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На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и ми-

ровању пореског дуга («Сл. гласник РС», бр. 119/2012), члана 60. 
а у вези са чланом 6. Закона о финансирању локалне самоупра-
ве («Службени гласник РС», бр. 62/06, 47/11 и 93/12) и члана 34. 
став 1.тачка 3 Статута Општине Беочин (Сл. лист Општине Бео-
чин бр.7/2011-пречишћен текст и 11/2012) Скупштина општине 
Беочин на седници одржаној дана 20.02.2013. године, донела је  

ОДЛУКУ
О УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТА И МИРОВАЊУ 

ПОРЕСКОГ ДУГА

Члан 1.

Овом одлуком уређују се условни отпис камата и мировање 
обавезе плаћања неплаћених  изворних  прихода доспелих за 
плаћање закључно са 31. октобром 2012. године, услови и обим 
отписа обрачунате, а неплаћене камате на обавезе доспеле за 
плаћање закључно са 31. октобром 2012. године по основу ло-
калних јавних прихода које администрира и утврђује Општина 
Беочин, као и отпис камате у другим случајевима прописаним 
овом одлуком за обавезе доспеле за плаћање закључно са 31. 
октобром 2012. године. 

Члан 2.

Изрази који се користе у овој одлуци  имају следеће зна-
чење: 

1) Порески обвезник је физичко лице, предузетник, од-
носно правно лице, које на дан 31. октобра 2012. године има 
доспеле, а неплаћене обавезе по основу изворних  јавних при-
хода; 

2) Локални порези су изворни јавни приходи које 
утврђује, наплаћује и контролише јединица локалне самоупра-
ве на основу закона и одлука скупштине јединице локалне са-
моуправе 

3) Главни порески дуг је дуг по основу обавеза доспелих 
за плаћање закључно са 31. октобром 2012. године, а који је 
евидентиран у пореском рачуноводству  надлежног одељења 
јединице локалне самоуправе, на дан 31. октобра 2012. године;  

4) Камата је износ обрачунате камате на главни порески 
дуг; 

5) Текуће обавезе су обавезе по основу изворних јавних 
прихода које периодично доспевају за плаћања у смислу по-
реских прописа, односно других аката почев од 1. јануара 2013. 
године; 

6) Велики порески обвезник је правно лице које је, пре-
ма прописима који уређују рачуноводство и ревизију, разврс-
тано као велико правно лице; 

7) Мали порески обвезник је физичко лице, преду-
зетник, односно правно лице које није велики порески обве-
зник у складу са тачком 6. ове Одлуке. 

8) Надлежни орган је Служба за локални економски раз-
вој – Одсек локалне пореске администрације општинске упра-
ве Општине Беочин.

МИРОВАЊЕ ГЛАВНОГ ПОРЕСКОГ ДУГА

Члан 3.

Главни порески дуг који није измирен до дана ступања на 
снагу ове одлуке, мирује од 1. јануара 2013. године, на начин и 
по поступку прописаним овом одлуком. 

Малом пореском обвезнику главни порески дуг мирује до 
31. децембра 2014. године. 

Великом пореском обвезнику главни порески дуг мирује до 
31. децембра 2013. године. 

Порески обвезник коме је одложено плаћање пореског 
дуга, односно за чију наплату је покренут поступак принудне 
наплате, остварује право на мировање главног пореског дуга у 
смислу става 1. до 3. овог члана. 

Надлежни орган, по службеној дужности, утврђује мирова-
ње главног пореског дуга у случају из става 1. до 3. овог члана, 
као и у случају када је, ради принудне наплате пореског дуга, 
установљена забрана располагања новчаним средствима на 
текућем рачуну. 

Изузетно, право на мировање главног пореског дуга за чију 
наплату је покренут поступак принудне наплате, осим у случају 
када је ради принудне наплате пореског дуга установљена за-
брана располагања новчаним средствима на текућем рачуну, 
односно за који је одобрено одлагање плаћања дуга, остварује 
се на основу захтева који порески обвезник, у писаној форми, 
подноси надлежном органу. 

Члан 4.

За време мировања главног пореског дуга до његове от-
плате у целости, не тече камата. 

За време мировања, главни порески дуг се валоризује ин-
дексом потрошачких цена, почев од 1. новембра 2012. године 
до отплате дуга у целости.

Члан 5.

Порески обвезник стиче право на аутоматски отпис цело-
купне затезне камате ако одмах, односно до 31.12.2013. године 
измире главни порески дуг. 

