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На основу члана 29. став 1. тачка 4) и члана 31. став 4 Закона 
о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним си-
туацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018), члана 3. Одлуке 
о организацији и функционисању цивилне заштите на терито-
рији општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
31/20), члана 67. став 1. тачка 22) Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“, бр. 3/2019), Општинско веће 
општине Беочин, на седници одржаној дана 04.06.2021. године, 
донело је

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СУБЈЕКАТА ОД 
ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ 

ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.

У Одлуци о одређивању субјеката од посебног значаја за 
заштиту и спасавање општине Беочин,  („Службени лист општи-
не Беочин“, бр. 33/2020) члан 3. се мења и гласи:                                                                     

„Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање, у 
смислу члана 2. ове Одлуке, за општину Беочин су:

Редни 
број НАЗИВ  СУБЈЕКТА

Адреса 
пословног 

седишта

ПРЕТЕЖНА 
ДЕЛАТНОСТ

1. ЈКП „БЕОЧИН“ БЕОЧИН
Беочин, Д.  

Максимовић 
бр. 52

Производња и 
дистрибуција 

воде, 
одржавање 

чистоће, 
пијачне услуге

2. ЈП „ТОПЛАНА“ БЕОЧИН
Беочин,  

Омладинска 
бр. 54

Производња, 
дистрибуција и 

снабдевање 
топлотном 
енергијом

3. ПУ „ЉУБА СТАНКОВИЋ“ 
БЕОЧИН

Беочин, 
Доситеја 

Обрадовића 
бб

Предшколско 
васпитање и 
образовање

4.
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, 
СПОРТ И ТУРИЗАМ 
ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Беочин, 
Светосавска 

бб

Остале 
установе 
културе

5. СПОРТСКИ САВЕЗ 
ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Беочин, 
Беочински 

трг 1

Остале спортске 
делатности

6. ДЗ „ДР ДУШАН САВИЋ 
ДОДА“ БЕОЧИН

Беочин, 
Светосавска 

бб
Здравство

7.
ДОО 

„ЕКОНОМИСТЕЛЕКТРО“ 
БЕОЧИН

Беочин, 
Јована 

Цвијића бр. 5

Постављање 
електричних 
инсталација

8.
РЕСТОРАН  
„КАРАШ“  

ДОО БЕОЧИН

Беочин, 
Насеље 

Дунав бб

Делатност 
ресторана и 
покретних 

угоститељских 
објеката

9. ОШ „Ј. Г. МИЛЕНКО“ 
БЕОЧИН

Беочин, 
Милоша 

Црњанског 
бб

Образовање

10. ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ 
СУСЕК

Сусек, Н. 
Тесле бр. 73 Образовање

11. „ПОДУНАВЉЕ-БЕОЧИН“ 
А. Д.

Беочин, 
Светосавска 

7-9

Производња 
хлеба, свежег 

пецива и колача

12. „ДАК“ ДОО БЕОЧИН Беочин, 
Дунавска 34

Изградња 
стамбених и 
нестамбених 

зграда

13. „НИКС“ ДОО БЕОЧИН Беочин, 
Дунавска бб

Прерада и 
конзервисање 

меса

14. „FRUTEX” DOO 
BANOŠTOR

Баноштор, 
Светозара 

Марковића 
бб

Рушење 
објеката

15.
ВЕТЕРИНАРСКА 

СТАНИЦА „ЛЕЂАНАЦ 
ВЕТ“ ДОО Сусек

Сусек,
 ул. 

Поштанска 
бр. 27

Ветеринарска 
делатност

Члан 2.

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-011-55/21             Заменик председника општине 
Дана: 04. 06. 2021. године                    Боро Предраговић
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На основу  члана 11. став 7. 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“ бр. 13/19), 
члана 13. Одлуке о Општинском већу („Службени лист општина 
Срема“ број 25/08) и члана 48. Пословника о раду Општинског 
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већа („Службени лист општина Срема“ број 27/08) Општинско 
веће општине Беочин на седници одржаној дана 04.06.2021. го-
дине донело је

О  Д  Л  У  К  У 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА  
УДРУЖЕЊА ЗА КОЈЕ СЕ ОДОБРАВАЈУ СРЕДСТВА  
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

По основу спроведеног Jавног конкурса за доделу средста-
ва из буџета општине Беочин  за 2021. годину  број 01-401-
85/2021 од 04.03.2021. године, a сходно Извештају Комисије за 
избор пројеката, број 01-401/85/4/2021 од 29.04.2021. године, 
додељују се средства удружењима  са територије општине Бео-
чин за суфинансирање и финансирање пројеката из буџета 
општине Беочин за 2021. годину, у укупном износу  1.100.000,00 
динара, следећим носиоцима пројеката:

РБ      Учесник на јавном 
конкурсу Програм

Износ 
додељених 
средстава

Број 
бодова

Место на 
ранг 

листи

1. Удружење „Помозимо псима 
у Свилошу“

Повећање смештајног капацитета у 
прихватилишту за напуштене животиње, 

Унапређење квалитета смештајног простора за 
животиње које се налазе у простору. Одвајање 

простора за болесне пце и финансирање њиховог 
лечења. Поправка ограде и стубова ограде. 

