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На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној 
покрајини и јединицама локалне самоуправе („Службени гла-
сник РС“, број 21/2016, 113/2017 – др. закон и 95/2018) и члана 23. 
Правилника о организацији и систематизацији радних места у 
Општинској управи, Правобранилаштву и стручним службама 
општине Беочин (,,Службени лист Општине Беочин“, број  
12/2017, 9/2018, 13/2018, 2/2019 и 29/2020), Општинско веће 
општине Беочин, дана 17.05.2021. године усвојило  је

ОДЛУКУ

 О ИЗМЕНAMA И ДОПУНAMA 
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ  

И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА  
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ПРАВОБРАНИЛАШТВУ  

И СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији радних 
места у Општинској управи, Правобранилаштву и стручним 
службама Општине Беочин  (,,Службени лист Општине Беочин“ 
12/2017, 9/2018, 13/2018, 2/2019 и 29/2020), врше се следеће из-
мене и допуне:

У члану 19, тачка 5.1. Основне организационе јединице, 
подтачка 5.1.1. Одељење за имовинске, опште и заједничке по-
слове, брише се тачка: 

 - 6. ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР, звање: Саветник, број службеника 1

У члану 19. тачка 5.1. Основне организационе јединице, 
подтачка 5.1.3. Одељење за буџет и финансије, брише се тачка:

 - 38. КОНТИСТА, звање: Виши референт, број службеника 1

У члану 19, тачка 5.1. Основне организационе јединице, 
подтачка 5.1.5. Посебне организационе јединице – 5.1.5.1. Каби-
нет Председника општине, брише се тачка: 

 - 55. ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ПРИМАРНУ 
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
Постављено лице

Члан 2. 

У члану 19, тачка 5.1. Основне организационе јединице, 
подтачка 5.1.5. Посебне организационе јединице – 5.1.5.1. Каби-
нет Председника општине, додаје се тачка: 

 - 55. ВОЗАЧ ВОЗИЛА Б КАТЕГОРИЈЕ
Звање: Намештеник – нема врста радних места, број намеш-

теника 1
Oпис послова: Обавља послове превоз корисника по налогу 

непосредног руководиоца и Председника општине; управља 
моторним возилом; води евиденцију о употреби моторног во-
зила, пређеној километражи, потрошњи горива и мазива; при-
према путни налог за коришћење возила; одржава возила у 
уредном и исправном стању и брине се о чистоћи истих; кон-
тролише исправност возила и уговара поправке возила у сер-
висним радионицама, обавља и све друге послове по налогу 
непосредног руководиоца и Председника општине.

Члан 3. 

Остале одредбе Правилника о организацији и систематиза-
цији радних места у Општинској управи, Правобранилаштву и 
стручним службама Општине Беочин остају на снази.

Члан 4.

Одлука о изменама и допунама Правилника о организацији 
и систематизацији радних места у Општинској управи, Правоб-
ранилаштву и стручним службама  општине Беочин ступа  на 
снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу 
општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-110-14/21        ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
Дана: 17. 05. 2021. године                 Мирјана Малешевић Милкић

087

На основу члана 13. Закона о здравственој заштити (,,Служ-
бени гласник РС‘‘ бр. 25/19), члана 38. став 1 и  42. Закона о пра-
вима пацијената (,,Службени гласник РС’’ број 45/13 и 25/19-др. 
закон), члана 15. Закона о јавном здрављу („Службени гласник 
РС“ бр. 25/16), члана 13. Одлуке о Општинском већу општине Бе-
очин („Сл лист општина Срема“ бр.25/08) и члана 48. Пословни-
ка о раду Општинског већа („Службени лист општина Срема“ 
бр. 27/08), Општинско веће је на седници одржаној дана 
17.05.2021. године донело  

 Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА 
ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН 

Члан 1.  

Дужности чланства у Савету за здравље општине Беочин 
разрешава се АЛЕКСАНДАР ЛАЗОВИЋ, професор енглеског јези-
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ка и књижевности, представник Основне школе „Јован Грчић 
Миленко“ Беочин.

Члан 2. 

У састав Савета за здравље општине Беочин именује се ДРА-
ГАН МИТИЋ, професор историје, представник Основне школе 
„Јован Грчић Миленко“Беочин.

Члан 3.

Мандат именованог траје до истека мандата Савета за здра-
вље општине Беочин именованог Решењем Општинског већа 
бр. 01-02-8/21 од 29.01.2021. године. 

Члан 4.

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

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       Председавајући Општинског већа
Број: 01-02-50/21               Председник Општине
Дана: 17. 05. 2021. године                 Мирјана Малешевић Милкић
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На основу члана 15. став 2. тачка 3. Закона о јавном здрављу 
(„Службени гласник РС“ бр. 15/16), члана 13. Одлуке о Општин-
ском већу општине Беочин („Сл лист општина Срема“ бр.25/08) 
и члана 48. Пословника о раду Општинског већа („Службени 
лист општина Срема“ бр. 27/08), Општинско веће је на седници 
одржаној дана 17.05.2021. године донело 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА РАДНЕ ГРУПЕ 
ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ 
БЕОЧИН (СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ) ЗА ПЕРИОД 

2021. - 2025. ГОДИНА 

Члан 1.

 Дужности чланства у Радној групи за израду Плана јавног 
здравља за општину Беочин (са Акционим планом) за период 
2021. - 2025. године разрешава се АЛЕКСАНДАР ЛАЗОВИЋ, про-
фесор енглеског језика и књижевности, као представник Саве-
та за здравље.

Члан 2. 

У састав Радне групе за израду Плана јавног здравља за 
општину Беочин (са Акционим планом) за период 2021. - 2025. 
године именује се ДРАГАН МИТИЋ, професор историје, пред-
ставник Савета за здравље, за члана.  

Члан 3. 

Мандат именованог траје до окончања повереног посла. 

Члан 4. 

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

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       Председавајући Општинског већа
Број: 01-02-51/21               Председник Општине
Дана: 17. 05. 2021. године                 Мирјана Малешевић Милкић
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На основу чланa 12. став 2.  Одлуке о прибављању, распола-
гању и управљању стварима и другим имовинским правима у 
јавној својини општине Беочин („Службени лист општине Бео-
чин“, број 6/2019) и  члана 145. Статута општине Беочин („Служ-
бени лист општине Беочин“, број 3/2019), Општинско веће 
општине Беочин, на седници одржаној дана 17.05.2021. године, 
донело је

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ БЕОЧИН НЕПОСРЕДНОМ 
ПОГОДБОМ 

Члан 1. 

У Комисију за спровођење поступка прибављања непокрет-
ности у јавну својину општине Беочин непосредном погодбом, 
именују се: 
1. Секула Петровић, дипл. правник, за председника
2. Маја Болта, дипл. правник, за члана, 
3. Илија Јефтић, дипл. инжењер архитектуре, за члана.

 Члан 2. 

Задатак Комисије је да спроведе поступакприбављања не-
покретности у јавну својину општине Беочин непосредном по-
годбом, у складу са Одлуком Председника општине о покре-
тању поступка прибављања непокретности у јавну својину 
општине Беочин непосредном погодбом бр. 01-011-41 од 
14.05.2021. године и бр. 01-011-42 од 14.05.2021. године,  те да по 
окончаном поступку записник са одговарајућим предлогом 
достави Одељењу за имовинске, опште и заједничке послове 
Општинске управе општине Беочин, ради утврђивања Предло-
га одлуке о прибављању непокретности.

