за доделу средстава 
из области спорта бр. 01-06-33/2/20 од 26.02.2020. 
године, Општинско веће општине Беочин на седници 
одржаној дана 28.02.2020. године донело је

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 
ФУДБАЛСКОГ КЛУБА „ЦЕМЕНТ“ БЕОЧИН

ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1
 Одобравају се годишњи програми Фудбалског 
клуба „Цемент“ Беочин за 2020. годину у укупном 
износу од 2.700.000,00 динара и то:
- износ од 1.104.000,00 динара за редовне активности и
- износ од 1.596.000,00 динара за текуће одржавање 
спортских терена, објеката и опреме.

Члан 2.
 Пренос одобрених средстава вршиће се из 
средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Беочин за 2020. годину („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 13/19) програм 14, РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ функција 810, програмска класификација 
1301-0001, позиција 112 економска класификација 481, 
на рачун корисника отвореног код Министарства 

финансија, Управе за трезор – Нови Сад.

Члан 3.
 Средства ће се кориснику исплаћивати на 
основу захтева у зависности од остварења Буџета 

општине Беочин за 2020. годину.  

Члан 4.
 Уговоре о финансирању годишњих програма у 
области спорта са корисником из члана 1. овог Решења  
и то: Уговор о финансирању редовних активности и 
Уговор о финансирању текућег одржавање спортских 
терена, објеката и опреме закључиће Председник 
општине Беочин.

Члан 5.
 Корисник средстава је дужан да Општинском 
већу општине Беочин достави квартални и годишњи 
извештај о реализовању годишњег програма. 

Члан 6.
 Ово Решење је коначно. 

Члан 7.
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-35/20  Председавајући ОВ
Дана: 28.02.2020. године Митар Милинковић, с.р.

024
 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) и члана 
12. став 3. и став 4. Правилника о категоризацији 
спортских организација, критеријумима и поступку 
доделе средстава за суфинансирање програмских 
активности спортских организација, чланица Спортског  
савеза општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 4/19), а на основу обједињеног предлога 
Комисије за доделу средстава из области спорта бр. 01-
06-33/2/20 од 26.02.2020. године, Општинско веће 
општине Беочин на седници одржаној дана 28.02.2020. 
године донело је

РЕШЕЊЕ 
О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
ФУДБАЛСКОГ КЛУБА „БОРАЦ“ РАКОВАЦ

ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
 Одобрава се годишњи програм Фудбалског 
клуба „Борац“ Раковац за 2020. годину у износу од 
474.000,00 динара за редовне активности.
 

Члан 2.
 Пренос одобрених средстава вршиће се из 
средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бео-
чин за 2020. годину („Службени лист општине Беочин“ 
бр. 13/19)  програм 14, РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ  
функција 810, програмска класификација 1301-0001, 
позиција 112 економска класификација 481, на рачун 
корисника отвореног код Министарства финансија, 

Управе за трезор – Нови Сад.  
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Члан 3.
 Средства ће се кориснику исплаћивати на 
основу захтева у зависности од остварења буџета 
општине Беочин за 2020. годину.  

Члан 4.
 Уговор о финансирању годишњег програма у 
области спорта са корисником из члана 1. овог Решења  
и то: Уговор о финансирању редовних активности 
закључиће Председник општине Беочин. 

Члан 5.
 Корисник средстава је дужан да Општинском 
већу општине Беочин достави квартални и годишњи 
извештај о реализовању годишњег програма. 

Члан 6.
 Ово Решење је коначно. 

Члан 7.
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-36/20  Председавајући ОВ
Дана: 28.02.2020. године Митар Милинковић, с.р.

025
 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) и члана 12. став 3. и став 4. 
Правилника о категоризацији спортских организација, 
критеријумима и поступку доделе средстава за суфи-
нансирање програмских активности спортских органи-
зација, чланица Спортског савеза општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 4/19), а на основу 
обједињеног предлога Комисије за доделу средстава 
из области спорта бр. 01-06-33/2/20 од 26.02.2020. 
године, Општинско веће општине Беочин на седници 
одржаној дана 28.02.2020. године донело је  

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

ФУДБАЛСКОГ КЛУБА „СУСЕК“ СУСЕК
ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
 Одобравају се годишњи програми Фудбалског 
клуба „Сусек“ Сусек за 2020. годину у укупном износу од 
774.000,00 динара и то:
- износ од 474.000,00 динара за редовне активности и
- износ од 300.000,00 динара за опремање и одржава-
ње спортских објеката.

Члан 2.
 Пренос одобрених средстава вршиће се из 
средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бео-
чин за 2019. годину („Службени лист општине Беочин“ 
бр. 15/18)  програм 14, РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ  
функција 810, програмска класификација 1301-0001, 

позиција 112 економска класификација 481 , на рачун 
корисника отвореног код Министарства финансија, 
Управе за трезор – Нови Сад.

Члан 3.
 Средства ће се кориснику исплаћивати на 
основу захтева у зависности од остварења буџета 
општине Беочин за 2020. годину.  

Члан 4.
 Уговоре о финансирању годишњих програма у 
области спорта са корисником из члана 1. овог Решења 
и то: Уговор о финансирању редовних активности и 
Уговор о финансирању опремања и одржавања 
спортских објеката закључиће Председник општине 
Беочин.

Члан 5.
 Корисник средстава је дужан да Општинском 
већу општине Беочин достави квартални и годишњи 
извештај о реализовању годишњег програма. 

Члан 6.
 Ово Решење је коначно. 

Члан 7.
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-37/20  Председавајући ОВ
Дана: 28.02.2020. године Митар Милинковић, с.р.

026
 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) и члана 
12. став 3. и став 4. Правилника о категоризацији 
спортских организација, критеријумима и поступку 
доделе средстава за суфинансирање програмских 
активности спортских организација, чланица Спортског  
савеза општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 4/19), а на основу обједињеног предлога 
Комисије за доделу средстава из области спорта бр. 01-
06-33/2/20 од 26.02.2020. године, Општинско веће 
општине Беочин на седници одржаној дана 28.02.2020. 
године донело је  

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ФУДБАЛСКОГ КЛУБА „ПРОЛЕТЕР“ БАНОШТОР
ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
Одобрава се годишњи програм Фудбалског клуба 
„Пролетер“ Баноштор за 2020. годину у износу од 
474.000,00 динара за редовне активности.

Члан 2.
 Пренос одобрених средстава вршиће се из 
средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бео-

4. март 2020. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН Број 2 - Страна 17



чин за 2020. годину („Службени лист општине Беочин“ 
бр. 13/19)  програм 14, РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ  
функција 810, програмска класификација 1301-0001, 
позиција 112 економска класификација 481, на рачун 
корисника отвореног код Министарства финансија, 

Управе за трезор – Нови Сад.  

Члан 3.
 Средства ће се кориснику исплаћивати на 
основу захтева у зависности од остварења буџета 
општине Беочин за 2020. годину.  