Изградња полигона за игру.

150.000,00 90 1.

2. Општинско удружење 
пензионера Беочин

Побољшање услова живота чланова удружења,
Одржавање трошкова просторија 150.000,00 90 2.

3.
Друштво за борбу против 

шећерне
болести Беочин

Организвоање трибина, едукативних предавања 
и индивидуалних саветовања са оболелима, 

мерење БМИ и шећера у крви.
100.000,00 80 3.

4. Општинска организација 
инвалида рада

Организација догађаја у сфери уметности и 
спорта, ликовнеколоније, израда

предмета од гипса, изложбе ручних радова 
чланова.

100.000,00 80 4.

5. Удружење омладине 
Черевића

ЧЕРЕВИЋВИЛ је манифестација чије се одржавање 
планира на черевићкој пијаци у вечерњим сатима 90.000,00 70 5.

6.

Удружење ратара, узгајивача 
стоке, живине, аутохтоних 

сорти и пчелара 
“ФРУШКОГОРСКИ ПАСТИР”

Опремање и оспособљавање за рад канцеларије 
удружења 60.000,00 60 6.

       7. Удружење жена Мајкина 
радионица Баноштор

Едукација мештана у Баноштору и окружењу који 
су заинтересовани за бављење туризмом на селу 50.000,00 50 7.

8. Ловачко удружење Черевић Обележавање 100 година од оснивања овог 
удружења 50.000,00 50 8.

9. Удружење ловаца Баноштор Средства намењена за уградњу столарије тј 
затварање свих отвора на објекту 50.000,00 50 9.

10.
Удружење винара и 

виноградара Свети Трифун 
Баноштор

Едукација чланова удружења и набавка опреме 50,000.00 50 10.

11. СУБНОР Општине Беочин
Беочин Неговање традиције антифашизма 50.000,00 50 11.

12. Удружење жена Горска Ружа 
Раковац

Учешће на адекватним изложбама,
манифестацијама и радионицама 50.000,00 50 12.

13.
Удружење

Бразилијански бисери 
Бразилија

Набавка опреме-електрични шпорет и миксер, 
кувоало за воду, апарат за палачинке

и полице.
50.000,00 50 13.

14. Удружење жена 
Фрушкогорски цвет Беочин

Набавка алата и материјала ради обуке за ткање.
Куповина разбоја за ткање, чуњеве, потке, конце

50.000,00
 50 14.

15. Клуб виноградара и воћара 
Беочин село

Куповина опреме по спецификацији за обраду и 
паковање производа.

30.000,00 30 15.

16. Удружење Мирошкине 
рукотворине Раковац

Набавка средстава за рад: преса за хладно 
цеђење уља, штампа етикета, набавка сировине 

(лан, сусам, голица, црни ким…)
20.000,00 20 16.

УКУПНО: 1.100.000,00
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Члан 2.

Носиоци одобрених пројеката морају исте реализовати најкас-
није до 31.12.2021. године.

Члан 3.

Обавезе према носиоцима пројеката из тачке 1. ове одлуке извр-
шаваће се сразмерно оствареним примањима буџета.

Члан 4.

Председник општине ће закључити уговоре са носиоцима одо-
брених пројеката из члана 1. ове одлуке.

Уколико се носилац одобреног програма и пројекта не одазове 
позиву за закључење уговора, сматраће се да је одустао од предло-
га пројекта.

Члан 5.

Удружења из члана 1. ове одлуке дужна су да Општинском већу 
доставе наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта 
након завршетка реализације пројекта до краја текуће године, од-
носно најкасније до 15. јануара 2022. године, уз достављање копија 
комплетне финансијске документације о утрошку средстава за реа-
лизацију програма. 

Носилац пројекта коме су додељена средства, а који не достави 
извештај у прописаном року, или уколико ненаменски користи одо-
брена средства дужан је да добијена средстава врати у року од 30 
дана од дана раскида уговора о финансирању или суфинансирању 
реализовања програма, са законском затезном каматом и таквом 
кориснику се по новим конкурсима  не могу додељивати средства 
из буџета општине Беочин у наредне три године, рачунајући од го-
дине у којој није поднет извештај у року, односно у којој је утврђено 
да је извршена злоупотреба или ненаменско коришћење додеље-
них средстава.  

Члан 6.

Ова одлука је коначна.

Члан 7.  