Члан 3. 

Чланови Комисије имају право на накнаду за рад, у складу 
са одредбама Одлуке о платама и накнадама функционера, 
службеника на положају, одборника, чланова управних и над-
зорних одбора и радних тела органа општине („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 34/20).

Члан 4. 

Мандат Комисије траје до завршетка посла по задатку 
утврђеном у члану 2. овог Решења. 

Члан 5.

Овo решење објавити у „Службеном листу општине Бео-
чин“. 
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ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       Председавајући Општинског већа
Број: 01-02-52/21               Председник Општине
Дана: 17. 05. 2021. године                 Мирјана Малешевић Милкић
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На основу чланa 20. став 2.  Одлуке о прибављању, распола-
гању и управљању стварима и другим имовинским правима у 
јавној својини општине Беочин („Службени лист општине Бео-
чин“, број 6/2019) и  члана 145. Статута општине Беочин („Служ-
бени лист општине Беочин“, број 3/2019),  Општинско веће 
општине Беочин, на седници одржаној дана 17.05.2021. године, 
донело је

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОСТУПКА  ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН НЕПОСРЕДНОМ 
ПОГОДБОМ 

Члан 1. 

У Комисију за спровођење поступка отуђења непокретнос-
ти из јавне својине општине Беочин непосредном погодбом, 
именују се: 
4. Секула Петровић, дипл. правник, за председника
5. Маја Болта, дипл. правник, за члана, 
6. Илија Јефтић, дипл. инжењер архитектуре, за члана.

Члан 2. 

Задатак Комисије је да спроведе поступак отуђења не-
покретности из јавне својине општине Беочин непосредном 
погодбом, у складу са Одлуком Председника општине о покре-
тању поступка отуђења непокретности из јавне својине општи-
не Беочин непосредном погодбом бр. 01-011-43 од 14.05.2021. 
године о  те да по окончаном поступку записник са одгова-
рајућим предлогом достави Одељењу за имовинске, опште и 
заједничке послове Општинске управе општине Беочин, ради 
утврђивања Предлога одлуке о отуђењу непокретности.

Члан 3. 

Чланови Комисије имају право на накнаду за рад, у складу 
са одредбама Одлуке о платама и накнадама функционера, 
службеника на положају, одборника, чланова управних и над-
зорних одбора и радних тела органа општине („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 34/20).

Члан 4. 

Мандат Комисије траје до завршетка посла по задатку 
утврђеном у члану 2. овог Решења. 

Члан 5.

Овo решење објавити у „Службеном листу општине Бео-
чин“. 

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       Председавајући Општинског већа
Број: 01-02-53/21               Председник Општине
Дана: 17. 05. 2021. године                 Мирјана Малешевић Милкић
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На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Службени 
гласник РС“ бр. 10/16), члана 30. Правилника о ближим крите-
ријумима и начину одобравања програма и доделе средстава 
за финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Беочин („Службе-
ни лист општине Беочин“ бр. 13/19) и члана 12. став 3. и став 4. 
Правилника о категоризацији спортских организација, крите-
ријумима и поступку доделе средстава за суфинансирање про-
грамских активности спортских организација, чланица Спорт-
ског  савеза општине Беочин („Службени лист општине Бео-
чин“ бр. 3/21), а на основу обједињеног предлога Комисије за 
доделу средстава из области спорта бр. 01-401-96/21/3 од 
07.05.2021. године, Општинско веће општине Беочин на седни-
ци одржаној дана 17.05.2021. године донело је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ  ПРОГРАМА  
СПОРТСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЈА И СПОРТСКОГ САВЕЗА 

ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

 ОДОБРАВАЈУ СЕ   Годишњи програми спортских организа-
ција и Спортског савеза општине Беочин за 2021. годину са 
утврђеним износима за реализацију одобрених годишњих 
програма усклађеним са средствма у буџету општине Беочин 
за 2021. годину, у укупном износу од 12.000.000, 00 динара и то 
следећим спортским организацијама и појединцима како сле-
ди:

I Годишњи програми у области спорта, којима се задо-
вољавају потребе и интереси грађана у области спорта 
– редовна активност у 2021. години

Ред.
Бр.

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА – СПОРТСКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА И З Н О С

1. Фудбалски клуб „Цемент“ Беочин 1.000.000,00
2. Фудбалски клуб „Борац“ Раковац 500.000,00
3. Фудбалски клуб „Сусек“ Сусек 600.000,00

4. Фудбалски клуб „Пролетер“ 
Баноштор 500.000,00

5. Џудо клуб „Цемент“ Беочин 1.300.000,00
6. Кошаркашки клуб „Беочин“ Беочин 900.000,00
7. Карате клуб „Цемент“ Беочин 700.000,00
8. Одбојкашки клуб „Беочин“ Беочин 300.000,00

9. Одбојкашко спортско удружење 
„Бок“ Беочин 200.000,00

10. Рукометни клуб „Беочин1959“ Беочин 300.000,00
11. Боксерски клуб „Цемент“ Беочин 300.000,00
12. Стонотениски клуб „Беочин“ Беочин 300.000,00
13. КБС Кунг фу - кик бокс „БФЦ“ Беочин 300.000,00
14. Тениски клуб „Брејк“ Беочин 100.000,00

15. Шаховски клуб „Цемент“ Беочин 200.000,00

16. Oпштинска организација спортских 
риболоваца „Караш“ 100.000,00

17. Спортско риболовни клуб „Јаз“ 
Беочин 100.000,00

УКУПНО: 7.700.000,00
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II Годишњи програми у области спорта, којима се задо-
вољавају потребе и  интереси грађана у области спорта 
кроз изградњу, опремање и одржавање спортских 
објеката у 2021. години

Ред.
Бр.

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА – 
СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА И З Н О С намена

1. Фудбалски клуб „Цемент“ 
Беочин

1.400.000,00

Текуће 
одржавање 
спортских 

терена, објеката 
и опреме

2. Фудбалски клуб „Борац“ 
Раковац

100.000,00
Oпремање и 
одржавање 
спортских 
објеката

3. Фудбалски клуб „Сусек“ 
Сусек

200.000,00
Oпремање и 
одржавање 
спортских 
објеката

4. Фудбалски клуб 
„Пролетер“ Баноштор

100.000,00
Oпремање и 
одржавање 
спортских 
објеката

5. Џудо клуб „Цемент“ 
Беочин

200.000,00
Набавка 
спортске 
опреме и 

реквизита

6. Кошаркашки клуб 
„Беочин“ Беочин

100.000,00
Набавка 
спортске 
опреме и 

реквизита

7. Карате клуб „Цемент“ 
Беочин

100.000,00
Набавка 
спортске 
опреме и 

реквизита

8. Одбојкашки клуб 
„Беочин“ Беочин

50.000,00
Набавка 
спортске 
опреме и 

реквизита

9. Одбојкашко спортско 
удружење „Бок“ Беочин 50.000,00

Набавка 
спортске 
опреме и 

реквизита

10. Стонотениски клуб 
„Беочин“ Беочин

50.000,00
Набавка 
спортске 
опреме и 

реквизита

11. КБС Кунг фу - кик бокс 
„БФЦ“ Беочин

50.000,00
Набавка 
спортске 
опреме и 

реквизита

12. Шаховски клуб „Цемент“ 
Беочин 30.000,00

Набавка 
спортске 
опреме и 

реквизита

13. Тениски клуб „Брејк“ 70.000,00

Oпремање и 
одржавање 
спортских 
објеката

УКУПНО 2.500.000,00

III Годишњи програми у области спорта, којима се задо-
вољавају потребе и  интереси грађана у области спорта 
Спортски савез општине Беочин

1. Спортски Савез општине Беочин 
редовна делатност    1.500.000,00

2. Спорт.Савез општине Беочин 
програмске активности 300.000,00

УКУПНО: 1.800.000,00

 
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 из-
носима средстава за њихову реализацију у 2021. години.

