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На основу члана 67. тачка 25. Статута општине Беочин  („Службе-
ни лист општине Беочин“, број 3/2019), члана 121. Правилника о ка-
тастарском премеру и катастру непокретности („Службени гласник 
РС“, број 7/2016, 88/2016, 7/2019 – др. правилник) , Општинско веће  
општине Беочин, на предлог Одељења за имовинске, опште и зајед-
ничке послове Општинске управе Беочин, дана 02.04.2021. године 
донело је 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ НАМЕНЕ ВРСТЕ ЗЕМЉИШТА, КУЛТУРЕ, 
НАЧИНА КОРИШЋЕЊА И НАЗИВА ОБЈЕКТА И ПРАВНОГ 

СТАТУСА ОБЈЕКАТА ЗА К.П. 1986, 1987, 1988, 1989, 
2131/2, 2134/2, 2135/2, 2156, 2501 и 2806

Члан 1.  

Овом одлуком врши се промена намене врсте земљишта, кул-
туре, начина коришћења и назива објекта и правног статуса објекта 
за објекте на катастарским парцелама 1986, 1987, 1988, 1989, 
2131/2, 2134/2, 2135/2, 2156, 2501 и 2806 , уписане у Лист непокрет-
ности 57 К.О. Беочин, све у јавној својини општине Беочин, на сле-
дећи начин:  

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ:

к.п Врста 
земљишта Култура

Начин 
коришћења 

и назив 
објекта

Правни статус 
објекта

1986
Земљиште у 

грађевинском 
подручју

Земљиште 
под 

зградом и 
другим 

објектом

Некатего-
рисани пут

Објекат изграђен 
пре доношења 

прописа о 
изградњи објеката

1987
Земљиште у 

грађевинском 
подручју

Земљиште 
под 

зградом и 
другим 

објектом

Некатего-
рисани пут

Објекат изграђен 
пре доношења 

прописа о 
изградњи објеката

1988
Земљиште у 

грађевинском 
подручју

Земљиште 
под 

зградом и 
другим 

објектом

Некатего-
рисани пут

Објекат изграђен 
пре доношења 

прописа о 
изградњи објеката

1989
Земљиште у 

грађевинском 
подручју

Земљиште 
под 

зградом и 
другим 

објектом

Некатего-
рисани пут

Објекат изграђен 
пре доношења 

прописа о 
изградњи објеката

2131/2
Земљиште у 

грађевинском 
подручју

Земљиште 
под 

зградом и 
другим 

објектом

Некатего-
рисани пут

Објекат изграђен 
пре доношења 

прописа о 
изградњи објеката

2134/2
Земљиште у 

грађевинском 
подручју

Земљиште 
под 

зградом и 
другим 

објектом

Некатего-
рисани пут

Објекат изграђен 
пре доношења 

прописа о 
изградњи објеката

2135/2
Земљиште у 

грађевинском 
подручју

Земљиште 
под 

зградом и 
другим 

објектом

Некатего-
рисани пут

Објекат изграђен 
пре доношења 

прописа о 
изградњи објеката

2156 Остало 
земљиште

Земљиште 
под 

зградом и 
другим 

објектом

Некатего-
рисани пут

Објекат изграђен 
пре доношења 

прописа о 
изградњи објеката

2501 Остало 
земљиште

Земљиште 
под 

зградом и 
другим 

објектом

Некатего-
рисани пут

Објекат изграђен 
пре доношења 

прописа о 
изградњи објеката

2806 Остало 
земљиште

Земљиште 
под 

зградом и 
другим 

објектом

Некатего-
рисани пут

Објекат изграђен 
пре доношења 

прописа о 
изградњи објеката

НОВО СТАЊЕ:

к.п Врста земљишта Култура

1986 Остало земљиште Остало вештачки створено 
неплодно земљиште

1987 Остало земљиште Остало вештачки створено 
неплодно земљиште

1988 Остало земљиште Остало вештачки створено 
неплодно земљиште

1989 Остало земљиште Остало вештачки створено 
неплодно земљиште

2131/2 Остало земљиште Остало вештачки створено 
неплодно земљиште

2134/2 Остало земљиште Остало вештачки створено 
неплодно земљиште

2135/2 Остало земљиште Остало вештачки створено 
неплодно земљиште

2156 Остало земљиште Остало вештачки створено 
неплодно земљиште

2501 Остало земљиште Остало вештачки створено 
неплодно земљиште

2806 Остало земљиште Остало вештачки створено 
неплодно земљиште

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ БЕОЧИН
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Члан 2. 