Ову одлуку објавити на званичној интернет страници Општине 
Беочин, на огласној табли Општинске управе општине Беочин и у 
„Службеном листу општине Беочин“ и на порталу е-Управе. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-401-148/21                            Заменик председника општине 
Дана: 04. 06. 2021. године                        Боро Предраговић
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На основу  члана 9. став 6.  Правилника о начину и поступку до-
деле средстава из буџета општине Беочин за програме и пројекте из 
области културе, образовања и уметности који су од значаја за 
општину Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 13/19), члана 
13. Одлуке о Општинском већу („Службени лист општина Срема“ 
број 25/08) и члана 48. Пословника о раду Општинског већа („Служ-
бени лист општина Срема“ број 27/08) Општинско веће општине Бе-
очин на седници одржаној дана 04.06.2021. године донело је

О  Д  Л  У  К  У 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА  ИЗ ОБЛАСТИ 
КУЛТУРЕ, ОБРАЗОВАЊА И УМЕТНОСТИ ЗА КОЈЕ СЕ 

ОДОБРАВАЈУ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

По основу спроведеног Jавног конкурса за доделу средстава из 
буџета општине Беочин  за 2021. годину у области културе, уметнос-
ти и образовања који су од значаја за општину Беочин, број 01-401-
86 од 04.03.2021. године, а сходно Извештају Комисије за избор 
пројеката из области културе, образовања и уметности, број 01-401-
86/2021/3 од 01.06.2021. године, додељују се средства удружењима 
из области културе, уметности и образовања, за суфинансирање и 
финансирање пројеката из буџета општине Беочин за 2021. годину, у 
укупном износу од 1.300.000,00 динара, следећим носиоцима проје-
ката:

Ред.
број

Назив удружења-
носиоца пројекта

Назив 
изабраног
пројекта

Износ средстава за 
суфинанси-рање и 
финансирање из 
буџета општине 

Беочин за 2021. годину

1. КУД „Бриле“ 
Беочин

„Боље бити 
корониран, 
него бити 

кородиран“

700.000,00

2.
Удружење 
„Беочинке“ 

Черевић

„Дечији 
фолклорни 

семинар“
250.000.00

3. КУД „Младост“ 
Луг

Манифестација 
„Под липом се 

хладимо а 
медом се 
сладимо“  

200.000,00

4.
Друштво 

„Беофото“ 
Беочин

Међународна 
изложба 

фотографије 
“Православље 
на интернету”

150.000,00

Члан 2.

Носиоци одобрених пројеката морају исте реализовати најкас-
није до 31.12.2021. године.

Члан 3.

Обавезе према носиоцима пројеката из тачке 1. овог одлуке из-
вршаваће се сразмерно оствареним примањима буџета.

Члан 4.

Председник општине ће закључити уговоре са носиоцима одо-
брених пројеката из члана 1. ове одлуке.

Уколико се носилац одобреног програма и пројекта не одазове 
позиву за закључење уговора, сматраће се да је одустао од предло-
га пројекта.

Члан 5.

Носилац пројекта коме су додељена средства дужан је да Коми-
сији достави наративни и финансијски извештај о реализацији 
пројекта након завршетка реализације пројекта, односно најкасније 
до краја текуће године.  
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Носилац пројекта коме су додељена средства, а који не достави 
извештај у прописаном року, или уколико ненаменски користи одо-
брена средства обавезан  је  да врати примљена средства, увећана 
за законску затезну камату.

Носиоцу пројекта из става 2. овог члана неће бити одобрена 
средства за реализацију новог програма пре него  што  поднесе  из-
вештај  у  складу  са ставом 1.  овог члана.

Члан 6.

Ова одлука је коначна.

Члан 7.  

Ову одлуку објавити на званичној интернет страници Општине 
Беочин, на огласној табли Општинске управе општине Беочин  и у 
„Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-401-149/21                       Заменик председника општине 
Дана: 04. 06. 2021. године                         Боро Предраговић
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-401-147/21 
Дана: 04.06.2021. године

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима 
(„Службени гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично 
тумачење ), члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за  
остваривање јавног интереса  у области јавног информисања 
(„Службени  гласник РС“, бр. 16/2016 и 8/2017), члана 15. став 1. тачка 
10. Статута општине Беочин („Службени лист општине Беочин“бр. 
3/2019), и члана 13. Одлуке о Општинском већу („Службени лист 
општине Срем“бр. 25/2008),  а на Предлог Комисије о расподели 
средстава по конкурсу за суфинансирање пројеката производње 
медијских садржаја из области јавног информисања на територији 
општине Беочин у 2021. години, бр. 01-401-83/3/2021 од 11.05.2021. 
године, а у вези са Конкурсом за суфинансирање пројеката произ-
водње медијских садржаја из области јавног информисања на тери-
торијуи општине Беочин за 2021. годину бр.  01-401-83/21 од 
05.03.2021.године, Општинско веће на својој седници  одржаној  дана 
04.06.2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

 О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
БЕОЧИН ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ 
ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БЕОЧИН У 2021. ГОДИНИ

1

Овим решењем врши се расподела средстава из буџета општи-
не Беочин за суфинансирање пројеката производње медијских 
садржаја из области јавног информисања на територији општине 
Беочин којима се остварује јавни интерес у области јавног информи-
сања у 2021. години, по спроведеном  Конкурсу за суфинаснирање 
пројеката производње медијских садржаја из области јавног онфо-
рмисања на територији  општине Беочин у 2021. години, бр. 01-401-
83/21 од дана 05.03.2021. године.