Појединачна решења су коначна и против њих се може во-
дити 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 Бео-
чин“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       Председавајући Општинског већа
Број: 01-400-88/21              Председник Општине
Дана: 17. 05. 2021. године                 Мирјана Малешевић Милкић

092

На основу члана 138. став 2 Закона о спорту („Службени гла-
сник РС“ бр. 10/16), члана 30. 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 („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 13/19) и члана 12. став 3. и став 4. Правил-
ника 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. 3/21), а 
на основу обједињеног предлога Комисије за доделу средстава 
из области спорта бр. 01-401-96/21/3 од 07.05.2021. године, 
Општинско веће општине Беочин на седници одржаној дана 
17.05.2021. године донело је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА  
ФУДБАЛСКОГ КЛУБА „ЦЕМЕНТ“ БЕОЧИН  

ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

Одобравају се  годишњи програми Фудбалског клуба „Це-
мент“ Беочин  за 2021. годину у укупном износу од 2.400.000,00 
динара и то:
 - износ од 1.000.000,00 динара за редовне активности и
 - износ од 1.400.000,00 динара за текуће одржавање спорт-

ских терена, објеката и опреме.
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Члан 2.

Пренос одобрених средстава вршиће се из средстава 
утврђених Одлуком о буџету општине Беочин за 2021. годину 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 35/20)  програм 14, РАЗ-
ВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ – 1301, функција 810, програмска кла-
сификација 1301-0001, позиција 111 економска класификација 
481 , на рачун корисника отвореног код Министарства финан-
сија, Управе за трезор – Нови Сад.   

Члан 3.

Средства ће се кориснику исплаћивати на основу захтева у 
зависности од остварења Буџета општине Беочин за 2021. годи-
ну.  

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“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       Председавајући Општинског већа
Број: 01-400-90/21              Председник Општине
Дана: 17. 05. 2021. године                 Мирјана Малешевић Милкић

093

На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Службени гла-
сник РС“ бр. 10/16), члана 30. 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 („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 13/19) и члана 12. став 3. и став 4. Правил-
ника 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. 3/21), а 
на основу обједињеног предлога Комисије за доделу средстава 
из области спорта бр. 01-401-96/21/3 од 07.05.2021. године, 
Општинско веће општине Беочин на седници одржаној дана 
17.05.2021. године донело је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА  ФУДБАЛСКОГ 
КЛУБА „БОРАЦ“ РАКОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

Одобрава се  годишњи програм Фудбалског клуба „Борац“ 
Раковац  за 2021. годину  у укупном износу од 600.000,00 дина-
ра и то:
 - износ од 500.000,00 динара за редовне активности и
 - износ од 100.000,00 динара за опремање и одржавање 

спортских објеката.

Члан 2.

Пренос одобрених средстава вршиће се из средстава 
утврђених Одлуком о буџету општине Беочин за 2021. годину 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 35/20)  програм 14, РАЗ-
ВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ – 1301, функција 810, програмска кла-
сификација 1301-0001, позиција 111 економска класификација 
481 , на рачун корисника отвореног код Министарства финан-
сија, Управе за трезор – Нови Сад.  

Члан 3.

Средства ће се кориснику исплаћивати на основу захтева у 
зависности од остварења буџета општине Беочин за 2021. годи-
ну.

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 Пред-
седник 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“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       Председавајући Општинског већа
Број: 01-400-91/21              Председник Општине
Дана: 17. 05. 2021. године                 Мирјана Малешевић Милкић
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На основу члана 138. став 2 Закона о спорту („Службени гла-
сник РС“ бр. 10/16), члана 30. 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 („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 13/19) и члана 12. став 3. и став 4. Правил-
ника 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. 3/21), а 
на основу обједињеног предлога Комисије за доделу средстава 
из области спорта бр. 01-401-96/21/3 од 07.05.2021. године, 
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Општинско веће општине Беочин на седници одржаној дана 
17.05.2021. године донело је  

 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА  
ФУДБАЛСКОГ КЛУБА „СУСЕК“ СУСЕК  

ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

Одобравају се  годишњи програми Фудбалског клуба „Су-
сек“ Сусек за 2021. годину у укупном износу од 800.000,00 дина-
ра и то:
 - износ од 600.000,00 динара за редовне активности и
 - износ од 200.000,00 динара за опремање и одржавање 

спортских објеката.

Члан 2.

Пренос одобрених средстава вршиће се из средстава 
утврђених Одлуком о буџету општине Беочин за 2021. годину 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 35/20)  програм 14, РАЗ-
ВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ – 1301, функција 810, програмска кла-
сификација 1301-0001, позиција 111 економска класификација 
481, на рачун корисника отвореног код Министарства финан-
сија, Управе за трезор – Нови Сад.  

Члан 3.

Средства ће се кориснику исплаћивати на основу захтева у 
зависности од остварења буџета општине Беочин за 2021. годи-
ну.  

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 Пред-
седник 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“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       Председавајући Општинског већа
Број: 01-400-92/21              Председник Општине
Дана: 17. 05. 2021. године                 Мирјана Малешевић Милкић

095

На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Службени гла-
сник РС“ бр. 10/16), члана 30. 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 („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 13/19) и члана 12. став 3. и став 4. Правил-
ника 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. 3/21), а 
на основу обједињеног предлога Комисије за доделу средстава 
из области спорта бр. 01-401-96/21/3 од 07.05.2021. године, 
Општинско веће општине Беочин на седници одржаној дана 
17.05.2021. године донело је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА  
ФУДБАЛСКОГ КЛУБА „ПРОЛЕТЕР“ БАНОШТОР  

ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

Одобрава се  годишњи програм Фудбалског клуба „Проле-
тер“ Баноштор  за 2021. годину

у укупном износу од 600.000,00 динара и то:
 - износ од 500.000,00 динара за редовне активности и
 - износ од 100.000,00 динара за опремање и одржавање 

спортских објеката.

Члан 2.

Пренос одобрених средстава вршиће се из средстава 
утврђених Одлуком о буџету општине Беочин за 2021. годину 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 35/20)  програм 14, РАЗ-
ВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ – 1301, функција 810, програмска кла-
сификација 1301-0001, позиција 111 економска класификација 
481,  на рачун корисника отвореног код Министарства финан-
сија, Управе за трезор – Нови Сад.  

Члан 3.

Средства ће се кориснику исплаћивати на основу захтева у 
зависности од остварења буџета општине Беочин за 2021. годи-
ну.  

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 Пред-
седник 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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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       Председавајући Општинског већа
Број: 01-400-93/21              Председник Општине
Дана: 17. 05. 2021. године                 Мирјана Малешевић Милкић

096

На основу члана 138. став 2 Закона о спорту („Службени гла-
сник РС“ бр. 10/16), члана 30. 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 („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 13/19) и члана 12. став 3. и став 4. Правил-
ника 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. 3/21), а 
на основу обједињеног предлога Комисије за доделу средстава 
из области спорта бр. 01-401-96/21/3 од 07.05.2021. године, 
Општинско веће општине Беочин на седници одржаној дана 
17.05.2021. године донело је  

                                        
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА  ЏУДО 
КЛУБА „ЦЕМЕНТ“ БЕОЧИН ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

Одобравају се  годишњи програми Џудо клуба „Цемент“ Бе-
очин  за 2021. годину у укупном износу од 1.500.000,00 динара и 
то:
 - износ од 1.300.000,00 динара за редовне активности и
 - износ од 200.000,00 динара за набавку спортске опреме и 

реквизита.