Члан 4.
 Уговор о финансирању годишњег програма у 
области спорта са корисником из члана 1. овог Решења  
и то: Уговор о финансирању редовних активности 
закључиће Председник општине Беочин. 

Члан 5.
 Корисник средстава је дужан да Општинском 
већу општине Беочин достави квартални и годишњи 
извештај о реализовању годишњег програма. 

Члан 6.
 Ово Решење је коначно. 

Члан 7.
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-38/20  Председавајући О
Дана: 28.02.2020. године Митар Милинковић, с.р.

027
 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) и члана 12. став 3. и став 4. 
Правилника о категоризацији спортских организација, 
критеријумима и поступку доделе средстава за 
суфинансирање програмских активности спортских 
организација, чланица Спортског савеза општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 4/19), а 
на основу обједињеног предлога Комисије за доделу 
средстава из области спорта бр. 01-06-33/2/20 од 
26.02.2020. године, Општинско веће општине Беочин 
на седници одржаној дана 28.02.2020. године донело је  

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЏУДО 

КЛУБА „ЦЕМЕНТ“ БЕОЧИН ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
 Одобравају се годишњи програми Џудо клуба 
„Цемент“ Беочин за 2020. годину у укупном износу од 
1.502.000,00 динара и то:
- износ од 1.302.000,00 динара за редовне активности и 
- износ од 200.000,00 динара за набавку спортске опре-
ме и реквизита. 

Члан 2.
 Пренос одобрених средстава вршиће се из 
средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Беочин за 2020. годину („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 13/19) програм 14, РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ функција 810, програмска класификација 
1301-0001, позиција 112 економска класификација 481, 
на рачун корисника отвореног код Министарства 
финансија, Управе за трезор – Нови Сад.

Члан 3.
 Средства ће се кориснику исплаћивати на 
основу захтева у зависности од остварења буџета 
општине Беочин за 2020. годину.  

Члан 4.
 Уговоре о финансирању годишњих програма у 
области спорта са корисником из члана 1. овог Решења 
и то: Уговор о финансирању редовних активности и 
Уговор о финансирању набавке спортске опреме и 
реквизита закључиће Председник општине Беочин. 

Члан 5.
 Корисник средстава је дужан да Општинском 
већу општине Беочин достави квартални и годишњи 
извештај о реализовању годишњег програма. 

Члан 6.
 Ово Решење је коначно. 

Члан 7.
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-39/20  Председавајући ОВ
Дана: 28.02.2020. године Митар Милинковић, с.р.

028
 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) и члана 
12. став 3. и став 4. Правилника о категоризацији 
спортских организација, критеријумима и поступку 
доделе средстава за суфинансирање програмских 
активности спортских организација, чланица Спортског  
савеза општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 4/19), а на основу обједињеног предлога 
Комисије за доделу средстава из области спорта бр. 01-
06-33/2/20 од 26.02.2020. године, Општинско веће 
општине Беочин на седници одржаној дана 28.02.2020. 
године донело је  

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

КОШАРКАШКОГ КЛУБА „БЕОЧИН“ БЕОЧИН
ЗА 2020. ГОДИНУ
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Члан 1.
 Одобравају се годишњи програми Кошаркаш-
ког клуба „Беочин“ Беочин за 2020. годину у укупном 
износу од 1.024.000,00 динара и то:
- износ од 924.000,00 дианра за редовне активности и 
- износ од 100.000,00 динара за набавку спортске опре-
ме и реквизита.

Члан 2.
 Пренос одобрених средстава вршиће се из 
средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Беочин за 2019. годину („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 15/18) програм 14, РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ функција 810, програмска класификација 
1301-0001, позиција 112 економска класификација 481, 
на рачун корисника отвореног код Министарства 
финансија, Управе за трезор – Нови Сад.  

Члан 3.
 Средства ће се кориснику исплаћивати на 
основу захтева у зависности од остварења буџета 
општине Беочин за 2020. годину.  

Члан 4.
 Уговоре о финансирању годишњих програма у 
области спорта са корисником из члана 1. овог Решења  
и то: Уговор о финансирању редовних активности и 
Уговор о финансирању набавке спортске опреме и 
реквизита закључиће Председник општине Беочин. 

Члан 5.
 Корисник средстава је дужан да Општинском 
већу општине Беочин достави квартални и годишњи 
извештај о реализовању годишњег програма. 

Члан 6.
 Ово Решење је коначно. 

Члан 7.
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-40/20  Председавајући ОВ
Дана: 28.02.2020. године  Митар Милинковић, с.р.

029
 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) и члана 
12. став 3. и став 4. Правилника о категоризацији 
спортских организација, критеријумима и поступку 
доделе средстава за суфинансирање програмских 
активности спортских организација, чланица Спортског  
савеза општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 4/19), а на основу обједињеног предлога 
Комисије за доделу средстава из области спорта бр. 01-
06-33/2/20 од 26.02.2020. године, Општинско веће 
општине Беочин на седници одржаној дана 28.02.2020. 
године донело је  

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КАРАТЕ 

КЛУБА „ЦЕМЕНТ“ БЕОЧИН ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
 Одобравају се годишњи програми Карате клуба 
„Цемент“ Беочин за 2020. годину у укупном износу од 
1.124.000,00 динара и то: 
- износ од 924.000,00 динара за редовне активности и 
- износ од 200.000,00 динара за набавку спортске опре-
ме и реквизита. 

Члан 2.
 Пренос одобрених средстава вршиће се из 
средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Беочин за 2019. годину („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 15/18) програм 14, РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ функција 810, програмска класификација 
1301-0001, позиција 112 економска класификација 481, 
на рачун корисника отвореног код Министарства 
финансија, Управе за трезор – Нови Сад.  

Члан 3.
 Средства ће се кориснику исплаћивати на 
основу захтева у зависности од остварења буџета 
општине Беочин за 2020. годину.  

Члан 4.
 Уговоре о финансирању годишњеих програма у 
области спорта са корисником из члана 1. овог Решења 
и то: Уговор о финансирању редовних активности и 
Уговор о финансирању набавке спортске опреме и 
реквизита закључиће Председник општине Беочин. 

Члан 5.
 Корисник средстава је дужан да Општинском 
већу општине Беочин достави квартални и годишњи 
извештај о реализовању годишњег програма. 

Члан 6.
 Ово Решење је коначно.

Члан 7.
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-41/20  Председавајући ОВ
Дана: 28.02.2020. године  Митар Милинковић, с.р.