Порески обвезник стиче право на мировање главног порес-
ког дуга ако обавезе доспеле за плаћање почев од 1. новембра 
2012. године до 31. децембра 2012. године, плати најкасније до 
31. јануара 2013. године 

Порески обвезник којем је утврђено право на мировање 
пореског дуга, дужан је да од 1. јануара 2013. године редовно 
плаћа текуће обавезе 
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До добијања решења за текућу годину, порески обвезник је 
дужан да плаћа аконтације у висини обавезе за последње тро-
месечје године која претходи текућој години.

ОТПИС КАМАТЕ

Члан 6.

Малом пореском обвезнику који редовно плаћа текуће 
обавезе отписаће се 50% камате по истеку 2013. године, а пре-
остала камата по истеку 2014. године. 

Великом пореском обвезнику који редовно плаћа текуће 
обавезе отписаће се 50% камате по истеку првог полугодишта 
2013. године, а преостала камата по истеку другог полугодишта 
2013. године.

Отпис камате врши надлежни орган по службеној дуж-
ности.

Пореском обвезнику који је на дан 31. октобра 2012. године 
као неизмирену обавезу имао само камату, а који до 31. јануара 
2013. године измири пореске обавезе за новембар и децембар 
2012. године, надлежни орган по службеној дужности отписује 
камату.

Ако порески обвезник који је на дан 31. октобра 2012 године 
као неизмирену обавезу имао камату, а нема даљих задужења 
надлежни орган по службеној дужности отписује камату.

ПЛАЋАЊЕ ГЛАВНОГ ПОРЕСКОГ ДУГА НА РАТЕ

Члан 7.

Порески обвезници из члана 6. ове Одлуке стичу право на 
плаћање главног пореског дуга на 24 месечне рате, без сред-
става обезбеђења, и то:

- мали порески обвезник, почев од 1. јануара 2015. године;
- велики порески обвезник, почев од 1. јануара 2014. године.
За време плаћања главног пореског дуга на рате порески 

обвезник је дужан да редовно плаћа текуће обавезе.

ПОСЛЕДИЦЕ НЕИЗМИРИВАЊА ОБАВЕЗА

Члан 8.

Пореском обвезнику који, у периоду мировања главног по-
реског дуга, престане да редовно измирује текуће обавезе, 
главни порески дуг увећава се за припадајућу камату обрачу-
нату у складу са прописом који уређује порески поступак и по-
реску администрацију, на први дан месеца који следи месецу у 
којем није измирио своју текућу обавезу. 

Над пореским обвезником који, у периоду плаћања главног 
пореског дуга на рате, не измири текућу обавезу или рату, на-
длежни орган одмах спроводи поступак принудне наплате 
сходно пропису који уређује порески поступак и пореску адми-
нистрацију. 

ОТПИС КАМАТЕ У ПОСЕБНИМ СЛУЧАЈЕВИМА

Члан 9.

Ако се главни порески дуг измири до 31. децембра 2014. го-
дине, надлежни орган отписаће камату и:

- пореском обвезнику који нема текуће обавезе;
- пореском обвезнику чији је главни порески дуг настао по 

основу једнократне пореске обавезе; 
- предузетнику који је брисан из прописаног регистра који 

се води код надлежног органа.

Пореском обвезнику који је на дан 31. октобра 2012. године 
као неизмирену обавезу имао само камату, а који нема текуће 
обавезе, надлежни орган по службеној дужности отписује ка-
мату. 

ПРЕКИД ЗАСТАРЕЛОСТИ

Члан 10.

У периоду од 1. новембра 2012. године до краја периода ми-
ровања главног пореског дуга, прекида се застарелост права 
на наплату пореског дуга, а период за који је утврђено мирова-
ње пореског дуга не урачунава се у рок застарелости.

За период мировања главног пореског дуга продужава се 
рок апсолутне застарелости тог дуга.

ПРЕКИД ПОСТУПКА ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ

Члан 11.

На дан ступања на снагу ове одлуке, надлежни орган пре-
кида поступке принудне наплате.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Члан 12.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у «Службеном листу општине Беочин».
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На основу члана 32. тачка 16. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник РС”, бр.129/2007) и члана 14. тачка 24. и чла-
на 34. тачка 18. Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“, бр.7/2011– пречишћен текст и 11/2012), 
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној 20.02.2013. 
године, донела је

ОДЛУКУ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА, 

ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА ЗА 
ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА ЗА ЗАБАВУ

И ИГАРА НА СРЕЋУ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком уређује се радно време угоститељских обје-
ката, трговинских објеката и објеката за приређивање игара за 
забаву и игара на срећу на територији Општине Беочин.              