Члан 2.

Пренос одобрених средстава вршиће се из средстава 
утврђених Одлуком о буџету општине Беочин за 2021. годину 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 35/20)  програм 14, РАЗ-
ВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ – 1301, функција 810, програмска кла-
сификација 1301-0001, позиција 111 економска класификација 
481, на рачун корисника отвореног код Министарства финан-
сија, Управе за трезор – Нови Сад.  

Члан 3.

Средства ће се кориснику исплаћивати на основу захтева у 
зависности од остварења буџета општине Беочин за 2021. годи-
ну.  

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“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       Председавајући Општинског већа
Број: 01-400-109/21              Председник Општине
Дана: 17. 05. 2021. године                 Мирјана Малешевић Милкић
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На основу члана 138. став 2 Закона о спорту („Службени гла-
сник РС“ бр. 10/16), члана 30. 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 („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 13/19) и члана 12. став 3. и став 4. Правил-
ника 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. 3/21), а 
на основу обједињеног предлога Комисије за доделу средстава 
из области спорта бр. 01-401-96/21/3 од 07.05.2021. године, 
Општинско веће општине Беочин на седници одржаној дана 
17.05.2021. године донело је  

                                        
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ  ПРОГРАМА  
КОШАРКАШКОГ КЛУБА „БЕОЧИН“ БЕОЧИН 

ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

Одобравају се  годишњи програми Кошаркашког клуба „Бе-
очин“ Беочин  за 2021. годину у укупном износу од 1.000.000,00 
динара и то:
 - износ од 900.000,00 дианра за редовне активности и
 - износ од 100.000,00 динара за набавку спортске опреме и 

реквизита.

Члан 2.

Пренос одобрених средстава вршиће се из средстава 
утврђених Одлуком о буџету општине Беочин за 2021. годину 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 35/20)  програм 14, РАЗ-
ВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ – 1301, функција 810, програмска кла-
сификација 1301-0001, позиција 111 економска класификација 
481,  на рачун корисника отвореног код Министарства финан-
сија, Управе за трезор – Нови Сад.  

Члан 3.

Средства ће се кориснику исплаћивати на основу захтева у 
зависности од остварења буџета општине Беочин за 2021. годи-
ну.  
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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“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       Председавајући Општинског већа
Број: 01-400-94/21              Председник Општине
Дана: 17. 05. 2021. године                 Мирјана Малешевић Милкић
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На основу члана 138. став 2 Закона о спорту („Службени гла-
сник РС“ бр. 10/16), члана 30. 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 („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 13/19) и члана 12. став 3. и став 4. Правил-
ника 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. 3/21), а 
на основу обједињеног предлога Комисије за доделу средстава 
из области спорта бр. 01-401-96/21/3 од 07.05.2021. године, 
Општинско веће општине Беочин на седници одржаној дана 
17.05.2021. године донело је  

                                        
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КАРАТЕ 
КЛУБА „ЦЕМЕНТ“ БЕОЧИН ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

Одобравају се  годишњи програми Карате клуба „Цемент“ 
Беочин  за 2021. годину у укупном износу од 800.000,00 динара 
и то:
 - износ од 700.000,00 динара за редовне активности и
 - износ од 100.000,00 динара за набавку спортске опреме и 

реквизита.

Члан 2.

Пренос одобрених средстава вршиће се из средстава 
утврђених Одлуком о буџету општине Беочин за 2021. годину 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 35/20)  програм 14, РАЗ-
ВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ – 1301, функција 810, програмска кла-
сификација 1301-0001, позиција 111 економска класификација 

481,  на рачун корисника отвореног код Министарства финан-
сија, Управе за трезор – Нови Сад.    

Члан 3.

Средства ће се кориснику исплаћивати на основу захтева у 
зависности од остварења буџета општине Беочин за 2021. годи-
ну.  

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“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       Председавајући Општинског већа
Број: 01-400-95/21              Председник Општине
Дана: 17. 05. 2021. године                 Мирјана Малешевић Милкић
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На основу члана 138. став 2 Закона о спорту („Службени гла-
сник РС“ бр. 10/16), члана 30. 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 („Службени лист 
општине Беочин“ бр.13/19) и члана 12. став 3. и став 4. Правил-
ника 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. 3/21), а 
на основу обједињеног предлога Комисије за доделу средстава 
из области спорта бр.  01-401-96/21/3 од 07.05.2021. године, 
Општинско веће општине Беочин на седници одржаној дана 
17.05.2021. године донело је  

                                        
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 
ОДБОЈКАШКОГ КЛУБА „БЕОЧИН“ БЕОЧИН  

ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

Одобравају се  годишњи програми Одбојкашког клуба „Бео-
чин“ Беочин  за 2021. годину у укупном износу од 350.000,00 ди-
нара и то:
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 - износ од 300.000,00 динара за редовне активности и
 - износ од  50.000,00 динара за набавку спортске опреме и 

реквизита.

Члан 2.

Пренос одобрених средстава вршиће се из средстава 
утврђених Одлуком о буџету општине Беочин за 2021. годину 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 35/20)  програм 14, РАЗ-
ВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ – 1301, функција 810, програмска кла-
сификација 1301-0001, позиција 111 економска класификација 
481,  на рачун корисника отвореног код Министарства финан-
сија, Управе за трезор – Нови Сад.  

Члан 3.

Средства ће се кориснику исплаћивати на основу захтева у 
зависности од остварења буџета општине Беочин за 2021. годи-
ну.  

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“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       Председавајући Општинског већа
Број: 01-400-96/21              Председник Општине
Дана: 17. 05. 2021. године                 Мирјана Малешевић Милкић
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На основу члана 138. став 2 Закона о спорту („Службени гла-
сник РС“ бр. 10/16), члана 30. 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 („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 13/19) и члана 12. став 3. и став 4. Правил-
ника 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. 3/21), а 
на основу обједињеног предлога Комисије за доделу средстава 
из области спорта бр. 01-401-96/21/3 од 07.05.2021. године, 
Општинско веће општине Беочин на седници одржаној дана 
17.05.2021. године донело је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 
ОДБОЈКАШКОГ СПОРТСКОГ УДРУЖЕЊА „БОК“ 

БЕОЧИН ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

Одобравају се  годишњи програми Одбојкашког спортског 
удружења „Бок“ Беочин  за 2021. годину у укупном износу од 
250.000,00 динара и то:
 - износ од 200.000,00 динара за редовне активности и
 - износ од   50.000,00 динара за набавку спортске опреме и 

реквизита.

Члан 2.

Пренос одобрених средстава вршиће се из средстава 
утврђених Одлуком о буџету општине Беочин за 2021. годину 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 35/20)  програм 14, РАЗ-
ВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ – 1301, функција 810, програмска кла-
сификација 1301-0001, позиција 111 економска класификација 
481,  на рачун корисника отвореног код Министарства финан-
сија, Управе за трезор – Нови Сад.  

Члан 3.

Средства ће се кориснику исплаћивати на основу захтева у 
зависности од остварења буџета општине Беочин за 2021. годи-
ну.  