030
 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) и члана 12. став 3. и став 4. 
Правилника о категоризацији спортских организација, 
критеријумима и поступку доделе средстава за 
суфинансирање програмских активности спортских 
организација, чланица Спортског савеза општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 4/19), а 
на основу обједињеног предлога Комисије за доделу 
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средстава из области спорта бр. 01-06-33/2/20 од 
26.02.2020. године, Општинско веће општине Беочин 
на седници одржаној дана 28.02.2020. године донело је  

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

ОДБОЈКАШКОГ КЛУБА „БЕОЧИН“ БЕОЧИН
ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
 Одобравају се годишњи програми Одбојкашког 
клуба „Беочин“ Беочин за 2020. годину у укупном износу 
од 302.000,00 динара и то:
- износ од 252.000,00 динара за редовне активности и 
- износ од 50.000,00 динара за набавку спортске опре-
ме и реквизита. 

Члан 2.
 Пренос одобрених средстава вршиће се из 
средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Беочин за 2019. годину („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 15/18) програм 14, РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ функција 810, програмска класификација 
1301-0001, позиција 112 економска класификација 481, 
на рачун корисника отвореног код Министарства 
финансија, Управе за трезор – Нови Сад.  

Члан 3.
 Средства ће се кориснику исплаћивати на 
основу захтева у зависности од остварења буџета 
општине Беочин за 2020. годину.  

Члан 4.
 Уговоре о финансирању годишњих програма у 
области спорта са корисником из члана 1. овог Решења  
и то: Уговор о финансирању редовних активности и 
Уговор о финансирању набавке спортске опреме и 
реквизита закључиће Председник општине Беочин.

Члан 5.
 Корисник средстава је дужан да Општинском 
већу општине Беочин достави квартални и годишњи 
извештај о реализовању годишњег програма. 

Члан 6.
 Ово Решење је коначно. 

Члан 7.
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-42/20  Председавајући ОВ
Дана: 28.02.2020. године Митар Милинковић, с.р.

031
 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) и члана 
12. став 3. и став 4. Правилника о категоризацији 

спортских организација, критеријумима и поступку 
доделе средстава за суфинансирање програмских 
активности спортских организација, чланица Спортског  
савеза општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 4/19), а на основу обједињеног предлога 
Комисије за доделу средстава из области спорта бр. 01-
06-33/2/20 од 26.02.2020. године, Општинско веће 
општине Беочин на седници одржаној дана 28.02.2020. 
године донело је  

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

ОДБОЈКАШКОГ КЛУБА „БОК“ БЕОЧИН
ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
 Одобравају се годишњи програми Одбојкашког 
клуба „Бок“ Беочин за 2020. годину у укупном износу од 
218.000,00 динара и то:
- износ од 168.000,00 динара за редовне активности и 
- износ од 50.000,00 динара за набавку спортске опре-
ме и реквизита. 

Члан 2.
 Пренос одобрених средстава вршиће се из 
средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Беочин за 2019. годину („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 15/18) програм 14, РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ функција 810, програмска класификација 
1301-0001, позиција 112 економска класификација 481, 
на рачун корисника отвореног код Министарства 
финансија, Управе за трезор – Нови Сад.  

Члан 3.
 Средства ће се кориснику исплаћивати на 
основу захтева у зависности од остварења буџета 
општине Беочин за 2020. годину.  

Члан 4.
 Уговоре о финансирању годишњих програма у 
области спорта са корисником из члана 1. овог Решења  
и то: Уговор о финансирању редовних активности и 
Уговор о финансирању набавке спортске опреме и 
реквизита закључиће Председник општине Беочин.

Члан 5.
 Корисник средстава је дужан да Општинском 
већу општине Беочин достави квартални и годишњи 
извештај о реализовању годишњег програма. 

Члан 6.
 Ово Решење је коначно. 

Члан 7.
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-43/20  Председавајући ОВ
Дана: 28.02.2020. године  Митар Милинковић, с.р.

032
 На основу члана 138. став 2 Закона о спорту 
(„Службени гласник РС“ бр. 10/16), члана 30. Правил-
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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) и члана 12. став 3. и став 4. 
Правилника о категоризацији спортских организација, 
критеријумима и поступку доделе средстава за 
суфинансирање програмских активности спортских 
организација, чланица Спортског савеза општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 4/19), а 
на основу обједињеног предлога Комисије за доделу 
средстава из области спорта бр. 01-06-33/2/20 од 
26.02.2020. године, Општинско веће општине Беочин 
на седници одржаној дана 28.02.2020. године донело је  

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

РУКОМЕТНОГ КЛУБА „БЕОЧИН 1959“ БЕОЧИН
ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
 Одобрава се годишњи програм Рукометног 
клуба „Беочин 1959“ Беочин за 2020. годину у износу од 
252.000,00 динара, за редовне активности.

Члан 2.
 Пренос одобрених средстава вршиће се из 
средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Беочин за 2019. годину („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 15/18) програм 14, РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ функција 810, програмска класификација 
1301-0001, позиција 112 економска класификација 481, 
на рачун корисника отвореног код Министарства 
финансија, Управе за трезор – Нови Сад.  

Члан 3.
 Средства ће се кориснику исплаћивати на 
основу захтева у зависности од остварења буџета 
општине Беочин за 2020. годину.  

Члан 4.
 Уговор о финансирању годишњег програма у 
области спорта са корисником из члана 1. овог 
Решења, и то: Уговор о финансирању редовних 
активности закључиће Председник општине Беочин. 

Члан 5.
 Корисник средстава је дужан да Општинском 
већу општине Беочин достави квартални и годишњи 
извештај о реализовању годишњег програма. 

Члан 6.
 Ово Решење је коначно. 

Члан 7.
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-44/20   Председавајући ОВ
Дана: 28.02.2020. године  Митар Милинковић, с.р.

033
 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) и члана 12. став 3. и став 4. 
Правилника о категоризацији спортских организација, 
критеријумима и поступку доделе средстава за 
суфинансирање програмских активности спортских 
организација, чланица Спортског савеза општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 4/19), а 
на основу тачке II обједињеног предлога Комисије за 
доделу средстава из области спорта бр. 01-06-33/2/19 
од 26.02.2020. године, Општинско веће општине 
Беочин на седници одржаној дана 28.02.2020. године 
донело је  

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
БОКСЕРСКОГ КЛУБА „ЦЕМЕНТ“ БЕОЧИН

ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
 Одобрава се годишњи програм Боксерског 
клуба „Цемент“ Беочин за 2020. годину у износу од 
252.000,00 динара, за редовне активности.

Члан 2.
 Пренос одобрених средстава вршиће се из 
средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Беочин за 2019. годину („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 15/18) програм 14, РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ функција 810, програмска класификација 
1301-0001, позиција 112 економска класификација 481, 
на рачун корисника отвореног код Министарства 
финансија, Управе за трезор – Нови Сад.  

Члан 3.
 Средства ће се кориснику исплаћивати на 
основу захтева у зависности од остварења буџета 
општине Беочин за 2020. годину.  

Члан 4.
 Уговор о финансирању годишњег програма у 
области спорта са корисником из члана 1. овог 
Решења, и то: Уговор о финансирању редовних 
активност закључиће Председник општине Беочин. 