Члан 2.

Угоститељским објектом сматра се објекат за смештај (хо-
тел, мотел, пансион, туристички апартман, камп, одмаралиште 
и др.) и објекат за пружање услуга исхране и пића (ресторан, 
кафана, бифе, бар, пивница, пицерија, кафе-посластичарница и 
др.).

Трговинским објектом у смислу ове Одлуке, сматра се обје-
кат, просторија, односно простор у ком се обавља промет робе 
на велико и мало, изузев бензинских пумпи.

Објектом за приређивање игара за забаву и игара на срећу 
у смислу ове Одлуке, сматра се објекат, просторија или прос-
тор у ком се приређују игре за забаву и игре на срећу.

Члан 3.

Угоститељски објекат је посебно уређен и опремљен прос-
тор који испуњава минималне услове прописане законом. 
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Угоститељски објекат гради се, уређује и опрема тако да 
омогућава рационално коришћење простора, несметано кре-
тање гостију и запосленог особља, хигијенско руковање на-
мирницама, чување робе од кварења, заштиту здравља гостију 
и запосленог особља, стручно и ефикасно услуживање гостију, 
као и заштиту од штетних утицаја које обављање делатности у 
овим објектима може имати на животну средину (бука, вибра-
ције, загађење ваздуха, вода и земљишта, шума и заштићених 
делова природе).

Угоститељски објекти, уређаји и опрема морају да испуња-
вају услове у погледу градње, санитарне, противпожарне и ус-
лове заштите на раду, заштите животне средине и друге услове 
прописане за ту врсту и намену објекта, као и да одговарају 
прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама 
квалитета.  

Члан 4.

Поједине угоститељске услуге се могу пружати ван угости-
тељског објекта под условима утврђеним законом, прописима 
донетим на основу закона, као и прописима којима се уређује 
заштита животне средине и заштита здравља становника.

 Поједине угоститељске услуге се могу пружати и у покрет-
ном објекту који се може премештати из једног места у друго 
сопственим погоном или вучом – наменско возило, пловни и 
плутајући објекти, под условима утврђеним законом и пропи-
сима донетим на основу закона.  

 
II РАДНО ВРЕМЕ

Члан 5.

Под радним временом у смислу ове Одлуке, сматра се вре-
ме у ком се у објектима из члана 2. ове Одлуке, може обављати  
делатност.

Члан 6.

Угоститељски објекти за смештај (хотел, мотел, пансион, ту-
ристички апартман, камп, одмаралиште и др.), морају да буду 
отворени свакога дана непрекидно.

Члан 7.

Радно време угоститељских објеката за пружање услуга 
исхране и пића (ресторан, кафана, бифе, бар, пивница, пицерија, 
кафе-посластичарница и др.), објеката за приређивање игара за 
забаву и игара на срећу, клубова и удружења грађана је :

радним даном од 6,00 часова до 24,00 часа,
петком и суботом од 6,00 часова до 2,00 часа наредног дана.

Члан 8.

Радно време трговинских објеката је свакога дана од 6,00 
часова до 24,00 часа.

Члан 9.

У дане државних и верских празника, као и за време одржа-
вања сеоских слава и других значајних манифестација, као и 
дан уочи Нове године и Православне Нове године, 31. децем-
бар и 13. јануар, радно време угоститељских објеката за пру-
жање услуга исхране и пића (ресторан, кафана, бифе, бар, пив-
ница, пицерија, кафе-посластичарница и др.), објеката за при-
ређивање игара за забаву и игара на срећу, клубова и удружења 
грађана и трговинских објеката, може бити неограничено под 
условом да се не ремете јавни ред и мир.

Члан 10.

Верски празници у смислу ове Одлуке су празници утврђе-
ни Законом.

Члан 11.

Угоститељски објекти за пружање услуга исхране и пића у 
зони зелене пијаце у дане када пијаца ради, могу почети са ра-
дом најраније у 4.30 часова 

Члан 12.

Предузећа односно оснивачи објекта могу сами да од-
ређују који дан у недељи угоститељски објекат, трговински 
објекат и објекат за приређивање игара за забаву и игара на 
срећу неће бити отворен.

Члан 13.

Радно време угоститељских објеката, трговинских објеката 
и објекта за приређивање игара за забаву и игара на срећу  
мора бити видно истакнуто на улазним вратима објекта.

Члан 14.

Рад у угоститељским објектима, трговинским објектима и 
објектима за приређивање игара за забаву и игара на срећу 
мора бити организован на такав начин да не ремети кућни ред, 
јавни ред и мир и комунални ред.