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“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       Председавајући Општинског већа
Број: 01-400-110/21              Председник Општине
Дана: 17. 05. 2021. године                 Мирјана Малешевић Милкић
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На основу члана 138. став 2 Закона о спорту („Службени гла-
сник РС“ бр. 10/16), члана 30. 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 („Службени лист 
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општине Беочин“ бр. 13/19) и члана 12. став 3. и став 4. Правил-
ника 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. 3/21), а 
на основу обједињеног предлога Комисије за доделу средстава 
из области спорта бр.  01-401-96/21/3 од 07.05.2021. године, 
Општинско веће општине Беочин на седници одржаној дана 
17.05.2021. године донело је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
РУКОМЕТНОГ КЛУБА „БЕОЧИН 1959“ БЕОЧИН 

 ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

Одобрава се  годишњи програм Рукометног клуба „Беочин 
1959“ Беочин  за 2021. годину у износу од 300.000,00 динара, за 
редовне активности.

Члан 2.

 Пренос одобрених средстава вршиће се из средстава 
утврђених Одлуком о буџету општине Беочин за 2021. годину 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 35/20)  програм 14, РАЗ-
ВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ – 1301, функција 810, програмска кла-
сификација 1301-0001, позиција 111 економска класификација 
481,  на рачун корисника отвореног код Министарства финан-
сија, Управе за трезор – Нови Сад.  

Члан 3.

Средства ће се кориснику исплаћивати на основу захтева у 
зависности од остварења буџета општине Беочин за 2021. годи-
ну.  

Члан 4.

Уговор о финансирању годишњег прогрма у области спорта 
са корисником из члана 1. овог Решења, и то: Уговор о финанси-
рању 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“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       Председавајући Општинског већа
Број: 01-400-97/21              Председник Општине
Дана: 17. 05. 2021. године                 Мирјана Малешевић Милкић
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На основу члана 138. став 2 Закона о спорту („Службени гла-
сник РС“ бр. 10/16), члана 30. 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 („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 13/19) и члана 12. став 3. и став 4. Правил-
ника 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. 3/21), а 
на основу обједињеног предлога Комисије за доделу средстава 
из области спорта бр.   01-401-96/21/3 од 07.05.2021. године, 
Општинско веће општине Беочин на седници одржаној дана 
17.05.2021. године донело је  

                                        
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
БОКСЕРСКОГ КЛУБА „ЦЕМЕНТ“ БЕОЧИН  

ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

Одобрава се  годишњи програм Боксерског клуба „Цемент“ 
Беочин  за 2021. годину у износу од 300.000,00 динара, за редов-
не активности.

Члан 2.

Пренос одобрених средстава вршиће се из средстава 
утврђених Одлуком о буџету општине Беочин за 2021. годину 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 35/20)  програм 14, РАЗ-
ВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ – 1301, функција 810, програмска кла-
сификација 1301-0001, позиција 111 економска класификација 
481,  на рачун корисника отвореног код Министарства финан-
сија, Управе за трезор – Нови Сад.  

Члан 3.

Средства ће се кориснику исплаћивати на основу захтева у 
зависности од остварења буџета општине Беочин за 2021. годи-
ну.  

Члан 4.

Уговор о финансирању годишњег прогрма у области спорта 
са корисником из члана 1. овог Решења, и то: Уговор о финанси-
рању редовних активност закључиће Председник општине Бе-
очин.

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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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       Председавајући Општинског већа
Број: 01-400-98/21              Председник Општине
Дана: 17. 05. 2021. године                 Мирјана Малешевић Милкић
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На основу члана 138. став 2 Закона о спорту („Службени гла-
сник РС“ бр. 10/16), члана 30. 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 („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 13/19) и члана 12. став 3. и став 4. Правил-
ника 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. 3/21), а 
на основу обједињеног предлога Комисије за доделу средстава 
из области спорта бр.  01-401-96/21/3 од 07.05.2021. године, 
Општинско веће општине Беочин на седници одржаној дана 
17.05.2021. године донело је  

                                        
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
СТОНОТЕНИСКОГ КЛУБА „БЕОЧИН“ БЕОЧИН  

ЗА 2021.  ГОДИНУ

Члан 1.

Одобрава се  годишњи програм Стонотениског клуба „Бео-
чин“ Беочин  за 2021. годину

у укупном износу од 350.000,00 динара и то:
 - износ од 300.000,00 динара за редовне активности и
 - износ од  50.000,00 динара за набавку спортске опреме и 

реквизита.

Члан 2.

Пренос одобрених средстава вршиће се из средстава 
утврђених Одлуком о буџету општине Беочин за 2021. годину 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 35/20)  програм 14, РАЗ-
ВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ – 1301, функција 810, програмска кла-
сификација 1301-0001, позиција 111 економска класификација 
481,  на рачун корисника отвореног код Министарства финан-
сија, Управе за трезор – Нови Сад.  

Члан 3.

Средства ће се кориснику исплаћивати на основу захтева у 
зависности од остварења буџета општине Беочин за 2021. годи-
ну.  

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“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       Председавајући Општинског већа
Број: 01-400-99/21              Председник Општине
Дана: 17. 05. 2021. године                 Мирјана Малешевић Милкић
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На основу члана 138. став 2 Закона о спорту („Службени гла-
сник РС“ бр. 10/16), члана 30. 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 („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 13/19) и члана 12. став 3. и став 4. Правил-
ника 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. 3/21), а 
на основу обједињеног предлога Комисије за доделу средстава 
из области спорта бр.  01-401-96/21/3 од 07.05.2021. године, 
Општинско веће општине Беочин на седници одржаној дана 
17.05.2021. године донело је  

                                        
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА КУНГ ФУ 
КИК БОКС „БФЦ“ БЕОЧИН ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

Одобрава се  годишњи програм Кунг фу кик бокс „БФЦ“ Бео-
чин  за 2021. годину у укупном износу од 350.000,00 динара и то:
 - износ од 300.000,00 динара за редовне активности и
 - износ од  50.000,00 динара за набавку спортске опреме и 

реквизита.

Члан 2.

Пренос одобрених средстава вршиће се из средстава 
утврђених Одлуком о буџету општине Беочин за 2021. годину 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 35/20)  програм 14, РАЗ-
ВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ – 1301, функција 810, програмска кла-
сификација 1301-0001, позиција 111 економска класификација 
481,  на рачун корисника отвореног код Министарства финан-
сија, Управе за трезор – Нови Сад.  

Члан 3.

Средства ће се кориснику исплаћивати на основу захтева у 
зависности од остварења буџета општине Беочин за 2021. годи-
ну.  

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 
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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“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       Председавајући Општинског већа
Број: 01-400-100/21              Председник Општине
Дана: 17. 05. 2021. године                 Мирјана Малешевић Милкић
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На основу члана 138. став 2 Закона о спорту („Службени гла-
сник РС“ бр. 10/16), члана 30. 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 („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 13/19) и члана 12. став 3. и став 4. Правил-
ника 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. 3/21), а 
на основу обједињеног предлога Комисије за доделу средстава 
из области спорта бр. 01-401-96/21/3 од 07.05.2021. године, 
Општинско веће општине Беочин на седници одржаној дана 
17.05.2021. године донело је  

                                        
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ТЕНИСКОГ 
КЛУБА „БРЕЈК“ БЕОЧИН ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

Одобрава се  годишњи програм Тениског клуба „Брејк“ Бео-
чин за 2021. годину у укупном износу од 170.000,00 динара и то:
 - износ од 100.000,00 динара за редовне активности и
 - износ од 70.000,00 динара за опремање и одржавање спорт-

ских објеката.