Члан 5.
 Корисник средстава је дужан да Општинском 
већу општине Беочин достави квартални и годишњи 
извештај о реализовању годишњег програма. 

Члан 6.
 Ово Решење је коначно. 

Члан 7.
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-45/20  Председавајући ОВ
Дана: 28.02.2020. године  Митар Милинковић, с.р
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034
 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) и члана 
12. став 3. и став 4. Правилника о категоризацији 
спортских организација, критеријумима и поступку 
доделе средстава за суфинансирање програмских 
активности спортских организација, чланица Спортског  
савеза општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 4/19), а на основу обједињеног предлога 
Комисије за доделу средстава из области спорта бр. 01-
06-33/2/20 од 26.02.2020. године, Општинско веће 
општине Беочин на седници одржаној дана 26.02.2020. 
године донело је  

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

СТОНОТЕНИСКОГ КЛУБА „БЕОЧИН“ БЕОЧИН
ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
 Одобрава се годишњи програм Стонотениског 
клуба „Беочин“ Беочин за 2020. годину у износу од 
252.000,00 динара, за редовне активности.

Члан 2.
 Пренос одобрених средстава вршиће се из 
средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Беочин за 2019. годину („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 15/18) програм 14, РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ функција 810, програмска класификација 
1301-0001, позиција 112 економска класификација 481, 
на рачун корисника отвореног код Министарства 
финансија, Управе за трезор – Нови Сад.  

Члан 3.
 Средства ће се кориснику исплаћивати на 
основу захтева у зависности од остварења буџета 
општине Беочин за 2020. годину.  

Члан 4.
 Уговор о финансирању годишњег програма у 
области спорта са корисником из члана 1. овог 
Решења, и то:Уговор о финансирању редовне 
делатности закључиће Председник општине Беочин. 

Члан 5.
 Корисник средстава је дужан да Општинском 
већу општине Беочин достави квартални и годишњи 
извештај о реализовању годишњег програма. 

Члан 6.
 Ово Решење је коначно. 

Члан 7.
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-46/20  Председавајући ОВ
Дана: 28.02.2020. године  Митар Милинковић, с.р.

035
 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) и члана 12. став 3. и став 4. 
Правилника о категоризацији спортских организација, 
критеријумима и поступку доделе средстава за 
суфинансирање програмских активности спортских 
организација, чланица Спортског савеза општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 4/19), а 
на основу обједињеног предлога Комисије за доделу 
средстава из области спорта бр. 01-06-33/2/20 од 
26.02.2020. године, Општинско веће општине Беочин 
на седници одржаној дана 28.02.2020. године донело је  

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА КУНГ ФУ 

КИК БОКС „БФЦ“ БЕОЧИН ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
 Одобрава се годишњи програм Кунг фу кик бокс 
„БФЦ“ Беочин за 2020. годину у износу од 216.000,00 
динара, за редовне активности.

Члан 2.
 Пренос одобрених средстава вршиће се из 
средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Беочин за 2019. годину („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 15/18) програм 14, РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ  функција 810, програмска класификација 
1301-0001, позиција 112 економска класификација 481, 
на рачун корисника отвореног код Министарства 
финансија, Управе за трезор – Нови Сад.  

Члан 3.
 Средства ће се кориснику исплаћивати на 
основу захтева у зависности од остварења буџета 
општине Беочин за 2020. годину.  

Члан 4.
 Уговор о финансирању годишњег програма у 
области спорта са корисником из члана 1. овог 
Решења, и то:Уговор о финансирању редовне 
активности закључиће Председник општине Беочин. 

Члан 5.
 Корисник средстава је дужан да Општинском 
већу општине Беочин достави квартални и годишњи 
извештај о реализовању годишњег програма. 

Члан 6.
 Ово Решење је коначно. 

Члан 7.
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-47/20  Председавајући ОВ
Дана: 28.02.2020. године Митар Милинковић, с.р.
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036
 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) и члана 12. став 3. и став 4. 
Правилника о категоризацији спортских организација, 
критеријумима и поступку доделе средстава за 
суфинансирање програмских активности спортских 
организација, чланица Спортског савеза општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 4/19), а 
на основу обједињеног предлога Комисије за доделу 
средстава из области спорта бр. 01-06-33/2/20 од 
26.02.2020. године, Општинско веће општине Беочин 
на седници одржаној дана 28.02.2020. године донело је  

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
ШАХОВСКОГ КЛУБА „ЦЕМЕНТ“ БЕОЧИН

ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
 Одобрава се годишњи програм Шаховског 
клуба  „Цемент“ Беочин за 2020. годину у износу од 
168.000,00 динара, за редовне активности. 

Члан 2.
 Пренос одобрених средстава вршиће се из 
средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Беочин за 2019. годину („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 15/18) програм 14, РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ функција 810, програмска класификација 
1301-0001, позиција 112 економска класификација 481, 
на рачун корисника отвореног код Министарства 
финансија, Управе за трезор – Нови Сад.  

Члан 3.
 Средства ће се кориснику исплаћивати на 
основу захтева у зависности од остварења буџета 
општине Беочин за 2020. годину.  

Члан 4.
 Уговор о финансирању годишњег прогрма у 
области спорта са корисником из члана 1. овог 
Решења, и то: Уговор о финансирању редовне 
активности закључиће Председник општине Беочин. 

Члан 5.
 Корисник средстава је дужан да Општинском 
већу општине Беочин достави квартални и годишњи 
извештај о реализовању годишњег програма. 

Члан 6.
 Ово Решење је коначно. 

Члан 7.
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-48/20   Председавајући ОВ
Дана: 28.02.2020. године  Митар Милинковић, с.р.

037
 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) и члана 12. став 3. и став 4. 
Правилника о категоризацији спортских организација, 
критеријумима и поступку доделе средстава за 
суфинансирање програмских активности спортских 
организација, чланица Спортског савеза општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 4/19), а 
на основу обједињеног предлога Комисије за доделу 
средстава из области спорта бр. 01-06-33/2/20 од 
26.02.2020. године, Општинско веће општине Беочин 
на седници одржаној дана 28.02.2020. године донело је  

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
СПОРТСКО РИБОЛОВАЧКОГ КЛУБА „ЈАЗ“ 

БЕОЧИН ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
 Одобрава се годишњи програм Спортско 
риболовачког клуба „Јаз“ Беочин за 2020. годину у 
износу од 84.000,00 динара, за редовне активности.

Члан 2.
 Пренос одобрених средстава вршиће се из 
средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Беочин за 2019. годину („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 15/18) програм 14, РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ функција 810, програмска класификација 
1301-0001, позиција 112 економска класификација 481, 
на рачун корисника отвореног код Министарства 
финансија, Управе за трезор – Нови Сад.  

Члан 3.
 Средства ће се кориснику исплаћивати на 
основу захтева у зависности од остварења буџета 
општине Беочин за 2020. годину.  