Ову одлуку доставити Републичком геодетском заводу 
ради спровођења промена у катастарском операту.

Члан 3. 

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

ОПШТИНА БЕОЧИН 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број:01-011-32/21      ПРЕДСЕДНИК:  
Дана:02.04.2021. године                  Мирјана Малешевић Милкић

045

На основу члана 141. Закона о спорту („Службени гласник 
РС“, број 10/16) и члана 3 тачка 3. Oдлуке о Општинском већу 
(„Службени лист општине Срема“, број 22/08), Општинско веће 
општине Беочин, на седници одржаној дана 02.04.2021.године 
донело је  

ПРАВИЛНИК

о категоризацији спортских организација, 
критеријумима и поступку доделе средстава за 

суфинансирање програмских активности 
спортских организација, чланица Спортског 

савеза општине Беочин

Члан 1.

Овим правилником уређују се ближи услови, критеријуми, 
начин и поступак доделе средстава из буџета општине Беочин 
спортским организацијама са седиштем на територији општине 
Беочин, које учествују у спортским такмичењима у оквиру на-
длежних националних гранских спортских савеза (у даљем 
тексту: спортске организације), односно општи услови које 
спортска организација мора да испуњава као корисник буџет-
ских средстава, критеријуми на основу којих се врши категори-
зација спортских организација, критеријуми за суфинансирање 
програма спортских организација, као и  критеријуми за суфи-
нансирање спортских манифестација на територији општине 
Беочин, као и начин и поступак враћања средстава уколико се 
утврди да подносилац програма, средства не користи за реали-
зовање одобрених програма.

Члан 2.

Потребе и интереси грађана у области спорта  за чије оства-
ривање се обезбеђују средства из  буџета општине Беочин су:

1)  подстицање и стварање услова за унапређење спорта за 
све, односно бављења грађана спортом, посебно деце, 
омладине, жена и особа са инвалидитетом;

2)  активности спортских организација на територији општи-
не Беочин од посебног значаја за општину Беочин, у зави-
сности од тога да ли је спортска грана од значаја за општи-
ну Беочин, која је категорија спортске гране, колико спор-
тиста окупља, у којој мери се унапређује стручни рад, у 
ком рангу такмичења спортска организација учествује и у 
којој мери се повећава обухват бављења грађана спор-
том;

3) информисање грађана у области  спорта
4)  изналажење  могућности  за унапређивање стручног 

рада учесника у спорту са територије општине Беочин;
5)  рационално и наменско коришћење спортских објеката  у 

јавној својини, кроз одобравање њиховог коришћења за 
спортске активности и доделу термина за тренирање 
учесницима у систему спорта.

Члан 3.

Општина Беочин у финансирању подстицања програма или 
недостајућег дела средстава за финансирање програма може 
учестововати у границама средстава одобрених за ту намену у 
буџету општине, а на основу критеријума из овог правилника.

Члан 4.

Категоризација спортских удружења утврђује се за следеће 
спортове: 1) фудбал, џудо, карате, 2) кошарка, одбојка, бокс и 3) 
друга спортска удружења на територији општине Беочин.

Члан 5.

Критеријуми за категоризацију спортова из члана 4. овог 
Правилника су следећи:
• Ранг спорта према Националној категоризацији спортова;
• Ранг надлежног националног гранског спортског савеза 

према Националној категоризацији националних гранских 
спортских савеза

• Традиција спортске организације у општини Беочин;
• Број регистрованих такмичара;
• Број  такмичарских селекција;
• Остварени резултати;
• Тренерски кадар;
• Здравствени, социјални и други утицај на чланове спорт-

ских организација;
• Специфичност спорта;
• Медијска заступљеност и популарности, рекламна атрак-

тивност;
• Приступачност и друго.

Члан 6.

На основу критеријума за категоризацију, спортови се раз-
врставају у три групе:

1. Прва група: фудбал, џудо, кошарка,
2.  Друга група: одбојка, карате, кунг фу-вушу, кик бокс, сава-

те
3.  Трећа група: рукомет, бокс, стони тенис, тенис, шах, спорт-

ски риболов и остали спортови заступљени на терито-
рији општине  Беочин

Члан 7.

Расподела средстава из члана 3. овог правилника, врши се 
на следећи начин:

1.  За прву групу  максимално до 60 % средстава опредеље-
них у буџету општине,  

2.  За другу групу максимално до 25 % средстава опредеље-
них у буџету општине,

3.  За трећу групу  максимално до 15 % средстава опредеље-
них у буџету општине.