Члан 15.

Угоститељски објекти и објекти за приређивање игара за 
забаву и игара на срећу који се налазе у стамбеним зградама 
или непосредној близини стамбених зграда, дужни су да, уко-
лико се у њима емитује музички програм, јачину музике након 
22,00 часа прилагоде тако да се иста не чује ван објекта, као и 
да корисници не стварају буку ван објекта.

Под појмом непосредна близина сматра се удаљеност до 20 
метара од најближег стамбеног објекта.

Члан 16.

Одговорно лице за објекат из члана 2. ове одлуке, који 
послује у оквиру привредног друштва или другог правног 
лица, односно предузетник или лице које они, писаним путем 
овласте, морају да буду присутни у објекту на почетку и на 
крају радног времена.

Лица из става 1. овог члана, дужна су да у року од 30 мину-
та од времена које је одредбама ове одлуке утврђено као вре-
ме завршетка радног времена, ослободе објекат из става 1. 
овог члана од лица која нису запослена у њему.

Уколико се након истека рока из става 2. овог члана, у објек-
ту затекну лица која нису запослена у њему, сматра се да обје-
кат ради дуже од утврђеног радног времена.

III НАДЗОР

Члан 17.

Надзор над применом одредаба ове одлуке врши Општин-
ска управа - Служба за инспекцијске послове и урбанизам.

Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ове од-
луке врши општински комунални инспектор.

IV  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара каз-
ниће се за прекршај предузеће или друго правно лице, ако:

 - не поступа у складу са чланом 6. ове Одлуке,
 - не поступа у складу са чланом 7. ове Одлуке,
 - не поступа у складу са чланом 8. ове Одлуке,
 - не поступа у складу са чланом 9. ове Одлуке,
 - не поступа у складу са чланом 11. ове Одлуке,
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 - не поступа у складу са чланом 13. ове Одлуке,
 - не поступа у складу са чланом 14. ове Одлуке,
 - не поступа у складу са чланом 15. ове Одлуке,
 - не поступа у складу са чланом 16. ове Одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно 
лице у правном лицу и овлашћено лице код предузетника нов-
чаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник 
новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара.

V  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Оснивачи, односно, власници угоститељских објеката, тр-
говинских објеката и објеката за приређивање игара за забаву 
и игара на срећу, дужни су да у року од 15 дана од дана ступања 
на снагу ове Одлуке, са истом ускладе своје радно време.

Члан 20.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлу-
ка о радном времену угоститељских објеката, трговинских 
објеката и објеката за приређивање игара за забаву и игара на 
срећу („Сл. лист општина Срема“, бр. 39/08).

Члан 21.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у “Службеном листу  општине Беочин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број:01-011-298 Председница:
Дана: 20.02.2013. године Видана Недић,с.р.

011
На основу члана 79. став 1. тачка 4.  и члана 92. став 4.  Зако-

на о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ 
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 34. став 1. тачка 6. 
и члана 120. Статута општине Беочин (Службени лист општине 
Беочин бр. 7/11 – пречишћен текст и 11/12) Скупштина општине 
Беочин на седници одржаној дана 20.02.2013. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ВРШЕЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1. 

Извршиће се екстерна ревизија завршног рачуна буџета 
Општине Беочин за 2012. годину.

Члан 2. 

За обављање екстерне ревизије буџета Општине Беочин за 
2012. годину ангажоваће се лице које испуњава услове за оба-
вљање ревизије финансијских извештаја прописане законом 
којим се уређује рачуноводство и ревизија, у складу са чланом 
79. став 1. тачка 3. Закона о буџетском систему и у складу са За-
коном о јавним набавкама.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНА БЕОЧИН
Број: 01-011-41 Председница:
Дана: 20.02.2013. године Видана Недић,с.р.

012
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 34. став 1. та-
чка 10. и члана 120. Статута општине Беочин (“Службени лист 
општинe Беочин” бр. 7/11 – пречишћен текст и 11/12) и  члана 
34. Статута Јавног комуналног предузећа “Беочин” Беочин, 
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 
20.02.2013. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА 
“БЕОЧИН” БЕОЧИН ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на План и Програм пословања Јавног ко-
муналног предузећа “Беочин” Беочин за 2013. годину, који је 
усвојио Управни одбор Јавног комуналног  предузећа “Беочин” 
Беочин на седници одржаној дана 11.12.2012. године. 

Члан 2.