Средства из буџета Општине Беочин  намењена суфинансирању 
пројеката производње медијских садржаја ради остваривања јавног 
интереса у области јавног информисања у 2021. години, у укупном 
износу од 2.000.000,00 динара, расподељују се следећим подносио-
цима пројеката:

Бр Издавач 
медија

Назив 
пројекта

Назив 
медија

Предложена 
средства

1.

ТЕЛЕВИЗИЈА 
ФРУШКА 

ГОРА 
ДОО РУМА

БЕОЧИНСКЕ 
ПРИЧЕ

ТЕЛЕВИЗИЈА 
ФРУШКА 

ГОРА 

700.000,00
 дин.

2.

НОВИНСКО-
ИЗДАВАЧКО 
ПРИВРЕДНО 

ДРУШТВО 
,,СРЕМСКЕ 
НОВИНЕ“ 

ДОО 
СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА

ПОВЕЗИВАЊЕ 
КАО КЉУЧ 

УСПЕХА

СРЕМСКЕ 
НОВИНЕ

500.000,00 
дин.

3.
 НИП СРЕМ 

МЕДИА МЦВ 
ДОО

БЕОЧИН ОД 
СРЕДЕ ДО 

СРЕДЕ

MИТРОВАЧКЕ 
М НОВИНЕ

 500.000,00 
дин.

4.

ДЕЛТА 
ТЕЛЕВИЗИЈА 
ДОО НОВИ 

САД 

ДОБРО 
ДОШЛИ У 
ОПШТИНУ 

БЕОЧИН

ДЕЛТА ТВ 300.000,00 
дин. 

2

Сви учесници конкурса, који су добили мањи износ средстава од 
средстава која су навели у предлогу пројекта, дужни су без одла-
гања, а најкасније у року од 8 дана од дана  пријема  Решења, доста-
ве нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средстви-
ма, односно  обавештење о томе да одустају од средстава која су им 
додељена.

Решење о расподели средстава доставља се сваком учеснику 
конкурса у електронској форми.

3

Ово решење је основ за закључење уговора са подносиоцима 
пројеката који су добили средства за суфинансирање пројектних ак-
тивности.

Овлашћује се председник општине Беочин да закључи уговоре 
са подносиоцима пројекта из тачке I овог решења.

4

Ово решење је коначно, а против њега се може покренути уп-
равни спор.

5

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у  
„Службеном листу општине Беочин“ и на  званичном сајту општине 
Беочин www.beocin.rs

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

У складу са одредбама Закона о јавном информисању и медији-
ма, Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања, Статута општине Беочин   и  
Одлуком о буџету општине Беочин за 2021. годину опредељена су 
средства за суфинансирање пројеката производње медијских садр-
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жаја  из области јавног информисања на територији општине Бео-
чин у 2021. години у укупном износу од 2.000.000,00 динара.

Општинско веће општине Беочин расписало је Конкурс  за суфи-
нансирање пројеката производње медијских садржаја из области 
јавног информисања на територији општине Беочин у 2021. години,  
број  01- 401-83 , дана 05.03.2021. године, објављен је у дневном листу 
“Дневник“ дана 05.03.2021. године као и на званичном сајту општине 
Беочин дана 05.03.2021. године.  

Решењем начелника Општинске управе, број 01-02-45 од 
20.04.2021. године, именована је Комисија за оцењивање пројеката у 
области јавног информисања у саставу: Биљана Селаковић (Асоција-
ција Радио-телевизије Србије), Драгана Младеновић (независни ме-
дијски радник) и Велимир Петрушић (Друштво новинара Војводине).

На седници Комисије, одржаној дана 11.05.2021. године извршен 
је преглед и оцена приспелих пројекат. Комисија је донела одлуку да 
се подрже пројекти следећих подносилаца, са следећим образло-
жењима и финансијским износима:

Бр. Издавач медија Назив 
медија

Назив 
пројекта

Средства
у дин.

1.

НИПД „Сремске 
новине“ д.о.о  

Сремска  
Митровица 

Сремске 
новине

„Повезивање
као  кључ 

успеха“
300.000

2.

НИП  Срем 
Медиа МЦВ доо

Сремска 
Митровица

Митровачке 
М новине

„Беочин од 
среде до 

среде“
300.000

3.

Телевизија 
Фрушка гора доо  

Рума
  

Телевизија 
Фрушка гора

„Беочинске 
приче“ 700.000

4. Делта Телевизија 
доо Нови Сад  Делта ТВ

„Добро 
дошли у 
општину 
Беочин“

700.000

1. НОВИНСКО- ИЗДАВАЧКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО СРЕМСКЕ 
НОВИНЕ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА  (СРЕМСКЕ НОВИНЕ), Сремска 
Митровица, ул. Светог Димитрија број 2/ИИ, чија је пријава запри-
мљена у року 23.03.2021. године, конкурисао је са пројектом “Пове-
зивање као кључ успеха“. Укупна вредност  пројекта  1.000.000,00 ди-
нара, а средства на која аплицирају 792.000,00 динара.