Општинско веће општине Беочин ће сваке године доносити 
одлуку о категоризацији спортских организација, критеријуми-
ма и поступку доделе средстава за суфинансирање програм-
ских активности спортских организација,

Прилог уз правилник:
1. упитник за категоризацију спортских организација;
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2. табела категоризације спортских организација
3.  списак регистрованих спортиста до 13 година на дан 

31.12.2020.године који су наступали у 2020.години, списак 
нерегистрованих спортиста до 13 година, списак регис-
трованих спортиста преко 13 година на дан 31.12.2020.го-
дине који су наступали у 2020.години, списак нерегистро-
ваних спортиса преко 13 година.  Спискови спортиста 
садрже: Презиме и име, годину рођења и место стано-
вања.

Члан 8.

Расподела средстава у оквиру група  ће се вршити на осно-
ву достављених програма а по  следећим критеријумима:
• Ранга такмичења;
• Број такмичара у редовном систему такмичења;
• Обухватност деце и младих (узраст предтакмичари, полета-

рци, петлићи, пионири, кадети)
• Трошкови такмичења;
• Постигнути резултати;
• Структура извора финансирања (да је обезбеђено најмање 

10% од укупних трошкова програма  из сопствених средстава)
• Одржавање и опремање спортских отворених и затворених 

објеката
• Иновације,односно развој конкретног  спорта у складу са 

програмом.

Члан 9.

Основни услови за доделу средстава из члана 1. овог пра-
вилника су:

1.  да је седиште носиоца програма тј. спортске организације 
на територији општине Беочин;

2.  право на расподелу средстава за суфинансирање програ-
ма и спортских манифестација спортских организација из 
члана 2. Правилника имају спортске организације са  те-
риторије општине Беочин  која за обављање својих актив-
ности користе средства у  јавној и приватној својини  и 
која не наплаћују чланарине у висини услуге.

3.  Носилац програма не може да:
-  Буде у поступку ликвидације, стечаја и привременом за-

браном обављања делатности,
-  Има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или ду-

гове према организацијама социјалног осигурања и 
друге дугове који су јавни приходи

-  Буде у последње две године правоснажном одлуком 
кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са 
његовом делатнбшћу.

4.  да се благовремено јави на јавни конкурс и достави доку-
ментацију у складу са условима конкурса.

Члан 10.

Расподела средстава из члана 9. став 1. овог правилника 
врши се на основу јавног позива.

Јавни позив расписује Председник општине Беочин за рас-
поделу средстава спортским организацијама.

Акт о расписивању јавног позива садржи:
• предмет јавног позива
• потребну документацију која се подноси уз пријаву
• критеријуме за одабир програма
• датум почетка и завршетка  јавног позива
• адресу на коју се доставља пријава

Члан 11.

Предлози се подносе преко Спортског савеза општине Бео-
чин (у даљем тексту: Предлагач) Комисији за категоризацију 

спортских организација и расподелу средстава (у даљем текс-
ту: Комисија) коју именује Председник општине Беочин, преко 
предлагача т.ј. Спортског савеза општине Беочин.

Комисија има председника, заменика и 3 члана, од којих је 
најмање један представник  Спортског савеза општине Беочин.

Јавни позив се објављује на званичној интернет страни 
општине Беочин, на огласној табли општине Беочин, у објекту 
на адреси Светосавска 25, а додатно се спортске организације 
обавештавају путем електронске поште.

Члан 12.

Након валоризације понуђених програма Комисија утврђује 
предлог расподеле финансијских средстава за сваку спортску 
организацију која је задовољила услове из Правилника.

Предлог расподеле финансијских средстава Комисија 
упућује Општинском већу.

На основу утврђеног предлога расподеле финансијских 
средстава Општинско веће општине Беочин, доноси појединач-
но решење за сваку спортску организацију са наведеним изно-
сом.

Решење мора да садржи:
• број и датум решења,
• у преамбули решења се позива на законски основ доделе 

буџетских средстава (Закон о локалној самоуправи, Закон о 
спорту, Статут  Скупштине општине Беочин)

• назив корисника средстава,
• износ oдобрених средстава,
• динамика пребацивања одобрених средстава,
• број рачуна на који се пребацују средства,
• број економске класификације са које се пребацују сред-

ства,
• обавезе корисника средстава везано за правдање (копија 

рачуна и извода из банке),
• временски рок правдања средстава и
• остале елементе у складу са законским прописима.