План и Програм пословања Јавног комуналног предузећа 
“Бeочин”  Беочин за  2013. годину саставни је део овог решења.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-176 Председница:
Дана: 20.02.2013. године Видана Недић,с.р.

013
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуп-

рави („Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 34. став 1. тачка 10. 
и члана 120. Статута општине Беочин (“Службени лист општинe 
Беочин” бр. 7/11 – пречишћен текст и 11/12) и члана 41. Статута 
Јавног предузећа “Топлана” Беочин, Скупштина општине Беочин, 
на седници одржаној дана 20.02.2013. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ

ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА “ТОПЛАНА” БЕОЧИН ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Програм пословања и Финансијски 
план Јавног предузећа “Топлана” Беочин за 2013. годину, који је 
усвојио Управни одбор Јавног предузећа “Топлана” Беочин на 
седници одржаној дана 10.12.2012. године.

Члан 2.

Програм пословања и Финансијски план Јавног предузећа 
“Топлана” Беочин за  2013. годину саставни су део овог решења.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-28 Председница:
Дана: 20.02.2013. године Видана Недић,с.р.
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014
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 34. став 1. та-
чка 10. и члана 120. Статута општине Беочин (“Службени лист 
општинe Беочин” бр. 7/11 – пречишћен текст и 11/12) и члана 11. 
Статута Јавног предузећа “Спортско пословни ценар” Беочин, 
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 
20.02.2013. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “СПОРТСКО 
ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР” БЕОЧИН ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа 
“Спортско пословни центар” Беочин за 2013. годину, који је ус-
војио Управни одбор Јавног предузећа “Спортско пословни 
центар” Беочин на седници одржаној дана 11.01.2013. године. 

Члан 2.

Програм пословања Јавног предузећа “Спортско пословни 
центар” Беочин за  2013. годину саставни je део овог решења.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-15 Председница:
Дана: 20.02.2013. године Видана Недић,с.р.

015
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 34. став 1. та-
чка 10. и члана 120. Статута општине Беочин (“Службени лист 
општинe Беочин” бр. 7/11 – пречишћен текст и 11/12), и члана 
18. Статута Јавног предузећа “Грађевинско земљиште и путна 
привреда” Беочин, Скупштина општине Беочин, на седници 
одржаној дана 20.02.2013. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ГРАЂЕВИНСКО 
ЗЕМЉИШТЕ И ПУТНА ПРИВРЕДА” 

БЕОЧИН ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа 
“Грађевинско земљиште и путна привреда” Беочин за 2013. го-
дину, који је усвојио Управни одбор Јавног предузећа “Грађе-
винско земљиште и путна привреда” Беочин на седници одр-
жаној дана 17.01.2013. године. 

Члан 2.

Програм пословања Јавног предузећа “Грађевинско 
земљиште и путна привреда” Беочин за  2013. годину саставни 
је део овог решења.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-11 Председница:
Дана: 20.02.2013. године Видана Недић,с.р.

016
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 34. став 1. та-
чка 10. и члана 120. Статута општине Беочин (“Службени лист 
општинe Беочин” бр. 7/11 – пречишћен текст и 11/12), Скупшти-
на општине Беочин, на седници одржаној дана 20.02.2013. го-
дине, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “ЉУБА СТАНКОВИЋ” 
БЕОЧИН ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Финансијски план Предшколске уста-
нове “Љуба Станковић” Беочин за 2013. годину  који је Управни 
одбор ПУ «Љуба Станковић» Беочин усвојио на својој седници 
одржаној дана 21.01.2013. године.

Члан 2.

Финансијски план Предшколске установе “Љуба Станко-
вић” Беочин за 2013. годину саставни је део овог решења.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-3  Председница:
Дана: 20.02.2013. године Видана Недић,с.р.

017
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 34. став 1. та-
чка 10. и члана 120. Статута општине Беочин (“Службени лист 
општинe Беочин” бр. 7/11 – пречишћен текст и 11/12), и члана 
48. став 4. Статута Културног центра општине Беочин, Скупшти-
на општине Беочин, на седници одржаној дана 20.02.2013. го-
дине, донела је 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 
ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Програм рада и Финансијски план  
Културног центра општине Беочин за 2013. годину, који је до-
нео Управни одбор Културног центра општине Беочин на сед-
ници одржаној дана 15.01.2013. године.

Члан 2.