Члан 2.

Пренос одобрених средстава вршиће се из средстава 
утврђених Одлуком о буџету општине Беочин за 2021. годину 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 35/20)  програм 14, РАЗ-
ВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ – 1301, функција 810, програмска кла-
сификација 1301-0001, позиција 111 економска класификација 
481,  на рачун корисника отвореног код Министарства финан-
сија, Управе за трезор – Нови Сад.  

Члан 3.

Средства ће се кориснику исплаћивати на основу захтева у 
зависности од остварења буџета општине Беочин за 2021. годи-
ну.  

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 Пред-
седник 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“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       Председавајући Општинског већа
Број: 01-400-101/21              Председник Општине
Дана: 17. 05. 2021. године                 Мирјана Малешевић Милкић
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На основу члана 138. став 2 Закона о спорту („Службени гла-
сник РС“ бр. 10/16), члана 30. 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 („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 13/19) и члана 12. став 3. и став 4. Правил-
ника 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. 3/21), а 
на основу обједињеног предлога Комисије за доделу средстава 
из области спорта бр.  01-401-96/21/3 од 07.05.2021. године, 
Општинско веће општине Беочин на седници одржаној дана 
17.05.2021. године донело је  

                                        
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
ШАХОВСКОГ КЛУБА „ЦЕМЕНТ“ БЕОЧИН  

ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

Одобрава се  годишњи програм Шаховског клуба  „Цемент“ 
Беочин  за 2021. годину у

у укупном износу од 230.000,00 динара и то:
 - износ од 200.000,00 динара за редовне активности и
 - износ од  30.000,00 динара за набавку спортске опреме и 

реквизита.  
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Члан 2.

Пренос одобрених средстава вршиће се из средстава 
утврђених Одлуком о буџету општине Беочин за 2021. годину 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 35/20)  програм 14, РАЗ-
ВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ – 1301, функција 810, програмска кла-
сификација 1301-0001, позиција 111 економска класификација 
481,  на рачун корисника отвореног код Министарства финан-
сија, Управе за трезор – Нови Сад.  

Члан 3.

Средства ће се кориснику исплаћивати на основу захтева у 
зависности од остварења буџета општине Беочин за 2021. годи-
ну.  

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“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       Председавајући Општинског већа
Број: 01-400-102/21              Председник Општине
Дана: 17. 05. 2021. године                 Мирјана Малешевић Милкић
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На основу члана 138. став 2 Закона о спорту („Службени гла-
сник РС“ бр. 10/16), члана 30. 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 („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 13/19) и члана 12. став 3. и став 4. Правил-
ника 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. 3/21), а 
на основу обједињеног предлога Комисије за доделу средстава 
из области спорта бр. 01-401-96/21/3 од 07.05.2021. године, 
Општинско веће општине Беочин на седници одржаној дана 
17.05.2021. године донело је  

                                        
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
ОПШТИНСКЕ ОРГАНЗАЦИЈЕ СПОРТСКИХ 

РИБОЛОВАЦА „КАРАШ“ БЕОЧИН ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

Одобрава се  годишњи програм Општинске организације 
спортских риболоваца „Караш“ Беочин  за 2021. годину у изно-
су од 100.000,00 динара, за редовне активности.

Члан 2.

Пренос одобрених средстава вршиће се из средстава 
утврђених Одлуком о буџету општине Беочин за 2021. годину 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 35/20)  програм 14, РАЗ-
ВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ – 1301, функција 810, програмска кла-
сификација 1301-0001, позиција 111 економска класификација 
481,  на рачун корисника отвореног код Министарства финан-
сија, Управе за трезор – Нови Сад.  

Члан 3.

Средства ће се кориснику исплаћивати на основу захтева у 
зависности од остварења буџета општине Беочин за 2021. годи-
ну.  

Члан 4.

Уговор о финансирању годишњег прогрма у области спорта 
са корисником из члана 1. овог Решења, и то: Уговор о финанси-
рању редовне активности закључиће Председник општине Бе-
очин.

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“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       Председавајући Општинског већа
Број: 01-400-103/21              Председник Општине
Дана: 17. 05. 2021. године                 Мирјана Малешевић Милкић
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На основу члана 138. став 2 Закона о спорту („Службени гла-
сник РС“ бр. 10/16), члана 30. 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 („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 13/19) и члана 12. став 3. и став 4. Правил-
ника 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. 3/21), а 
на основу обједињеног предлога Комисије за доделу средстава 
из области спорта бр. 01-401-96/21/3 од 07.05.2021. године, 
Општинско веће општине Беочин на седници одржаној дана 
17.05.2021. године донело је  
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА СПОРТСКО 
РИБОЛОВАЧКОГ КЛУБА „ЈАЗ“ БЕОЧИН  

ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

Одобрава се  годишњи програм Спортско риболовачког клу-
ба „Јаз“ Беочин  за 2021. годину у износу од 100.000,00 динара, за 
редовне активности.

Члан 2.

Пренос одобрених средстава вршиће се из средстава утврђе-
них Одлуком о буџету општине Беочин за 2021. годину („Службе-
ни лист општине Беочин“ бр. 35/20)  програм 14, РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ – 1301, функција 810, програмска класификација 1301-
0001, позиција 111 економска класификација 481,  на рачун ко-
рисника отвореног код Министарства финансија, Управе за тре-
зор – Нови Сад.  

Члан 3.

Средства ће се кориснику исплаћивати на основу захтева у 
зависности од остварења буџета општине Беочин за 2021. годину.  

Члан 4.

Уговор о финансирању годишњег прогрма у области спорта 
са корисником из члана 1. овог Решења, и то: Уговор о финанси-
рању редовне активности закључиће Председник општине Бео-
чин.

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“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       Председавајући Општинског већа
Број: 01-400-104/21              Председник Општине
Дана: 17. 05. 2021. године                 Мирјана Малешевић Милкић
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На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Службени гла-
сник РС“ бр. 10/16), члана 30. Правилника о ближим критеријуми-
ма и начину одобравања програма и доделе средстава за финан-
сирање или суфинансирање потреба и интереса грађана у обла-
сти спорта из буџета општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 13/19) и члана 12. став 3. и став 4. Правилника о кате-
горизацији спортских организација, критеријумима и поступку 
доделе средстава за суфинансирање програмских активности 
спортских организација, чланица Спортског  савеза општине Бео-
чин („Службени лист општине Беочин“ бр. 3/21), а на основу обје-

дињеног предлога Комисије за доделу средстава из области 
спорта бр. 01-401-96/21/3 од 07.05.2021. године, Општинско веће 
општине Беочин на седници одржаној дана 17.05.2021. године  до-
нело је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА  СПОРТСКОГ 
САВЕЗА ОПШТИНЕ БЕОЧИН  

ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

Одобравају се годишњи програми Спортског савеза општине 
Беочин за 2021. годину у укупном износу од 1.800.000,00 динара и 
то:
 - износ од 1.500.000,00 динара за редовну делатност и
 - износ од   300.000,00 динара за програмске активности.

Члан 2.

Пренос одобрених средстава вршиће се из средстава утврђе-
них Одлуком о буџету општине Беочин за 2021. годину („Службе-
ни лист општине Беочин“ бр. 35/20)  програм 14, РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ – 1301, функција 810, програмска класификација 1301-
0001, позиција 111 економска класификација 481,  на рачун ко-
рисника отвореног код Министарства финансија, Управе за тре-
зор – Нови Сад.  