Члан 13.

Са носиоцем одобреног програма председник Општине Бе-
очин закључује уговор о реализовању програма у коме  се на-
води следеће:
• назив и седиште носиоца програма;
• врста и садржина програма;
• време реализације програма односно обављања активнос-

ти;
• циљеви и очекивани резултати;
• висина додељених средстава;
• временски план употребе средстава;
• начин надзора над одвијањем реализације програма, оба-

везе носиоца програма у погледу подношења извештаја о 
реализацији програма;

• доказивање реализације програма, наменско коришћења 
средстава, медијско представљања програма и учешћа 
Општине у његовом финансирању;

• и остале елементе у складу са законским прописима.
У случају да се носилац одобреног програма не одазове по-

зиву за закључење уговора у року од осам дана од дана прије-
ма позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.

Члан 14.

Носиоци програма су дужни да средства користе искључи-
во за намене за која су додељена.

Ненаменско трошење средстава, има за последицу по-
враћај средстава као и предузимање одређених казнених мера 
у складу са Законом о буџетском систему.
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Члан 15.

Извештај о реализовању програма за који су додељена 
средства, носилац програма је дужан да квартално и годишње 
достави Општинском већу општине Беочин.

Општинско веће општине Беочин, може у посебним случаје-
вима тражити извештавање од стране спортских организација 
и више пута у току године.     

Кварталне и годишње извештаје о реализовању програма 
за који су додељена средства спортским организацијама 
Општинско веће разматра и усваја.

Члан 16.

Уколико неки клуб у току године изгуби статус падањем у 
нижи ранг такмичења, задржава право утврђеног финанси-
рања за ту календарску годину.

Ако неки клуб у току године, оствари пласман у виши ранг 
такмичења, задржава право утврђеног финансирања за ту ка-
лендарску годину.

Уколико неки клуб, у складу са овим правилником не ис-
пуњава своје обавезе, иступи из такмичења, или се не придр-
жава утврђених рокова за достављање Планова и извештаја, 
може изгубити право на финансирање програмске активности 
за ту годину.

Ова санкција се може применити и на клубове који нена-
менски троше добијена  средства, или су дали нетачне податке 
у извештају.

Члан 17.

Доношењем овог правилника престаје да важи Правилник 
о категоризацији спортских организација, критеријумима и 
поступку доделе средстава за суфинансирање програмских ак-
тивности спортских организација, чланица Спортског савеза 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 4/19).

Члан 18.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана обја-
вљивања у «Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                                               
Број: 01-110-10/21         
Дана: 02.04.2021. године        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Б Е О Ч И Н                  Мирјана Малешевић Милкић

Република Србија
ОПШТИНА/ГРАД _____________________

ТАБЕЛА КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ СПОРТСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА

Назив спортске организације: _____________________

Р. бр. КРИТЕРИЈУМИ Макс. број бодова Оцена
1. Ранг спортске гране 10
1.1. Првог ранга 10
1.2. Другог ранга 8
1.3. Трећег ранга 6
1.4. Четвртог ранга 4
1.5. Петог ранга 2

2.
Ранг надлежног 
националног гранског 
спортског савеза

10

2.1. првог ранга 10
дрзгог ранга 8
трећег ранга 6
четвртог ранга 4
петог ранга  2

3. Традиција 
организације 10

3.1.
Орагнизација 
основана пре 50 
година

10

3.2. Организација од 25 до 
49 година 8

3.3. Организација од 15 до 
24 година 6

3.4. Организација од 5 до 
14 година 4

3.5. Организација од 2 до 4 
године 2

4. Ранг  такмичења 10
4.1. Екипни спорт 10

4.1.1.
Екипни спорт 1 .нивоа 
(највиши национални 
ниво)

10

4.1.2. Екипни спорт 2 .нивоа 8
4.1.3. Екипни спорт 3 .нивоа 6
4.1.4. Екипни спорт 4 .нивоа 4
4.1.5. Екипни спорт 5 .нивоа 3
4.1.6. Екипни спорт 6 .нивоа 2
4.2. Индивидуални спорт 10

4.2.1
Индивидуални спорт 
1. нивоа (највиши 
национални ниво)

10

4.2.2. Индивидуални спорт 
2. нивоа 6

4.2.3. Индивидуални спорт 
3. нивоа 3

5. Постигнути спортски 
резултати 30

5.1. Екипни спорт 30

5.1.1. Екипни спорт 1. нивоа 
такмичења 30

5.1.1.1.