Програм рада и Финансијски план Културног центра општи-
не Беочин за 2013. годину саставни је део овог решења.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-4 Председница:
Дана: 20.02.2013. године Видана Недић,с.р.
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018
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 34. став 1. та-
чка 10. и члана 120. Статута општине Беочин (“Службени лист 
општинe Беочин” бр. 7/11 – пречишћен текст и 11/12), Скупшти-
на општине Беочин, на седници одржаној дана 20.02.2013. го-
дине, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ЈОВАН ГРЧИЋ МИЛЕНКО” 
БЕОЧИН ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Финансијски план Основне школе “Јо-
ван Грчић Миленко”  Беочин за 2013. годину, коју је донео Школ-
ски одбор Основне школе “Јован Грчић Миленко”  Беочин на се-
дници одржаној дана 15.01.2013. године.

Члан 2.

Финансијски план Основне школе “Јован Грчић Миленко” 
Беочин за 2013. годину саставни је део овог решења.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-5 Председница:
Дана: 20.02.2013. године Видана Недић,с.р.

019 
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 34. став 1. та-
чка 10. и члана 120. Статута општине Беочин (“Службени лист 
општинe Беочин” бр. 7/11 – пречишћен текст и 11/12), Скупшти-
на општине Беочин, на седници одржаној дана 20.02.2013. го-
дине, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ЈОВАН ПОПОВИЋ” 
СУСЕК ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Финансијски план Основне школе “Јо-
ван Поповић”  Сусек за 2013. годину, који је донео Школски од-
бор Основне школе “Јован Поповић” Сусек на седници одржа-
ној дана 22.01.2013. године.

Члан 2.

Финансијски план Основне школе “Јован Поповић” Сусек  за 
2013. годину саставни је део овог решења.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-27 Председница: 
Дана: 20.02.2013. године Видана Недић,с.р.

020
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 34. став 1. та-
чка 10. и члана 120. Статута општине Беочин (“Службени лист 
општинe Беочин” бр. 7/11 – пречишћен текст и 11/12),  Скупшти-
на општине Беочин, на седници одржаној дана 20.02.2013. го-
дине, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  БЕОЧИН ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Финансијски план Општинске управе 
Беочин за 2013. годину.

Члан 2.

Финансијски план Општинске управе Беочин за 2013. годи-
ну саставни је део овог решења.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-42 Председница:
Дана: 20.02.2013. године Видана Недић,с.р.

021
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 34. став 1. та-
чка 10. и члана 120. Статута општине Беочин (“Службени лист 
општинe Беочин” бр. 7/11 – пречишћен текст и 11/12), Скупшти-
на општине Беочин, на седници одржаној дана 20.02.2013. го-
дине, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЕОЧИН ГРАД 
ЗА 2013.ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Финансијски план Месне заједнице 
Беочин град за 2013. годину, који је донео Савет Месне заједни-
це Беочин град на седници одржаној дана 17.01.2013. године.

 Члан 2.

Финансијски план Месне заједнице Беочин град за 2013. го-
дину саставни је део овог решења.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-33 Председница:
Дана: 20.02.2013. године Видана Недић,с.р.

022
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 34. став 1. та-
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чка 10. и члана 120. Статута општине Беочин (“Службени лист 
општинe Беочин” бр. 7/11 – пречишћен текст и 11/12), Скупшти-
на општине Беочин, на седници одржаној дана 20.02.2013. го-
дине, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЕОЧИН ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Финансијски план Месне заједнице 
Беочин за 2013. годину, који је донео Савет Месне заједнице Бе-
очин на седници одржаној дана 22.01.2013. године.

Члан 2.

Финансијски план Месне заједнице Беочин за 2013. годину 
саставни је део овог решења.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-26 Председница:
Дана: 20.02.2013. године Видана Недић,с.р. 

023
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 34. став 1. та-
чка 10. и члана 120. Статута општине Беочин (“Службени лист 
општинe Беочин” бр. 7/11 – пречишћен текст), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 20.02.2013. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАКОВАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Финансијски план Месне заједнице 
Раковац за 2013. годину, који је донео Савет Месне заједнице 
Раковац на седници одржаној дана 16.01.2013. године.

Члан 2.

Финансијски план Месне заједнице Раковац за 2013. годину 
саставни је део овог решења.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-7 Председница:
Дана: 20.02.2013. године Видана Недић,с.р. 

024
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 34. став 1. та-
чка 10. и члана 120. Статута општине Беочин (“Службени лист 
општинe Беочин” бр. 7/11 – пречишћен текст и 11/12), Скупшти-
на општине Беочин, на седници одржаној дана 20.02.2013. го-
дине, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БРАЗИЛИЈА ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Финансијски план Месне заједнице 
Бразилија за 2013. годину, који је донео Савет Месне заједнице 
Бразилија на седници одржаној дана 18.01.2013. године.