Пројекат “Повезивање као кључ успеха“ је у складу са чланом 18. 
став 1. тачка 1. алинеја 3. тачка 2. алинеја 1, 4. и 5. као и тачка 3. али-
неје 1, 2. и 3. односно пројекат је усклађен са реалним проблемима, 
потребама и приоритетима, разрађена је изводљивост плана реа-
лизације пројекта и дефинисани су позитиви ефекти пројекта по 
окончању подршке. 

Сремске новине поседују висок степен организационих и упра-
вљачких способности, неопходне ресурсе за реализацију пројекта, 
као и професионалне референце које одговарају предложеним ак-
тивностима и циљевима пројекта.  

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника це-
нећи буџет и оправданост трошкова пројекта предлог је да се проје-
кат не подржи у захтеваном износу 792.000,00 динара  већ у износу 
од 300.000,00 динара.

2. НИП СРЕМ МЕДИА, МЦВ ДОО (МИТРОВАЧКЕ М НОВИНЕ), 
Сремска Митровица, ул. Краља Петра Првог 5а, чија је пријава 
запримљена у року 22.03.2021. године, конкурисао је са  пројектом 
„Беочин од среде до среде“. Укупна вредност пројекта  1.100,000.00 
динара, а средства за која аплицирају 800.000,00 динара.

Пројекат „Беочин од среде до среде“ је усклађен са реалним 
проблемима и потребама циљних група које су јасно индетификова-
не и дефинисане. Планиране активности пројекта су усклађене са 
циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, а 
евидентан је и степен утицаја, на квалитет информисања циљне гру-

пе (члан 18. став 1. тачка 1. алинеје 3, 4 и тачка 2. алинеје 1. и 2. Апли-
кант поседује неопходне ресурсе за реализацију пројекта (члан 18. 
став 1. тачка 3. алинеја 2.)

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника це-
нећи буџет и оправданост трошкова пројекта предлог је да се проје-
кат не подржи у захтеваном износу 800.000,00 динара већ у износу 
од 300.000,00 динара.

3. ТЕЛЕВИЗИЈА ФРУШКА ГОРА ДОО РУМА, ул. Главна број 72а, 
чија је пријава запримљена у року 22.03.2021. године,  конкурисао са 
пројектом  „Беочинске приче“. Укупна вредност пројекта 1.400,000.00 
динара, а средства за која аплицирају 700.000,00 динара.

Пројекат „Беочинске приче“ је у складу са чланом 18. Правилни-
ка и то став 1. тачка 1. алинеје 3. и 4. тачка 2. алинеје 1, 2. и 4. и тачка 
3. алинеје 1. и 2.

У пројекту су јасно дефинисане потребе циљних група, а пројект-
не активности усклађене са реалним проблемима потребама и при-
оритетима циљних група, мерљив је степен утицаја пројекат на ква-
литет информисања циљне групе.Апликант поседује неопходне ре-
сурсе за реализацију пројекта као и организационе и управљачке 
способности.

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника це-
нећи буџет и оправданост трошкова пројекта предлог је да се проје-
кат  подржи у захтеваном износу 700.000,00 динара.

4. ДЕЛТА ТЕЛЕВИЗИЈА ДОО НОВИ САД, ул. Илије Огњановића 
број 7/2, чија је пријава запримљена у року 19.03.2021. године, конку-
рисао са пројектом „Доброшли у општину Беочин.“ Укупна вредност 
пројекта 1.856,000.00 динара, а средства за која аплицирају 
800.000,00 динара.

Пројекат „Добро дошли у Општину Беочин“ је усклађен са реал-
ним проблемима потребама и приоритетима циљних група и де-
таљно је приказан план реализације пројекта (члан 18. став 1. али-
неја 3. и тачка 2. алинеја 4.)

Такође у овом пројекту су јасно индетификоване и дефинисане 
потребе циљних група, а планиране активности усклађене са циље-
вима, очекиваним резултатима и потребама циљних група (члан 18. 
став 1. тачка 1. алинеја 4. тачка 2. алинеја 1.)

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника це-
нећи буџет и оправданост трошкова пројекта предлог је да се проје-
кат не подржи у захтеваном износу 800.000,00 динара већ у износу 
од 700.000,00 динара.

Комисија је предложила да се не подрже пројекти следећих под-
носилаца, уз образложења:

БР. Издавач медија Назив пројекта Назив медија

1.
Дунав телевизија, 
Радиотелевизија 

Панчево 
Беочин инфо Дунав 

телевизија

2. Инвитем доо Каћ Радио минути 
општине Беочин

Радио 
Југовић Каћ

3.