Прво место или 
освајач купа у 
екипном спорту  1. 
нивоа

30

5.1.1.2.

Пласман у првој 
половини табеле у 
екипном спорту 1. 
нивоа

20

5.1.2. Екипни спорт  2. нивоа 
такмичења 20

5.1.2.1. Прво место у екипном 
спорту  2. нивоа 20

5.1.2.2.

Пласман у првој 
половини табеле у 
екипном спорту 2. 
нивоа

15

5.1.3. Екипни спорт  3. нивоа 
такмичења 15
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5.1.3.1. Прво место у екипном 
спорту  3. нивоа 15

5.1.3.2

Пласман у првој 
половини табеле у 
екипном спорту  3. 
нивоа

10

5.1.4. Екипни спорт  4. нивоа 
такмичења 10

5.1.4.1. Прво место у екипном 
спорту  4. нивоа 10

5.1.4.2.

Пласман у првој 
половини табеле у 
екипном спорту  4. 
нивоа

8

5.1.5. Екипни спорт  5. нивоа 
такмичења 8

5.1.5.1. Прво место у екипном 
спорту  5. нивоа 8

5.1.5.2.

Пласман у првој 
половини табеле у 
екипном спорту  5. 
нивоа

4

5.1.6. Екипни спорт  6. нивоа 
такмичења 4

5.1.6.1. Прво место у екипном 
спорту  6. нивоа 4

5.1.6.2.

Пласман у првој 
половини табеле у 
екипном спорту  6. 
нивоа

2

5.2. Индивидуални спорт 25

5.2.1 Индивидуални спорт  
1. нивоа 25

5.2.1.1.
3 или више медаље у 
индивидуалном 
спорту  1. нивоа

25

5.2.1.2.
1-2 медаље у 
индивидуалном 
спорту  1. нивоа

20

5.2.2. Индивидуални спорт  
2. нивоа 20

5.2.2.1.
3 или више медаље у 
индивидуалном 
спорту  2. нивоа

20

5.2.2.2.
1-2 медаље у 
индивидуалном 
спорту  2. нивоа

15

5.2.3. Индивидуални спорт  
3. нивоа 15

5.2.3.1.
3 или више медаље у 
индивидуалном 
спорту  3. нивоа

15

5.2.3.2.
1-2 медаље у 
индивидуалном 
спорту  3. нивоа

10

6.

Број такмичарских 
екипа у редовним 
системима такмичења 
(сви узрасти – 
мушкарци и жене)

10

6.1. 4 и више екипа 10
6.2. 3 екипе 6
6.3. 2 екипе 4

6.4. 1 екипа 2

7.
Број ангажованих 
спортских терена са 
дозволом за рад

10

7.1. 3 и више тренера 10
7.2. 2 тренера 5
7.3. 1 тренер 2

8. Број регистрованих 
спортиста 10

8.1. 11 и  више такмичара 
сениора 10

8.2. до 10 такмичара 
сениора 5

9. Број категорисаних 
спортиста 5

9.1. 3 и више спортиста 5
9.2. 1-2 спортисте 2

10.

Заступљеност 
спортиста у 
националним 
спортским 
репрезентацијама

5

10.1. 2 и више спортиста 5
10.2. 1 спортиста 3

УКУПНО макс. 100

Секција  1
Секција  2
Секција  3
Секција  4
Секција  5
Секција  6
Секција  7
Секција  8
Секција  9
Секција  10
УКУПНО

Датум____________________
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

ОПШТИНА БЕОЧИН
СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ БЕОЧИН
УПИТНИК ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Редни 
број ОПИС ПОДАЦИ

1 НАЗИВ СПОРТСКЕ ГРАНЕ _____________________

2

РАНГ СПОРТСКЕ ГРАНЕ 
ПРЕМА НАЦИОНАЛНОЈ

 КАТЕГОРИЗАЦИЈИ 
СПОРТОВА

а)1.категорија
б)2.категорија
в)3.категорија
г)4.категорија
д)5.категорија
(заокружити)

3

РАНГ НАДЛЕЖНОГ 
НАЦИОНАЛНОГ 

ГРНСКОГ
СПОРТСКОГ САВЕЗА

а)1.ранга
б)2.ранга
в)3.ранга
г)4.ранга
д)5.ранга
(заокружити)
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4 КАДА ЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈА 
ОСНОВАНА _____________ године

5
ЕКИПНИ ИЛИ 

ПОЈЕДИНАЧНИ 
СПОРТОВИ

а) екипни
б) појединачни
(заокружити)