Члан 3.

Средства ће се кориснику исплаћивати на основу захтева у 
зависности од остварења буџета општине Беочин за 2021. годину.  

Члан 4.

Уговор о финансирању годишњих програма у области спорта 
са корисником из члана 1. овог Решења и то: Уговор о финанси-
рању редовних активности и Уговор о  финансирању програм-
ских 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“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       Председавајући Општинског већа
Број: 01-400-105/21              Председник Општине
Дана: 17. 05. 2021. године                 Мирјана Малешевић Милкић
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На основу члана 138. став 2 Закона о спорту („Службени гла-
сник РС“ бр. 10/16), члана 30. Правилника о ближим критеријуми-
ма и начину одобравања програма и доделе средстава за финан-
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сирање или суфинансирање потреба и интереса грађана у обла-
сти спорта из буџета општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 13/19) и члана 12. став 3. и став 4. Правилника о кате-
горизацији спортских организација, критеријумима и поступку 
доделе средстава за суфинансирање програмских активности 
спортских организација, чланица Спортског  савеза општине Бео-
чин („Службени лист општине Беочин“ бр. 3/21), а на основу обје-
дињеног предлога Комисије за доделу средстава из области 
спорта бр. 01-401-96/21/3 од 07.05.2021. године, Општинско веће 
општине Беочин на седници одржаној дана 17.05.2021. године до-
нело је                                          

Р  Е  Ш  Е  Њ  E

О ОДБИЈАЊУ ПРЕДЛОЖЕНОГ ГОДИШЊЕГ  ПРОГРАМА  
СПОРТСКЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 

2021. ГОДИНУ

Члан 1.

ОДБИЈА СЕ   Годишњи програм спортске организације која 
не испуњава критеријуме у погледу носиоца програма, форме 
програма, адекватности програма или су искључени из евалу-
ације процеса  у складу са чланом 23. Правилника о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе сред-
става 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.

ФИТНЕС КЛУБ 
“Бе-ФИТ но1” 
Беочин

Предлог 
годишњег 
програма 
организације у 
области спорта 
којима се 
задовољавају 
потребе и 
интереси 
грађана у 
области спорта у 
2021. години

У складу са Правилником о 
категоризацији спортских 
организација, критеријумима и 
поступку доделе средстава за 
суфинансирање програмских 
активности спортских 
организација, чланица Спортског 
савеза општине Беочин, Комисија 
се определила да приликом 
одобравања програма узме у 
обзир број спортиста узраста до 
13 година.
Сам програм  је оцењен као лош, 
односно добио је мањи број 
бодова у односу на одабране 
програме.

Члан 2.

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бео-
чин“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       Председавајући Општинског већа
Број: 01-400-106/21              Председник Општине
Дана: 17. 05. 2021. године                 Мирјана Малешевић Милкић
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На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Службени гла-
сник РС“ бр. 10/16), члана 30. 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 („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 13/19) и члана 12. став 3. и став 4. Правил-
ника 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. 3/21), а 
на основу обједињеног предлога Комисије за доделу средстава 
из области спорта бр.  01-401-96/21/3 од 07.05.2021. године, 
Општинско веће општине Беочин на седници одржаној дана 
17.05.2021. године донело је  

                                        
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ОДБИЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ФИТНЕС 
КЛУБА „Бе-ФИТ но1“  БЕОЧИН ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

 ОДБИЈА СЕ  се  Годишњи програм Фитнес клуба „Бе-ФИТ 
но1“ Беочин за 2021. годину због неадекватности програма.

Члан 2.

Ово Решење је коначно.

Члан 3.

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

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Комисија за доделу средстава из области спорта општине 
Беочин на седници одржаној дана 07.05.2021. године разматра-
ла је годишње програме спортских организација и извршила 
стручни преглед и оцену програма у складу са Законом о спор-
ту („Службени гласник РС“ бр. 10/16),   Правилником о ближим 
критеријумима и начину одобравања програма и доделе сред-
става за финансирање или суфинансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Беочин („Службе-
ни лист општине Беочин“ бр. 13/19) и  Правилником о категори-
зацији спортских организација, критеријумима и поступку до-
деле средстава за суфинансирање програмских активности 
спортских организација, чланица Спортског  савеза општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 3/21).

Чланом 3. став 1. тачка 3.  Правилника о ближим критерију-
мима и начину одобравања програма и доделе средстава за 
финансирање или суфинансирање потреба и интереса грађа-
на у области спорта из буџета општине Беочин прописано је да 
програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта могу бити одобрени уколико испуњавају кри-
теријуме, између осталог, у погледу садржине и квалитета про-
грама.  Разматрајући Годишњи програм Фитнес клуба „Бе-ФИТ 
но1“ Беочин за 2021. годину Комисија је утврдила да је предло-
жени програм непотпун, да не садржи све релевантне податке 
везано за чланове клуба и конкретне програме, те га је оцени-
ла као лош.  

Чланом 8. став 1. тачка 3. Правилника о категоризацији 
спортских организација, критеријумима и поступку доделе 
средстава за суфинансирање програмских активности спорт-
ских организација, чланица Спортског  савеза општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 3/21) прописано је да се 
расподела средстава у оквиру група врши на основу доста-
вљених програма, те да је један од критеријума  -  обухватност 
деце и младих. Комисија је предледом достављеног програма 
утврдила да исти не подржава овај критеријум, односно да 
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нема заступљене спортисте до 13 година, те из тог разлога 
програм није позитивно оцењен.   

На основу наведеног, прихватајући оцену Комисије 
Општинско веће је донело одлуку 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 ре-
шења.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       Председавајући Општинског већа
Број: 01-400-111/21              Председник Општине
Дана: 17. 05. 2021. године                 Мирјана Малешевић Милкић

Председник општине

112

На основу члана 144. Статута општине Беочин („Службени 
лист општине Беочин“, број 3/2019) и члана 12. став 1. Одлуке о 
прибављању, располагању и управљању стварима и другим 
имовинским правима у јавној својини општине Беочин („Служ-
бени лист општине Беочин“, број 6/2019) Председник општине 
Беочин, на предлог Начелника Општинске управе општине Бе-
очин, доноси

ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ  У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ 

БЕОЧИН НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

Члан 1. 

Покреће се пострупак за прибављање непокретности у 
јавну својину општине Беочин непосредном погодбом, и то: 
 - к.п. 1347, уписана у Лист непокретности 1462  к.о. Беочин, 

површине 3561 м/2,  по врсти – Градско грађевинско 
земљиште, по култури – њива 6. класе.

 - к.п. 1344/1, уписана у Лист непокретности 1462  к.о. Беочин, 
површине 3168 м/2, по врсти – Пољопривредно земљиште, 
по култури – њива 4. класе.

 - к.п. 1344/2, уписана у Лист непокретности 1462  к.о. Беочин, 
површине 14 м/2,  по врсти – Остало земљиште, по култури 
– Остало вештачки створено неплодно земљиште.

 - к.п. 1344/3, уписана у Лист непокретности 1462  к.о. Беочин, 
површине 85 м/2,  по врсти –  Пољопривредно земљиште, 
по култури – њива 4. класе.

Члан 2. 