Рум Прес за 
новинарску издавачку 

делатност и услуге 
Сремска Митровица

Локална 
самоуправа у 

служби грађана

Беочинске
новине

4.

Новинско издавачко 
привредно друштво „ 

Сремске новине“
д.о.о Ср емска 

Митровица

Може ли се 
култура 

откључати

Сремски 
портал

5.

Дневник акционарско 
друштво за новинску-
издавачку делатност, 

Нови Сад 

Женско 
предузетништво 

у сфери 
производње 

хране

Ревија
Добро јутро
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6.
Марцонс маркетинг 

цомпанy 
доо Нови Сад

Непристрасно 
кроз Беочин Дневник

7. Удружење грађана 
„Здравко“, Београд

Како Беочин 
дише Здравље водич

8. Радио Брег доо Тител  Културно-
историјски 

значај  Беочина
Радио Брег

9. Новосадска ТВ доо 
Нови Сад 

Беочинске 
приче Новосадска ТВ

10. Фабрика Слова доо 
Нови Сад Волим Беочин Војвођански 

магазин

1. ДУНАВ ТЕЛЕВИЗИЈА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА ПАНЧЕВО (ДУНАВ 
ТЕЛЕВИЗИЈА) ПАНЧЕВО, ул. Николе Ђурковића број 1, чија је пријава 
запримљена у року дана 17.03.2021. године, конкурисао је са  пројек-
том  „Беочин  инфо“  Укупна вредност 1.600,000,00 динара, а сред-
ства за која су аплицирали су 800.000,00 динара.

Пројекат Беочин инфо није у складу са чланом 18. Правилника о 
суфинасирању пројеката за остваривање јавног интереса  у области 
јавног информисања и то став 1. тачка 1. алинеје 3, 4. и 5. као и тачке 
2. алинеје 1. 

Односно пројекат није усклађен са реалним проблемима потре-
ба и приоритетима циљних група, недовољно јасно су индетифико-
ване потребе циљних група и планиране активности нису усклађене 
циљевима, очекиваним резултатима и потреба циљних група.
Пројекту недостаје иновативни елемент. 

Из наведених разлога предлог је да се пројекат не подржи.

2. ИНВИТЕМ ДОО (РАДИО ЈУГОВИЋ), КАЋ, ул. Краља Петра Пр-
вог 4д, чија је пријава запримљена у року дана 11.03.2021. године, 
конкурисао са  пројектом „ Радио минути општине Беочин“.Укупна 
вредност пројекта 450.000 динара,а средства за која аплицирају 
360.000,00 динара назив медија преко којих би реализовао  пројекат 
Радио Југовић, Каћ.

Пројекат Радио минути општине Беочин   није у складу са чла-
ном 18. Правилника о суфинасирању пројеката за остваривање 
јавног интереса  у области јавног информисања и то став 1. тачка 1. 
алинеје 3, 4. и  5. 

Односно пројекат није усклађен реалним проблемима потреба 
и приоритетима циљних група, недовољно јасно су индетификова-
не потребе циљних група.  Индикатори који омогућавају праћење 
реализације пројекта нису довољно мерљиви (члан 18. став 1. тачка 
2. алинеја 3.) Пројекту   недостаје иновативни елемент. 

Из наведених разлога предлог је да се пројекат не подржи.

3. РУМ ПРЕС ЗА НОВИНАРСКУ ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ И УСЛУ-
ГЕ СРЕСМСКА МИТРОВИЦА (БЕОЧИНСКЕ НОВИНЕ), СРЕМСКА МИТ-
РОВИЦА, ул. Краља Петра Првог 5а,  чија је пријава запримљена у 
року 18.03.2021. године,  конкурисао је са  пројектом „Локална само-
управа у служби грађана“. Укупна вредност пројекта 1.100.000,00 ди-
нара, а средства за која су аплицирали су  800.000,00 динара.

Пројекат Локална самоуправа у служби грађана није у складу са 
чланом 18. Правилника о суфинасирању пројеката за остваривање 
јавног интереса  у области јавног информисања и то став 1. тачка 1. 
алинеје 4. као и тачке 2. алинеје 3. и  4. Односно пројекат у пројекту 
су прешироко су дефинисане циљне групе и недовољно јасно иден-
тификоване њихове потребе, индикатори који омогућавају праћење 
реализације пројекта нису мерљиви, а у пројекту недостаје детаљно 
разрађеност и  изводљивост плана реализације пројекта.  

Из наведених разлога предлог је да се пројекат не подржи.
 
4. НОВИНАСКО ИЗДАВАЧКО - ПРИВРЕДНО ДРУШТВО СРЕМСКЕ 

НОВИНЕ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА (СРЕМСКИ ПОРТАЛ), ул. Све-
тог Димитрија број 2/ИИ, чија је пријава запримљена у року дана 
23.03.2021. године, конкрурисао је са пројектом „Може ли се култура 

откључати“, Укупна вредност пројекта је 808.000,00 динара, а сред-
ства за која су аплицирали су 632.000,00 динара.