6 ЕКИПНИ СПОРТ
РАНГ ТАКМИЧЕЊА

а) 1.Национална лига 
највишег ранга (Супер лига, 
„А“ лига...)
б) 2. I  Лига
в) 3. II  Лига
г) 4. Регионална лига 
(међуокружна, III  лига...)
д) 5. Међуопштинска лига 
(окружна)
ђ) 6. Градска/Општинска лига
(заокружити)

7 ПОЈЕДИНАЧНИ СПОРТ
РАНГ ТАКМИЧЕЊА

а) 1. Први ниво такмичења 
(државна првенства)
б) 2. Други ниво такмичења 
(регионална првенства)
в) 3. Трећи ниво такмичења 
(градска/општинска 
првенства)
(заокружити)

8

ПОСТИГНУТИ 
РЕЗУЛТАТИ У 

ПРЕТХОДНОЈ СЕЗОНИ
КОД ЕКИПНИХ 

СПОРТОВА

а) 1. место
б) пласман у првој половини 
табеле
в) пласман удругој половини 
табеле
(заокружити)

9

БРОЈ ОСВОЈЕНИХ 
МЕДАЉА КОД 

ПОЈЕДИНАЧНИХ
СПОРТОВА

а) 3 и више медаље
б) 2 медаље
в) 1 медаља
(заокружити)

10

БРОЈ ТАКМИЧАРСКИХ 
ЕКИПА У РЕДОВНОМ

 СИСТЕМУ ТАКМИЧЕЊА 
(МУШКАРЦИ И ЖЕНЕ У 

СВИМ
 УЗРАСНИМ 

КАТЕГОРИЈАМА)

а) 4 и више екипе
б) 3 екипе
в) 2 екипе
г) 1 екипа
(заокружити)

11
БРОЈ АНГАЖОВАНИХ 

СПОРТСКИХ ТРЕНЕРА СА
 ДОЗВОЛОМ ЗА РАД

а) 3 и више тренера
б) 2 тренера
в) 1 тренер
(заокружити)

12 БРОЈ РЕГИСТРОВАНИХ 
СПОРТИСТА

а) 11 и више такмичара 
сениора
б) до 10 такмичара сениора
(заокружити)

13

БРОЈ СПОРТИСТА У 
НАЦИОНАЛНИМ 

СПОРТСКИМ 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈАМА

а) 2 и више спортиста
б) 1 спортиста
(заокружити)

14

ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ 
ОБЈЕКТИ НА КОЈИМА СЕ

ОБАВЉА СПОРТСКА 
АКТИВНОСТ

а) 2 и више терена
б) 1 терен
(заокружити)

15

ЗАТВОРЕНИ СПОРТСКИ 
ОБЈЕКТИ НА КОЈИМА СЕ

ОБАВЉА СПОРТСКА 
АКТИВНОСТ

а) објекти преко 150 м²
б) објекти до 150 м²
(заокружити)

16

БРОЈ ЕКИПА КОЈЕ 
УЧЕСТВУЈУ У 
ТРЕНАЖНОМ

ПРОЦЕСУ

а) 4 и више екипа
б) 3 екипе
в) 2 екипе
г) 1 екипа
(заокружити)

Изјављујем, под материјалном и кривичном одговорно-
шћу, да су подаци наведени у овом обрасцу и документима 
поднетим уз овај образац истинити и веродостојни.

Место и датум:_________    Лице овлашћено за заступање

Назив клуба________________
Место__________________

ОПШТИНА БЕОЧИН
СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

  

СПИСАК РЕГИСТРОВАНИХ СПОРТИСТА
на дан 31.12.2020.године

који су се такмичили у 2020.години

спортисти до 13 година

ред. 
бр. Презиме и име Година рођења Место становања

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(потпис и печат клуба)

Назив клуба________________
Место__________________

ОПШТИНА БЕОЧИН
СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

  

СПИСАК НЕРЕГИСТРОВАНИХ СПОРТИСТА
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спортисти до 13 година

ред. 
бр. Презиме и име Година рођења Место становања

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(потпис и печат клуба)

Назив клуба________________
Место__________________

ОПШТИНА БЕОЧИН
СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

  

СПИСАК РЕГИСТРОВАНИХ СПОРТИСТА
на дан 31.12.2020.године

који су се такмичили у 2020.години

спортисти преко 13 година

ред. 
бр. Презиме и име Година рођења Место становања

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(потпис и печат клуба)

Назив клуба________________
Место__________________

ОПШТИНА БЕОЧИН
СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

СПИСАК НЕРЕГИСТРОВАНИХ СПОРТИСТА

спортисти преко 13 година

ред. 
бр. Презиме и име Година рођења Место становања

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 (потпис и печат клуба)
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Председник општине

046

На основу члана 3. став 2.  Правилника о начину и поступку 
остваривања права на доделу средстава из буџета општине Бе-
очин 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. Ста-
тута општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
3/19) Председник општине је дана 18.03.2021. године донео  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА 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.