Члан 4.
 Уговор о финансирању годишњег прогрма у 
области спорта са корисником из члана 1. овог 
Решења, и то: Уговор о финансирању редовне 
активности закључиће Председник општине Беочин. 

Члан 5.
 Корисник средстава је дужан да Општинском 
већу општине Беочин достави квартални и годишњи 
извештај о реализовању годишњег програма. 

Члан 6.
 Ово Решење је коначно. 

Члан 7.
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-49/20   Председавајући ОВ
Дана: 28.02.2020. године  Митар Милинковић, с.р.
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038
 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) и члана 12. став 3. и став 4. 
Правилника о категоризацији спортских организација, 
критеријумима и поступку доделе средстава за 
суфинансирање програмских активности спортских 
организација, чланица Спортског савеза општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 4/19), а 
на основу обједињеног предлога Комисије за доделу 
средстава из области спорта бр. 01-06-33/2/20 од 
26.02.2020. године, Општинско веће општине Беочин 
на седници одржаној дана 28.02.2020. године донело је  

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ФИТНЕС 
КЛУБА „Бе-ФИТ но 1“ БЕОЧИН ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
 Одобрава се годишњи програм Фитенс клуба 
„Бе-ФИТ но 1“ Беочин за 2020. годину у износу од 
84.000,00 динара, за набавку спортске опреме и 
реквизита.

Члан 2.
 Пренос одобрених средстава вршиће се из 
средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бео-
чин за 2019. годину („Службени лист општине Беочин“ 
бр. 15/18) програм 14, РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
функција 810, програмска класификација 1301-0001, 
позиција 112 економска класификација 481, на рачун 
корисника отвореног код Министарства финансија, 
Управе за трезор – Нови Сад.  

Члан 3.
 Средства ће се кориснику исплаћивати на 
основу захтева у зависности од остварења буџета 
општине Беочин за 2020. годину.  

Члан 4.
 Уговор о финансирању годишњег програма у 
области спорта са корисником из члана 1. овог 
Решења, и то: Уговор о финансирању набавке спортске 
опреме и реквизита закључиће Председник општине 
Беочин. 

Члан 5.
 Корисник средстава је дужан да Општинском 
већу општине Беочин достави квартални и годишњи 
извештај о реализовању годишњег програма. 

Члан 6.
 Ово Решење је коначно. 

Члан 7.
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-50/20   Председавајући ОВ
Дана: 28.02.2020. године  Митар Милинковић, с.р.

039
 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) и члана 12. став 3. и став 4. 
Правилника о категоризацији спортских организација, 
критеријумима и поступку доделе средстава за 
суфинансирање програмских активности спортских 
организација, чланица Спортског савеза општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 4/19), а 
на основу обједињеног предлога Комисије за доделу 
средстава из области спорта бр. 01-06-33/2/20 од 
26.02.2020. године, Општинско веће општине Беочин 
на седници одржаној дана 28.02.2020. године
донело је  

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА  
СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ БЕОЧИН

ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
 Одобравају се годишњи програми Спортског 
савеза општине Беочин за 2020. годину у укупном 
износу од 2.700.000,00 динара и то:
- износ од 1.400.000,00 динара за редовну делатност и
- износ од 1.300.000,00 динара за програмске актив-
ности. 

Члан 2.
 Пренос одобрених средстава вршиће се из 
средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Беочин за 2019. годину („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 15/18) програм 14, РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ функција 810, програмска класификација 
1301-0001, позиција 112 економска класификација 481, 
на рачун корисника отвореног код Министарства 
финансија, Управе за трезор – Нови Сад.  

Члан 3.
 Средства ће се кориснику исплаћивати на 
основу захтева у зависности од остварења буџета 
општине Беочин за 2020. годину.  

Члан 4.
 Уговор о финансирању годишњих програма у 
области спорта са корисником из члана 1. овог Решења 
и то: Уговор о финансирању редовних активности и 
Уговор о финансирању програмских активности 
закључиће Председник општине Беочин. 

Члан 5.
 Корисник средстава је дужан да Општинском 
већу општине Беочин достави квартални и годишњи 
извештај о реализовању годишњег програма. 

Члан 6.
 Ово Решење је коначно. 

Члан 7.
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
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ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-51/20  Председавајући ОВ
Дана: 28.02.2020. године Митар Милинковић, с.р.

040
 На основу члана 138. став 2. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС“ бр. 10/16), члана 30. и 45. 
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) и члана 
12. став 3. и став 4. Правилника о категоризацији 
спортских организација, критеријумима и поступку 
доделе средстава за суфинансирање програмских 
активности спортских организација, чланица Спортског  
савеза општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 4/19), а на основу обједињеног предлога 
Комисије за доделу средстава из области спорта бр. 01-
06-33/2/20 од 26.02.2020. године, Општинско веће 
општине Беочин на седници одржаној дана 28.02.2020. 
године донело је  

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈЕ 

Члан 1.
 Додељује се стипендија АНТЕЉ СРЂАНУ из 
Раковца, Железничка бб, као посебно перспективном 
спортисти за спорт – џудо, за 2020. годину, у укупном 
износу од 150.000,00 динара.
 

Члан 2.
 Пренос одобрених средстава вршиће се из 
средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Беочин за 2020. годину („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 13/19) програм 14, РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ функција 810, програмска класификација 
1301-0001, позиција 112 економска класификација 481, 
на рачун корисника стипендије отвореног код пословне 
банке или поштанске штедионице. 

Члан 3.
 Средства ће се кориснику исплаћивати месеч-
но у износу од 15.000,00 динара, у трајању од десет 
месеци, почев од месеца марта 2020. године.

Члан 4.
 Уговор о стипендирању са корисником из члана 
1. овог Решења закључиће Председник општине Бео-
чин. 

Члан 5.
 Право на стипендију престаје спортисти прес-
танком испуњавања услова.
 

Члан 6.
 Ово Решење је коначно. 

Члан 7.
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-52/20  Председавајући ОВ
Дана: 28.02.2020. године  Митар Милинковић, с.р.

041
 На основу члана 138. став 2. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС“ бр. 10/16), члана 30. и 45. 
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) и члана 
12. став 3. и став 4. Правилника о категоризацији 
спортских организација, критеријумима и поступку 
доделе средстава за суфинансирање програмских 
активности спортских организација, чланица Спортског  
савеза општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 4/19), а на основу обједињеног предлога 
Комисије за доделу средстава из области спорта бр. 01-
06-33/2/20 од 26.02.2020. године, Општинско веће 
општине Беочин на седници одржаној дана 28.02.2020. 
године донело је  

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈЕ

Члан 1.
 Додељује се стипендија ЂУРИЧИН СВЕТОЗА-
РУ из Беочина, Трг цара Лазара 4, као посебно 
перспективном спортисти за спорт – кошарка, за 2020. 
годину, у укупном износу од 150.000,00 динара.
 