Пројекат „Може ли се култура откључати“ није усклађен са кри-
теријумима из члана 18. став 1. тачка 1. алинеје 3, 4. и 5. Правилника, 
односно у пројекту нису јасно индетификовани и дефинисани про-
блеми и потребе циљне групе, неадекватна је усклађеност пројекта 
са реалним потребама и проблемима циљне групе и пројекту не-
достаје (заступљеност иновавативног елемента и новинарског ис-
траживачког приступа).

Из наведених разлога предлог је да се пројекат не подржи.

5. ДНЕВНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО-ИЗДА-
ВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ НОВИ САД (РЕВИЈА ДОБРО ЈУТРО), ул. Булевар 
Ослобођења број 81, пријава запримљена у року дана 29.03.2021. го-
дине, конкурисао са  пројектом“ Женско предузетништво у сфери 
производње хране“, укупна вредност пројекта 500.000,00 динара, 
средства за која се аплицира 400.000,00 динара.

Пројекат  није усклађен са критеријумима из члана 18. став 1. та-
чка 2. алинеје 2, 3, 4. и 5. Правилника, односно упитан је степен ути-
цај пројекта на квалитет информисања циљне групе, индикатори 
који омогућавају праћење реализације пројекта нису довољно 
мерљиви и пројекту недостају детаљна разрађеност плана реализа-
ције. Такође упитна је одрживост пројекта с обзиром на то да апли-
кант каже „да знање и информације које реализацијом пројекта пре-
несемо читалачком аудиторијуму остају као трајна корист и поје-
динцима и друштву.“

Из наведених разлога предлог је да се пројекат не подржи.

6. МАРЦОНС ЦОМПАНY ДОО (ДНЕВИК), НОВИ САД, ул. Ватрос-
лава Јагића број 11, пријава запримљена у року дана 29.03.2021. го-
дине, конкурисао са  пројектом „Непристрасно кроз Беочин“. Укупна 
вредност 987.500,00 динара, средства за која аплицирају 780.500,00 
динара.

Пројекат није усклађен са критеријумима из члана 18. став 1. та-
чка 1. алинеје 3. и 4.  Правилника, односно у пројекту нису јасно ин-
детификовани и дефинисани проблеми и потребе циљне групе, неа-
декватна је усклађеност пројекта са реалним потребама и пробле-
мима циљне групе. Такође пројекат није усклађен са ставом 1. 
тачком 4. алинеје 2. (не показују се усклађеност предвиђеног трош-
ка са пројектним активностима, те евидентна економска неоправда-
ност предлогом буџета у односу на циљ и пројектне активности).

Из наведених разлога предлог је да се пројекат не подржи.

7. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗДРАВКО (ЗДРАВЉЕ ВОДИЧ), ул. Прво-
бораца број 30б/12, Београд-Раковица, пријава запримљена  дана 
30.03.2021. године у року (предата на пошту дана 29.03.2021. године, 
конкурисао са пројектом „Како Беочин дише“. Укупна вредност 
пројекта 450.000,00 динара, а средства  за која  аплицирају су 
360.000,00 динара.

Пројекат „Како Беочин дише“ није у складу са критеријумима из 
члана 18. став 1. тачка 2. алинеја 3. Правилника јер у пројекту нису 
мерљиви индикатори, који омогућавају праћење реализације проје-
кта. Такође пројекат није усклађен са тачком 3. алинеје 1. и 2. наиме 
са аспекта квалитета медија упитан је степен организационих и уп-
рављачких способности предлагача пројекта као и неопходних ре-
сурса за реализацију истог.

Из наведених разлога предлог је да се пројекат не подржи.

8. РАДИО БРЕГ ДОО ТИТЕЛ, ул. Главна број 36, пријава је запри-
мљена у року дана 29.03.2021. године , конкурисао са пројектом  
„Културно историјски значај Беочина.“ Укупна вредност пројекта  
437.500,00, а средства за која аплицирају 350.000,00 динара.

Пројекат није усклађен са критеријумима из члана 18. став 1. та-
чка 1. алинеје 3, 4. и 5. Правилника, односно у пројекту нису јасно ин-
детификовани и дефинисани проблеми и потребе циљне групе, неа-
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декватна је усклађеност пројекта са реалним потребама и пробле-
мима циљне групе, недостаје новинарско истраживачки приступ.

Такође пројекат није усклађен са тачком 3. алинеје 1. и 2. (упитан 
је степен управљачке способности предлагача пројекта и неопход-
них ресурса за реализацију пројекта, с обзиром на локалну фрек-
венцију апликанта).  

Из наведених разлога предлог је да се пројекат не подржи.

9. НОВОДСКА ТЕЛЕВИЗИЈА ДОО НОВИ САД, ул. Трг Слободе број 
3. пријава је запримљена у року дана 26.03.2021. године, конкурисао 
је са  пројектом „Беочинске приче“, Укупна вредност пројекта 
1.580,000,00 динара а средства за која се аплицира 780,000,00 дина-
ра.