Дужности чланства у Комисији 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), због истека манда-
та,  разрешавају се:

1. ГОРДАНА ЋИРОВИЋ – дужности члана;
2. ЗОРАН СТОКУЋА  –  дужности члана и 
3. ДУБРАВКА КЛИШАНИЋ  – дужности члана.

Члан 2.

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

ОПШТИНА  БЕОЧИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 01-02-24/21              Председник Општине
Дана, 18.03.2021. године                 Мирјана Малешевић Милкић
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На основу члана 3. став 2.  Правилника о начину и поступку 
остваривања права на доделу средстава из буџета општине Бе-
очин за програме и пројекте из области културе, образовања и 
уметности који су од значаја за општину Беочин  („Службени 
лист општине Беочин“ број 13/19), а везано за члан 8. став 1. 
Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката 
у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Репу-
блике Србије, Аутономне покрајине Војводине, односно једи-
ница локалне самоуправе  (“Сл. гласник РС”, бр. 105/2016 и 
112/2017) и члана 63. став 1. тачка 9. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19) Председник општи-
не је дана 18.03.2021. године донео  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

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. ЈЕЛЕНА ШУШАК - за члана;
2. МАРИНА ШЕКУЉИЦА  –  за члана;
3. ДУБРАВКА КЛИШАНИЋ  – за члана.

Чланови Комисије на првој седници бирају председника Ко-
мисије 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“

ОПШТИНА  БЕОЧИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 01-02-25/21              Председник Општине
Дана, 18.03.2021. године                 Мирјана Малешевић Милкић
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На основу члана 7. став 1. Правилника о поступку и крите-
ријумима за доделу средстава из буџета општине Беочин удру-
жењима, 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 
18.03.2021. године донео  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ 
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

БЕОЧИН УДРУЖЕЊИМА, ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ 
ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА  

ЗА ОПШТИНУ БЕОЧИН

Члан 1.

Дужности чланства у Комисији за доделу средстава из буџе-
та општине Беочин удружењима, за реализовање програма од 
јавног интереса за општину Беочин (у даљем тексту: Комисија) 
разрешава се МИЛАДИН ТОМИЋ.
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Члан 2.

У састав Комисије именујe се ЈЕЛЕНА ШУШАК – за члана. 

Члан 3.

Мандат именоване траје до истека мандата Комисије име-
новане решењем Председника општине Беочин бр. 01-02-
122/20 од 01.12.2020. године. 

Члан 4.

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

ОПШТИНА  БЕОЧИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 01-02-26/21              Председник Општине
Дана, 18.03.2021. године                 Мирјана Малешевић Милкић
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На основу члана 63. тачка 25 Статута општине Беочин („ Служ-
бени лист општине Беочин“ број 3/19) и члана 22. став 1. Правил-
ника о ближим критеријумима и  начину одобравања програма 
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање потре-
ба и интереса грађана у области спорта из буџета општине Бео-
чин („Службени лист општине Беочин“ бр. 13/19), Председник 
општине дана 18.03.2021. године донео  је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ 
СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СПОРТА

Члан 1.

Дужности чланства у Комисији за доделу средстава у обла-
сти спорта разрешавају се:

1. ЛУКА АПИЋ – дужности председника;
2. МИЛАНКО БЈЕЛОБРК – дужности заменика председника;
3. МИХАЈЛО БОЖИЋ – дужности члана;
4. МАЈА ГУДУРИЋ – дужности члана и
5.  ВЕСНА ИЖАК, представник Спортског савеза општине  

Беочин – дужности члана.

Члан 2.

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

ОПШТИНА  БЕОЧИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 01-02-27/21              Председник Општине
Дана, 18.03.2021. године                 Мирјана Малешевић Милкић
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На основу члана 63. тачка 25 Статута општине Беочин („ Служ-
бени лист општине Беочин“ број 3/19) и члана 22. став 1. Правил-
ника о ближим критеријумима и  начину одобравања програма 
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање потре-

ба и интереса грађана у области спорта из буџета општине Бео-
чин („Службени лист општине Беочин“ бр. 13/19), Председник 
општине дана 18.03.2021. године донео  је

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 
У ОБЛАСТИ СПОРТА

Члан 1.