Члан 2.
 Пренос одобрених средстава вршиће се из 
средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Беочин за 2020. годину („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 13/19) програм 14, РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ функција 810, програмска класификација 
1301-0001, позиција 112 економска класификација 481, 
на рачун корисника стипендије отвореног код пословне 
банке или поштанске штедионице.

Члан 3.
 Средства ће се кориснику исплаћивати 
месечно у износу од 15.000,00 динара, у трајању од 
десет месеци, почев од месеца марта 2020. године.

Члан 4.
 Уговор о стипендирању са корисником из члана 
1. овог Решења закључиће Председник општине Бео-
чин. 

Члан 5.
 Право на стипендију престаје спортисти прес-
танком испуњавања услова.
 

Члан 6.
 Ово Решење је коначно. 

Члан 7.
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
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ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-53/20   Председавајући ОВ
Дана: 28.02.2020. године  Митар Милинковић, с.р.

042
 На основу члана 138. став 2. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС“ бр. 10/16), члана 30. и 45. 
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) и члана 
12. став 3. и став 4. Правилника о категоризацији 
спортских организација, критеријумима и поступку 
доделе средстава за суфинансирање програмских 
активности спортских организација, чланица Спортског  
савеза општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 4/19), а на основу обједињеног предлога 
Комисије за доделу средстава из области спорта бр. 01-
06-33/2/20 од 26.02.2020. године, Општинско веће 
општине Беочин на седници одржаној дана 28.02.2020. 
године донело је  

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈЕ 

Члан 1.
 Додељује се стипендија ТРИФКОВИЋ АЛЕК-
САНДРИ из Беочина, Цара Душана 1, као посебно 
перспективном спортисти за спорт – карате, за 2020. 
годину, у укупном износу од 150.000,00 динара
 

Члан 2.
 Пренос одобрених средстава вршиће се из 
средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Беочин за 2020. годину („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 13/19) програм 14, РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ функција 810, програмска класификација 
1301-0001, позиција 112 економска класификација 481, 
на рачун корисника стипендије отвореног код пословне 
банке или поштанске штедионице.

Члан 3.
 Средства ће се кориснику исплаћивати 
месечно у износу од 15.000,00 динара, у трајању од 
десет месеци, почев од месеца марта 2020. године.

Члан 4.
 Уговор о стипендирању са корисником из члана 
1. овог Решења закључиће Председник општине Бео-
чин. 

Члан 5.
 Право на стипендију престаје спортисти 
престанком испуњавања услова.
 

Члан 6.
 Ово Решење је коначно. 

Члан 7.
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-54/20  Председавајући ОВ
Дана: 28.02.2020. године  Митар Милинковић, с.р.

043
 На основу члана 138. став 2. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС“ бр. 10/16), члана 30. и 45. 
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) и члана 
12. став 3. и став 4. Правилника о категоризацији 
спортских организација, критеријумима и поступку 
доделе средстава за суфинансирање програмских 
активности спортских организација, чланица Спортског  
савеза општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 4/19), а на основу обједињеног предлога 
Комисије за доделу средстава из области спорта бр. 01-
06-33/2/20 од 26.02.2020. године, Општинско веће 
општине Беочин на седници одржаној дана 28.02.2020. 
године донело је  

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈЕ

Члан 1.
 Додељује се стипендија СЕКУЛИЋ ДУЊИ из 
Беочина, Старине Новака 13, као посебно перспек-
тивном спортисти за спорт – одбојка, за 2020. годину, у 
укупном износу од 150.000,00 динара
 

Члан 2.
 Пренос одобрених средстава вршиће се из 
средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Беочин за 2020. годину („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 13/19) програм 14, РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ функција 810, програмска класификација 
1301-0001, позиција 112 економска класификација 481, 
на рачун корисника стипендије отвореног код пословне 
банке или поштанске штедионице. 

Члан 3.
 Средства ће се кориснику исплаћивати 
месечно у износу од 15.000,00 динара, у трајању од 
десет месеци, почев од месеца марта 2020. године.

Члан 4.
 Уговор о стипендирању са корисником из члана 
1. овог Решења закључиће Председник општине Бео-
чин. 

Члан 5.
 Право на стипендију престаје спортисти 
престанком испуњавања услова.
 

Члан 6.
 Ово Решење је коначно. 

Члан 7.
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
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ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-55/20   Председавајући ОВ
Дана: 28.02.2020. године  Митар Милинковић, с.р.

044
 На основу члана 138. став 2. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС“ бр. 10/16), члана 30. и 45. 
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) и члана 
12. став 3. и став 4. Правилника о категоризацији 
спортских организација, критеријумима и поступку 
доделе средстава за суфинансирање програмских 
активности спортских организација, чланица Спортског  
савеза општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 4/19), а на основу обједињеног предлога 
Комисије за доделу средстава из области спорта бр. 01-
06-33/2/20 од 26.02.2020. године, Општинско веће 
општине Беочин на седници одржаној дана 28.02.2020. 
године донело је  

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈЕ

Члан 1.
 Додељује се стипендија РАУКОВИЋ ПРЕДРА-
ГУ из Беочина, Змај Јовина 11, као посебно перспек-
тивном спортисти за спорт – рукомет, за 2020. годину, у 
укупном износу од 150.000,00 динара
 

Члан 2.
 Пренос одобрених средстава вршиће се из 
средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Беочин за 2020. годину („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 13/19) програм 14, РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ функција 810, програмска класификација 
1301-0001, позиција 112 економска класификација 481, 
на рачун корисника стипендије отвореног код пословне 
банке или поштанске штедионице.

Члан 3.
 Средства ће се кориснику исплаћивати 
месечно у износу од 15.000,00 динара, у трајању од 
десет месеци, почев од месеца марта 2020. године.

Члан 4.
 Уговор о стипендирању са корисником из члана 
1. овог Решења закључиће Председник општине Бео-
чин. 

Члан 5. 
 Право на стипендију престаје спортисти прес-
танком испуњавања услова.
 

Члан 6.
 Ово Решење је коначно. 

Члан 7.
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-56/20  Председавајући ОВ
Дана: 28.02.2020. године  Митар Милинковић, с.р.

045
 На основу члана 138. став 2. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС“ бр. 10/16), члана 30. и 46. 
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) и члана 
12. став 3. и став 4. Правилника о категоризацији 
спортских организација, критеријумима и поступку 
доделе средстава за суфинансирање програмских 
активности спортских организација, чланица Спортског  
савеза општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 4/19), а на основу обједињеног предлога 
Комисије за доделу средстава из области спорта бр. 01-
06-33/2/20 од 26.02.2020. године, Општинско веће 
општине Беочин на седници одржаној дана 28.02.2020. 
године донело је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ

Члан 1.
 Додељује се новчана награда ЗОРАНУ ЧАКАРУ 
из Беочина, Златиборска бб, члану Клуба борилачких 
спортова Кунг Фу - Кик бокс клуб „БФЦ“ Беочин за 
освојено треће место и бронзану медаљу на Светском 
евроазисјком купу у Кунг фу бу шу спорту одржаном у 
Анкари – Турска, у периоду од 30.07.-04.08.2019. 
године, у износу од 75.000,00 динара
 

Члан 2.
 Пренос одобрених средстава извршиће се из 
средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Беочин за 2020. годину („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 13/19) програм 14, РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ функција 810, програмска класификација 
1301-0001, позиција 112 економска класификација 481, 
на рачун добитника награде отвореног код пословне 
банке или поштанске штедионице, једнократно. 