Члан 2.

Финансијски план Месне заједнице Бразилија за 2013. годи-
ну саставни је део овог решења.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-32 Председница:
Дана: 20.02.2013. године Видана Недић,с.р. 

025
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 34. став 1. та-
чка 10. и члана 120. Статута општине Беочин (“Службени лист 
општинe Беочин” бр. 7/11 – пречишћен текст и 11/12), Скупшти-
на општине Беочин, на седници одржаној дана 20.02.2013. го-
дине, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЧЕРЕВИЋ ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Финансијски план Месне заједнице 
Черевић за 2013. годину, који је донео Савет Месне заједнице 
Черевић на седници одржаној дана 17.01.2013. године.

Члан 2.

Финансијски план Месне заједнице Черевић за 2013. годину 
саставни је део овог решења.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-31 Председница:
Дана: 20.02.2013. године Видана Недић,с.р. 

026
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 34. став 1. та-
чка 10. и члана 120. Статута општине Беочин (“Службени лист 
општинe Беочин” бр. 7/11 – пречишћен текст и 11/12)  Скупшти-
на општине Беочин, на седници одржаној дана 20.02.2013. го-
дине, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАНОШТОР ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Финансијски план Месне заједнице 
Баноштор за 2013. годину, који је донео Савет Месне заједнице 
Баноштор на седници одржаној дана 16.01.2013.  године.
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Члан 2.

Финансијски план Месне заједнице Баноштор за 2013. годи-
ну саставни је део овог решења.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-35 Председниица:
Дана: 20.02.2013. године Видана Недић,с.р. 

027
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 34. став 1. та-
чка 10. и члана 120. Статута општине Беочин (“Службени лист 
општинe Беочин” бр. 7/11 – пречишћен текст и 11/12), Скупшти-
на општине Беочин, на седници одржаној дана 20.02.2013. го-
дине, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СВИЛОШ ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Финансијски план Месне заједнице 
Свилош за 2013. годину, који је донео Савет Месне заједнице 
Свилош на седници одржаној дана 17.01.2013. године.

Члан 2.

Финансијски план Месне заједнице Свилош за 2013. годину 
саставни је део овог решења.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-30 Председница:
Дана: 20.02.2013. године Видана Недић,с.р. 

028
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 34. став 1. та-
чка 10. и члана 120. Статута општине Беочин (“Службени лист 
општинe Беочин” бр. 7/11 – пречишћен текст и 11/12), Скупшти-
на општине Беочин, на седници одржаној дана 20.02.2013. го-
дине, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГРАБОВО ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Финансијски план Месне заједнице 
Грабово за 2013. годину, који је донео Савет Месне заједнице 
Грабово на седници одржаној дана 16.01.2013. године.

Члан 2.

Финансијски план Месне заједнице Грабово за 2013. годину 
саставни је део овог решења.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-9 Председница:
Дана: 20.02.2013. године Видана Недић,с.р.

029
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 34. став 1. та-
чка 10. и члана 120. Статута општине Беочин (“Службени лист 
општинe Беочин” бр. 7/11 – пречишћен текст и 11/12), Скупшти-
на општине Беочин, на седници одржаној дана 20.02.2013. го-
дине, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СУСЕК ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Финансијски план Месне заједнице Су-
сек за 2013. годину, који је донео Савет Месне заједнице Сусек 
на седници одржаној дана 16.01.2013. године.

Члан 2.

Финансијски план Месне заједнице Сусек за 2013. годину 
саставни је део овог решења.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-8 Председница:
Дана: 20.02.2013. године Видана Недић,с.р. 

030
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 34. став 1. та-
чка 10. и члана 120. Статута општине Беочин (“Службени лист 
општинe Беочин” бр. 7/11 – пречишћен текст и 11/12), Скупшти-
на општине Беочин, на седници одржаној дана 20.02.2013. го-
дине, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛУГ ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Финансијски план Месне заједнице 
Луг за 2013. годину, који је донео Савет Месне заједнице Луг на 
седници одржаној дана 15.01.2013. године.

Члан 2.

Финансијски план Месне заједнице Луг за 2013. годину сас-
тавни је део овог решења.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-10 Председница:
Дана: 20.02.2013. године Видана Недић,с.р.
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031
На основу члана 120. Статута општине Беочин (“Службени 

лист општинe Беочин” бр. 7/11 – пречишћен текст и 11/12), 
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 
20.02.2013. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2013. 
ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Финансијски план Спортског савеза 
општине Беочин за 2013. годину.