Ову Одлуку доставити Општинском већу општине Беочин 
ради формирања Комисије за прибављање непокретности у 
јавну својину општине Беочин непосредном погодбом, у скла-
ду са чланом 12. став 2. Одлуке о прибављању, располагању и 
управљању стварима и другим имовинским правима у јавној 
својини општине Беочин („Службени лист општине Беочин“, 
број 6/2019).

Члан 3. 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ    
Број: 01-011-42/21    ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
Дана: 17. 05. 2021. године                Мирјана Малешевић Милкић
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На основу члана 144. Статута општине Беочин  („Службени 
лист општине Беочин“, број 3/2019) и члана 12. став 1. Одлуке о 
прибављању, располагању и управљању стварима и другим 
имовинским правима у јавној својини општине Беочин („Служ-
бени лист општине Беочин“, број 6/2019) Председник општине 
Беочин, на предлог Начелника Општинске управе општине Бе-
очин, доноси

ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ  У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ 

БЕОЧИН НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

Члан 1. 

Покреће се пострупак за прибављање непокретности у 
јавну својину општине Беочин непосредном погодбом, и то: 
 - к.п. 749, уписана у Лист непокретности 540 к.о. Сусек, повр-

шине 829 м/2,  по врсти – Земљиште у грађевинском под-
ручју, по култури – Земљиште под зградом и другим објек-
тима.

Члан 2. 

Ову Одлуку доставити Општинском већу општине Беочин 
ради формирања Комисије за прибављање непокретности у 
јавну својину општине Беочин непосредном погодбом, у скла-
ду са чланом 12. став 2. Одлуке о прибављању, располагању и 
управљању стварима и другим имовинским правима у јавној 
својини општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ 
број 6/2019).

Члан 3. 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ    
Број: 01-011-41/21     ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
Дана: 17. 05. 2021. године                Мирјана Малешевић Милкић
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На основу члана 144. Статута општине Беочин  („Службени 
лист општине Беочин“, број 3/2019) и члана 20. став 1. Одлуке о 
прибављању, располагању и управљању стварима и другим 
имовинским правима у  јавној својини општине Беочин („Служ-
бени лист општине Беочин“, број 6/2019) Председник општине 
Беочин, на предлог Одељења за имовинске, опште и заједнич-
ке послове Општинске управе Беочин, доноси
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ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 
НЕПОКРЕТНОСТИ  ИЗ ЈАВНЕ  СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ 

БЕОЧИН НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

Члан 1. 

Покреће се поступак отуђења непокретности из јавне 
својине општине Беочин непосредном погодбом, и то: 
 - к.п. 2493, уписана у Лист непокретности 2338 к.о. Раковац, 

површине 596 м/2,  по врсти – Остало земљиште, по култу-
ри – Остало вештачки створено неплодно земљиште;

 - к.п. 4012/2, уписан у Лист непокретности 2338 к.о. Раковац, 
површине 1205 м/2, по врсти – Остало земљиште, по култу-
ри - Остало вештачки створено неплодно земљиште; 

 - к.п. 4013/2, уписан у Лист непокретности 2338 к.о. Раковац, 
површине 571 м/2, по врсти – Остало земљиште, по култури 
- Остало вештачки створено неплодно земљиште;

 - к.п. 4045/2, уписан у Лист непокретности 2338 к.о. Раковац, 
површине 569 м/2, по врсти – Остало земљиште, по култури 
- Остало вештачки створено неплодно земљиште.

Члан 2. 

Ову Одлуку доставити Општинском већу општине Беочин 
ради формирања Комисије за отуђење непокретности из јавне 
својине општине Беочин непосредном погодбом, у складу са 
чланом 20. став 2. Одлуке о прибављању, располагању и упра-
вљању стварима и другим имовинским правима у јавној своји-
ни општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ број 
6/2019).

Члан 3. 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ    
Број: 01-011-43/21     ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
Дана: 17. 05. 2021. године               Мирјана Малешевић Милкић
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Општинско веће општине Беочин

086  Одлука о изменама и допунама Правилника  
о организацији и систематизацији радних  
места у Општинској управи, Правобранилаштву  
и стручним службама општине Беочин 1

087  Решење о разрешењу и именовању члана  
Савета за здрaвље општине Беочин 1

088  Решењe о разрешењу и именовању члана Радне  
групе за израду Плана јавног здравља општине  
Беочин (са акционим планом) за период  
2021. - 2025. година 2

089  Решењe о именовању Комисије за спровођење пос-
тупка  прибављања  непокретности у јавну својину 
општине Беочин непосредном погодбом 2

090  Решењe о именовању Комисије за спровођење  
поступка  отуђења  непокретности из јавне  
својине општине Беочин непосредном погодбом 3

091  Решење о одобравању годишњих програма  
спортским организацијама и Спортском савезу 
општине Беочин из области спорта за 2021. годину 3

092  Решење о одобравању годишњих програма  
Фудбалском клубу „Цемент“ Беочин за 2021. годину 4

093  Решење о одобравању годишњих програма  
Фудбалском клубу „Борац“ Раковац за 2021. годину 5

094  Решење о одобравању годишњих програма 
 Фудбалском клубу „Сусек“ Сусек за 2021. годину 5

095  Решење о одобравању годишњих програма  
Фудбалском клубу „Пролетер“ Баноштор  
за 2021. годину 6

096  Решење о одобравању годишњих програма  
Џудо клубу „Цемент“ Беочин за 2021. годину 7

097  Решење о одобравању годишњих програма  
Кошаркашком клубу „Беочин“ Беочин  
за 2021. годину 7

098  Решење о одобравању годишњих програма  
Карате клубу „Цемент“ Беочин за 2021. годину 8

099  Решење о одобравању годишњих програма 
Одбојкашком клубу „Беочин“ Беочин  
за 2021. годину 8

100  Решење о одобравању годишњих програма 
Одбојкашком спортском удружењу „Бок“ Беочин за 
2021. годину 9

101  Решење о одобравању годишњих програма  
Рукометном клубу „Беочин 1959“ Беочин  
за 2021. годину 9

102  Решење о одобравању годишњег програма  
Боксерском клубу „Цемент“ Беочин  
за 2021. годину 10

103  Решење о одобравању годишњег програма  
Стонотениском клубу „Беочин“ Беочин  
за 2021. годину 11

104  Решење о одобравању годишњег програма  
КБС Кунг фу -  кик бокс „БФЦ“ Беочин  
за 2021. годину 11

105  Решење о одобравању годишњег програма  
Тениском клубу „Брејк“ Беочин  за 2021. годину 12

106  Решење о одобравању годишњег програма  
Шаховском клубу „Цемент“ Беочин за 2021. годину 12

107  Решење о одобравању годишњег програма 
 Општинској организацији спортских  
риболоваца „Караш“ Беочин за 2021. годину 13

108  Решење о одобравању годишњег програма  
Спортско риболовачком клубу „Јаз“  
Беочин за 2021. годину 13

109  Решење о одобравању годишњих програма  
Спортског савеза општине Беочин за 2021. годину 14

110  Решење о одбијању годишњег програма  
спортске организације из области спорта  
за 2021. годину 14

111  Решење о одбијању годишњег програма  
Фитнес клуба „Бе.ФИТ но1“ Беочин за 2021. годину 15

Председник општине Беочин

112  Одлукa о покретању поступка за прибављање 
 непокретности у јавну својину општине Беочин  
непосредном погодбом 16

113  Одлукa о покретању поступка за прибављање  
непокретности у јавну својину општине Беочин  
непосредном погодбом 16

114  Одлукa о покретању поступка отуђења  
непокретности из јавне својине општине  
Беочин непосредном погодбом 16

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