Члан 3.
 Уговор о додели новчане награде са добит-
ником из члана 1. овог Решења закључиће Председник 
општине Беочин. 

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: 01-400-57/20   Председавајући ОВ
Дана: 28.02.2020. године Митар Милинковић, с.р.
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046
 На основу члана 138. став 2. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС“ бр. 10/16), члана 30. и 46. 
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) и члана 
12. став 3. и став 4. Правилника о категоризацији 
спортских организација, критеријумима и поступку 
доделе средстава за суфинансирање програмских 
активности спортских организација, чланица Спортског  
савеза општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 4/19), а на основу обједињеног предлога 
Комисије за доделу средстава из области спорта бр. 01-
06-33/2/20 од 26.02.2020. године, Општинско веће 
општине Беочин на седници одржаној дана 28.02.2020. 
године донело је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ

Члан 1.
 Додељује се новчана награда Клубу борилач-
ких спортова Кунг Фу - Кик бокс клуб „БФЦ“ Беочин за 
освојене медаље на великим међународним спортским 
такмичењима и то:
- треће место и бронзана медаља на Светском првен-
ству комбат савате - савате бокс одржаном у Тунису у 
јуну 2019. године, освајач медаље Рауковић Горан и
- треће место и бронзана медаља на Светском евроа-
зисјком купу у Кунг фу бу шу спорту одржаном у Анкари 
– Турска, у периоду од 30.07.-04.08.2019. године, осва-
јач медаље Зоран Чакар у укупном износу од 75.000,00 
динара.
 

Члан 2.
 Пренос одобрених средстава извршиће се из 
средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Беочин за 2020. годину („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 13/19) програм 14, РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ функција 810, програмска класификација 
1301-0001, позиција 112 економска класификација 481, 
на рачун добитника награде отвореног код Министар-
ства финансија, Управе за трезор – Нови Сад, 
једнократно. 

Члан 3.
 Уговор о додeли новчане награде са добит-
ником из члана 1. овог Решења закључиће Председник 
општине Беочин. 

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: 01-400-58/20  Председавајући ОВ
Дана: 28.02.2020. године  Митар Милинковић, с.р.

047
 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) и члана 
12. став 3. и став 4. Правилника о категоризацији 
спортских организација, критеријумима и поступку 
доделе средстава за суфинансирање програмских 
активности спортских организација, чланица Спортског  
савеза општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 4/19), а на основу обједињеног предлога 
Комисије за доделу средстава из области спорта бр. 01-
06-33/2/20 од 26.02.2020. године, Општинско веће 
општине Беочин на седници одржаној дана 28.02.2020. 
године донело је  

РЕШЕЊЕ
О ОДБИЈАЊУ ПРЕДЛОЖЕНИХ ГОДИШЊИХ 
ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2020. ГОДИНУ 

Члан 1.
 ОДБИЈАЈУ СЕ Годишњи програми спортских 
организација које не испуњавају критеријуме у погледу 
носиоца програма, форме програма, адекватности 
програма или су искључени из евалуације процеса у 
складу са чланом 23. Правилника о ближим критери-
јумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање 
потреба и интереса грађана у области спорта и то 
следећих носилаца програма:

Редни
број

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА – СПОРТСКА
ОРГАНИЗАЦИЈА 

Разлог одбијања – спортске организације

1.

Општинска организација спортских риболоваца 
„Караш“ 

Предлог годишњег програма организације у 
области спорта којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2020. 
години

Чл. 137. став 4. Закона о спорту / 
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 – Клуб није члан 
надлежног националног гранског 
спортског савеза
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Члан 2.
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Беочин“. 

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-59/20  Председавајући ОВ
Дана: 28.02.2020. године  Митар Милинковић, с.р.

048
 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) и члана 
12. став 3. и став 4. Правилника о категоризацији 
спортских организација, критеријумима и поступку 
доделе средстава за суфинансирање програмских 
активности спортских организација, чланица Спортског  
савеза општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 4/19), а на основу обједињеног предлога 
Комисије за доделу средстава из области спорта бр. 01-
06-33/2/20 од 26.02.2020. године, Општинско веће 
општине Беочин на седници одржаној дана 28.02.2020. 
године донело је  

РЕШЕЊЕ
О ОДБИЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ОПШТИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СПОРТСКИХ 
РИБОЛОВАЦА „КАРАШ“ ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
 ОДБИЈА СЕ се Годишњи програм Општинске 
организације спортских риболоваца „Караш“ за 2020. 
годину због неиспуњавања услова.

Члан 2.
 Ово Решење је коначно. 

Члан 3.
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

Образложење
 Комисија за доделу средстава из области 
спорта општине Беочин на седници одржаној дана 
26.02.2020. године разматрала је годишње програме 
спортских организација и извршила стручни преглед и 

оцену програма у складу са Законом о спорту 
(„Службени гласник РС“ бр. 10/16) и Правилником о 
ближим критеријумима и начину одобравања програма 
и доделе средстава за финансирање или суфинанси-
рање потреба и интереса грађана у области спорта из 
буџета општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 13/19).
 Разматрајући Годишњи програм Општинске 
организације спортских риболоваца „Караш“ за 2020. 
годину Комисија је утврдила да нису испуњени услови 
из члана 5. тачка 10. Правилника о ближим критерију-
мима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање 
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета 
општине Беочин, којим је прописано да носилац 
програма мора да буде члан одговарајућег надлежног 
националног гранског спортског савеза. У конкретном 
случају Општинска организација спортских риболо-
ваца „Караш“ је није доставио доказ да је члан 
надлежносг савеза тј. Националног савеза - Савеза 
спортских риболоваца Србије. 
 На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења.   

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово 
решење је коначно, против истог се може покренути 
управни спор пред Управним судом у Београду у року 
од 30 дана од дана достављања решења.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-60/20   Председавајући ОВ
Дана: 28.02.2020. године  Митар Милинковић, с.р.

049
 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) и члана 
12. став 3. и став 4. Правилника о категоризацији 
спортских организација, критеријумима и поступку 
доделе средстава за суфинансирање програмских 
активности спортских организација, чланица Спортског  
савеза општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 4/19), а на основу обједињеног предлога 
Комисије за доделу средстава из области спорта бр. 01-
06-33/2/20 од 26.02.2020. године, Општинско веће 

2.