Пројекат није усклађен са критеријумима из члана 18. став 1. та-
чка 1. алинеја 4. и 5; алинеја 4 и тачка 4. алинеја 1. и 2. односно у 
пројекту нису јасно дефинисане и индетификоване потребе циљних 
група, недостаје заступљеност иновативног елемента, као и детаљ-
на разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта. У буџе-
ту пројекта нејасна је усклађеност предвиђеног трошка са пројект-
ним активностима и упитна је економска оправданост у односу на 
циљ и пројектне активности. 

Из наведених разлога предлог је да се пројекат не подржи.

10. ФАБРИКА СЛОВА ДОО НОВИ САД (ВОЈВОЂАНСКИ МАГА-
ЗИН), НОВИ САД, ул. Булевар Ослобођења број 127, чија је пријава 
запримљена у року 09.03.2021. године, конкурисао је са пројек-
том  „Волим Беочин.“ Укупна вредност пројекта је 627.000,00 динара, 
а  средства на која аплицирају 500.000,00 динара.

У пројекту „Волим Беочин“, нису јасно дефинисане потребе и 
пририоритети циљних група, не достаје разрађен план и опис ак-
тивности и недостаје иновитивни елемент, с обзиром да су теме 
уопштено дефинисане (члан 18. став 1. тачка 1. алинеје 3, 4. и 5. и та-
чка 2. алинеје 1. и 4.).           

Из наведених разлога предлог је да се пројекат не подржи.

Коначан распоред средстава извршен је имајући у виду ангажо-
ваност медија, њихово присуство и учесталост извештавања о до-
гађајима са територије општине Беочин у 2020. години.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-401-147                       Заменик председника општине 
Дана: 04. 06. 2021. године                         Боро Предраговић
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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 Општинском 
већу општине Беочин („Службени 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 04.06.2021. године донело 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ 
ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ БЕОЧИН (СА 

АКЦИОНИМ ПЛАНОМ) ЗА ПЕРИОД 2021 - 2025. ГОДИНА 

Члан 1.

У састав Радне групе за израду Плана јавног здравља за 
општину Беочин (са Акционим планом) за период 2021. - 2025. 

године именује се МИРЈАНА ТОШКОВ, комунални и инспектор за 
заштиту животне средине, представник Општинске управе, за 
члана.  

Члан 2. 

Мандат именоване траје до окончања повереног посла. 

Члан 3. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-02-60/21                         Заменик председника општине 
Дана: 04. 06. 2021. године                    Боро Предраговић

Председник општине Беочин

122

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од ката-
строфа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гла-
сник РС“, бр. 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 63. 
став 1. тачка 20.  Статута Општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин, бр. 3/2019), а на основу Закључка Општинског 
штаба за ванредне ситуације општине Беочин, бр. 01-06-61/2 од 
28.05.2021. године, председник општине Беочин доноси,

О Д Л У К У

О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ЦЕЛУ 
ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

1. Укида се ванредна ситуација за целу територију општине 
Беочин, проглашена Одлуком председника општине Беочин, 
због настанка елементарне непогоде ширењем епидемије за-
разне болести COVID-19  изазване  вирусом  SARS-CoV-2,  јер  су  
престали разлози њеног проглашења.

2. Ступањем   на   снагу  ове   одлуке,   престаје   да   важи  Од-
лука  којом  је  ова ванредна ситуација проглашена одлуком бр. 
01-06-74/2 од 03.12.2020. године.

3. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситу-
ације Јужнобачког управног округа, Републичком  штабу  за  
ванредне  ситуације  –  Сектору  за ванредне ситуације, Одељењу 
за ВС у Новом Саду, јавним предузећима, установама и другим 
учесницима у спровођењу мера и заштите и спасавања.

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ    
Број: 01-06-61/3                 Председник општине
Дана: 28. 05. 2021. године                Мирјана Малешевић Милкић
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Општинско веће општине Беочин

117  Одлука о измени Одлуке о одређивању субјеката  
од посебног значаја за заштиту и спасавање  
општине Беочин 1

118  Одлука о утврђивању програма и пројеката   
удружења за које се одобравају средства  
из буџета општине Беочин за 2021. годину 1

119  Одлука о утврђивању програма и пројеката  
из области културе, образовања и уметности  
за које се одобравају средства из буџета  
општине Беочин за 2021. годину 3

120  Решење о расподели средстава из буџета општине 
Беочин за суфинансирање прoјеката   производње 
медијских садржаја из области јавног информисања 
на територији општине Беочин у 2021. години 4

121  Решења о именовању члана Радне групе 
 за израду Плана јавног здравља општине Беочин  
(са Акционим планом) за период 2021 - 2025. година 7

Председник општине Беочин

122  Одлука о укидању ванредне ситуације  
за целу територију општине Беочин 7
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