У састав Комисије за доделу средстава у области спорта ( у 
даљем тексту: Комисија) именује се:

1. БОРО ПРЕДРАГОВИЋ - за председника;
2. ЈЕЛЕНА ШУШАК - за заменика председника;
3. МИЛАН ЗОРИЋ - за члана;
4. ТАЊА ДРЉАЧА - за члана;
5.  ВЕСНА ИЖАК - представник Спортског савеза општине  

Беочин - за члана.

Члан 2.

Задатак Комисије је да изврши стручни преглед  и да оцену 
поднетих предлога у складу са Законом и Правилником о бли-
жим критеријумима и начину одобравања програма и доделе 
средстава за финансирање или суфинансирање потреба и ин-
тереса грађана у области спорта из буџета општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 13/19) године те да 
Општинском већу достави обједињени предлог за одобравање 
програма.

Члан 3.

Комисија се образује на период од 4. године

Члан 4.

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службеном листу општине Беочин“

ОПШТИНА  БЕОЧИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 01-02-1/2021              Председник Општине
Дана, 18.03.2021. године                 Мирјана Малешевић Милкић
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На основу члана 7. став 1. Правилника о поступку и крите-
ријумима за доделу средстава из буџета општине Беочин удру-
жењима, 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 
25.03.2021. године донео  
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ 
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

БЕОЧИН УДРУЖЕЊИМА, ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ 
ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА  

ЗА ОПШТИНУ БЕОЧИН

Члан 1.

Дужности чланства у Комисији за доделу средстава из буџе-
та општине Беочин удружењима, за реализовање програма од 
јавног интереса за општину Беочин (у даљем тексту: Комисија) 
разрешава се ЈЕЛЕНА ПАШЋАН.

Члан 2.

У састав Комисије именујe се ДРАГАН ГЛИГОРИЋ  – за члана. 

Члан 3.

Мандат именованог траје до истека мандата Комисије име-
новане решењем Председника општине Беочин бр. 01-02-
122/20 од 01.12.2020. године. 

Члан 4.

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

 

ОПШТИНА  БЕОЧИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 01-02-28/2021              Председник Општине
Дана, 25.03.2021. године                 Мирјана Малешевић Милкић
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Општинско веће општине Беочин 

044  Одлукa о промени намене врсте земљишта,  
културе, начина коришћења и назива  
објекта и  правног статуса објеката за  
к.п. 1986, 1987, 1988, 1989, 2131/2, 2134/2,  
2135/2, 2156, 2501 и 2806 К.О. Беочин; 1

045  Правилник о категоризацији спортских организација, 
 критеријумима и поступку доделе средстава  
за суфинансирање програмских активности  
спортских организација, чланица Спортског  
савеза општине Беочин; 2

Председник општине Беочин 

046  Решење о разрешењу чланова 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; 8

047  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; 8

048  Решење о разрешењу и именовању члана Комисије  
за доделу средстава из буџета општине Беочин 
удружењима, за реализовање програма од јавног  
интереса за општину Беочин; 8

049  Решење о разрешењу чланова Комисије  
за доделу средстава у области спорта; 9

050  Решење о образовању Комисије  
за доделу средстава у области спорта; 9

051  Решење  о разрешењу и именовању члана Комисије  
за доделу средстава из буџета општине Беочин  
удружењима, за реализовање програма од јавног  
интереса за општину Беочин; 9

С А Д Р Ж А Ј
Рег. бр. предмета страна Рег. бр. предмета страна



Број 3 - Страна 12 02. 04. 2021.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Издавач: 
Општинска управа Беочин, Светосавска 25, 21300 Беочин

Главни и одговорни уредник: Секула Петровић
Телефон: 021/870 – 260

Матични број: 08439940 , ПИБ: 101619734,
Уплатни рачун : 840-714552843- 83

Штампа: „Футура“ Нови Сад, 
Др Николе Крстића 8, Телефон: 021/6431-602

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад

34(497.113 Beočin)(094.5)

СЛУЖБЕНИ лист општине Беочин / главни и одговорни
уредник Секула Петровић. - Год. 12, бр. 1 (2021)-          .  -
Беочин : Општинска управа Беочин, 2014- .  - 30 cm

ISSN 1821-4312

COBISS.SR-ID 248163847