Тениски клуб „Брејк“ Беочин 

Предлог годишњег програма организације у 
области спорта којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 2020. 
години

Предлог годишњег програма којим се остварују 
потребе и интереси грађана у области спорта 
кроз изградњу, опремање и одржавање спортских
објеката  

Чл. 35. Закона о спорту / Члан 5. 
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 Беочин7/ Члан 3. Правилника о 
ближим условима за обављање 
спортских активности и спортских 
делатности (“Сл.гласник РС” број 42/17)  
– не испуњава критеријуме у погледу  
носиоца програма – нема регистрованих 
спортиста
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општине Беочин на седници одржаној дана 28.02.2020. 
године донело је  

РЕШЕЊЕ
О ОДБИЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ТЕНИСКОГ 

КЛУБА „БРЕЈК“ БЕОЧИН ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
 ОДБИЈА СЕ се Годишњи програм Тениског 
клуба „Брејк“ Беочин за 2020. годину због 
неиспуњавања услова.

Члан 2.
 Ово Решење је коначно. 

Члан 3.
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

Образложење
 Комисија за доделу средстава из области 
спорта општине Беочин на седници одржаној дана 
26.02.2020. године разматрала је годишње програме 
спортских организација и извршила стручни преглед и 
оцену програма у складу са Законом о спорту 
(„Службени гласник РС“ бр. 10/16), Правилником о 
ближим условима за обављање спортских активности и 
спортских делатности („Службени гласник РС“ бр. 
42/17) и  Правилником 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).
 Разматрајући Годишњи програм Тениског клуба 
„Брејк“ Беочин за 2020. годину Комисија је утврдила да 
нису испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 3. 
Правилника о ближим условима за обављање 
спортских активности и спортских делатности којим је 
прописано да се сматра  да спортска организација има 
учлањене или уговором ангажоване спортисте ако у 
појединачним спортовима има најмање пет спортиста 
регистрованих код одговарајућег националног гранског 
спортског савеза, у складу са спортским правилима тог 
савеза, а што је у вези са чланом 5. тачка 7. 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, којим је прописано 
да носилац програм мора да испуњава, у складу са 
Законом, прописане услове за обављање спортских 
активности. 
 Како на основу наведеног произилази да 
Тениски клуб „Брејк“ Беочин не испуњава критеријуме у 
погледу носиоца програма – нема регистрованих 
спортиста, одлучено је као у диспозитиву решења.   
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово 
решење је коначно, против истог се може покренути 
управни спор пред Управним судом у Београду у  року 
од 30 дана од дана достављања решења.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-400-61/20  Председавајући ОВ
Дана: 28.02.2020. године  Митар Милинковић

Председник општине Беочин

050
 На основу члана 7.став 1. Правилника о 
поступку и критеријумима за доделу средстава из 
буџета општине Беочин удружењима, за реализовање 
програма од јавног интереса за општину Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ број 13/19) и члана 
63. став 1. тачка 9. Статута општине Беочин („Службени 
лист општине Беочин“ бр. 3/19) Председник општине је 
дана 13.02.2020. године донео  

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
УДРУЖЕЊИМА, ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД 

ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ БЕОЧИН

Члан 1.
 У састав Комисије за доделу средстава из 
буџета општине Беочин удружењима, за реализовање 
програма од јавног интереса за општину Беочин (у 
даљем тексту: Комисија) именују се:
1. МИТАР МИЛИНКОВИЋ –  за председника;
2. МИЛАНКО БЈЕЛОБРК – за члана;
3. МИХАЈЛО БОЖИЋ – за члана; 
4. ЈЕЛЕНА ПАШЋАН –  за члана;
5. БРАНИСЛАВА МИЛОЈЕВИЋ – за члана.

Члан 2.
 Задатак Комисије је да спроведе поступак по 
расписаном Јавном конкурсу, сачини листу вред-
новања и рангирања пријављених програма, одлучи по 
приговорима, достави Општинском већу општине 
Беочин Извештај о спроведеном поступку по јавном 
конкурсу и Предлог Oдлуке о избору програма који ће 
се финансирати и суфинансирати из буџета општине 
Беочин. 

Члан 3.
 Комисија се именује на мандатни период од 
једне године.
 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:01-02-12/20  Председник Општине
Дана:13.02.2020. године Митар Милинковић

051
 На основу члана 8. Правилника о критерију-
мима, начину и поступку доделе средстава из буџета 
општине Беочин црквама и верским заједницама са 
територије општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ број 13/19) и члана 63. став 1. тачка 9. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
3/19) Председник општине је дана 13.02.2020. године 
донео  

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА 

ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
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Члан 1.
 У састав Комисије за избор пројеката цркава и 
верских заједница са територије општине Беочин (у 
даљем тексту: Комисија) именују се:
1. МИТАР МИЛИНКОВИЋ –  за председника;
2. ЛУКА АПИЋ – за члана;
3. ЈЕЛЕНА ПАШЋАН – за члана.

Члан 2.
 Задатак Комисије је да спроведе поступак 
Јавног конкурса, сачини Извештај о спроведеном 
поступку јавног конкурса и достави Општинском већу 
предлог одлуке о избору пројеката са опредељеним 
износом средстава.

Члан 3.
 Комисија се именује на мандатни период од 
једне године.
 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:01-02-13/20  Председник Општине
Дана:13.02.2020. године Митар Милинковић

052
 На основу члана 3. став 2. Правилника о начину 
и поступку остваривања права на доделу средстава из 
буџета општине Беочин за програме и пројекте из 
области културе, образовања и уметности који су од 
значаја за општину Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ број 13/19) и члана 63. став 1. тачка 9. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
3/19) Председник општине је дана 13.02.2020. године 
донео  

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА 

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
БЕОЧИН ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ 
КУЛТУРЕ, ОБРАЗОВАЊА И УМЕТНОСТИ КОЈИ СУ 

ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ БЕОЧИН

Члан 1.
 У састав Комисије за избор пројеката за доделу 
средстава из буџета општине Беочин за програме и 
пројекте  из области културе, образовања и уметности 
који су од значаја за општину Беочин (у даљем тексту: 
Комисија) именују се:
1. ГОРДАНА ЋИРОВИЋ - за члана;
2. ЗОРАН СТОКУЋА –  за члана;
3. ДУБРАВКА КЛИШАНИЋ – за члана.
 Чланови Комисије на првој седници бирају 
председника Комисије који координира рад Комисије и 
води седнице. 

Члан 2.
 Задатак Комисије је да спроведе поступак 
Јавног конкурса, сачини Извештај о спроведеном 
поступку јавног конкурса и достави Општинском већу 
Предлог одлуке о избору пројеката са опредељеним 
износом средстава.

Члан 3.
 Комисија се именује на мандатни период од 
једне године.
  

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:01-02-11/20  Председник Општине
Дана:13.02.2020. године Митар Милинковић
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