Члан 2.

Финансијски план Спортског савеза општине Беочин за 
2013. годину саставни је део овог решења.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-51 Председница:
Дана: 20.02.2013. године Видана недић

032
На основу члана 66. став 1. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“ бр. 119/12) и члана 120. Статута општи-
не Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 7/11 – пре-
чишћен текст и 11/12) Скупштина општине Беочин на седници 
одржаној дана 20.02.2013. године донела је 

РЕШЕЊЕ
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА РАДА 

НАДЗОРНИХ ОДБОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 1.  

Констатује се да су надзорни одбори: 
- Јавног предузећа „Грађевинско земљиште и путна при-

вреда“ Беочин,
- Јавног предузећа „Топлана“ Беочин, 
- Јавног комуналног предузећа „Беочин“ Беочин и 
- Јавног предузећа „Спортско пословни центар Беочин“ Бе-

очин престали да раде дана 25.12.2012. године, односно са да-
ном ступања на снагу Закона о јавним предузећима („Службе-
ни гласник РС“ бр.119/12).

Члан 2. 

Члановима надзорних одбора из члана 1. овог решења са 
даном 25.12.2012. године је престао мандат.

Члан 3. 

Даном ступања на снагу Закона о јавним предузећима уп-
равни одбори у јавним предузећима из члана 1. овог решења  
настављају да обављају послове надзорног одбора прописане 
новим Законом о јавним предузећима.

Члан 4.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број:01-02-5 Председница:
Дана: 20.02.2013. године Видана Недић,с.р.
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На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима 

(„Службени гласник РС“ бр. 88/11), члана 15. Одлуке о произ-
водњи и испоруци топлотне енергије („ Службени лист општи-
на Срема“ бр. 2/06 и „Службени лист општине Беочин“ бр. 1/10) 
и члана 120. Статута општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 7/11 – пречишћен текст  и 11/12) Скупштина општи-
не Беочин на седници одржаној дана 20.02.2013. године, доне-
ла је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ БЕОЧИН О 
УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 1. 

Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Јавног пре-
дузећа „Топлана“ Беочин о утврђивању цена топлотне енергије 
за јавно снабдевање крајњим купцима прикљученим на 
даљински систем грејања ЈП „Топлана“ Беочин бр. 38 од 
06.02.2013. године, којом су цене одређене на следећи начин:
 - за стамбени простор 95,21 дин/m2
 - за пословни простор 190,42 дин/m2.

Члан 2.

Одлука Управног одбора Јавног предузећа „Топлана“ Бео-
чин бр. 38 од 06.02.2013. године је саставни део овог решења.

Одлука Управног одбора Јавног предузећа „Топлана“ Бео-
чин из става 1. овог члана ће се примењивати почев од 
01.05.2013. године.

Члан 3. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-38-2 Председница:
Дана: 20.02.2013. године Видана Недић,с.р.  

Општинско веће
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На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Службени 

гласник РС“ бр. 24/11 и 99/11-др. закони) и члана 14. став 1. тачка 
16. Статута општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ 
бр. 7/11 – пречишћен текст и 11/12) Општинско веће општине 
Беочин на седници одржаној дана 13.02.2013. године донело је  

ПРАВИЛНИК
О ФИНАНСИРАЊУ СПОРСТСКИХ КЛУБОВА НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БЕОЧИН 

Члан 1. 

Правилником о финансирању спортских клубова на под-
ручју општине Беочин ( у даљем тексту: Правилник) регулише 
се начин финансирања, висина средстава и остала питања у 
вези са финансирањем спортских клубова на подручју општи-
не Беочин, а све у складу са потребама грађана у области спор-
та прописаним чланом 137. Закона о спорту. 

Критеријуми на основу којих је донет овај Правилник су 
статистиички подаци добијени од спортских клубова, од којих 
се имало у виду посебно: 
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 - масовност спорта (број чланова, младих...) и
 - развој школског спорта,

Члан 2.

Висина средстава опредељених Одлуком о  буџету општи-
не Беочин за 2013. годину, распоређиваће се на следећи начин: 

-   3.500.000 динара – за побољшање спортке инфраструк-
туре, зараду секретара ССОБ и остале трошкове и

- 12.000.000 динара - за активности спортских клубова.

Члан 3. 

Средства намењена спортким клубовима распоређиваће 
се на месечном нивоу, на следећи начин: 

 - Фудбалски клубови.....................................400.000 динара
( ФК „Цемент“ Беочин - 240.000, 
       ФК „Борац“ Раковац -  40.000,
       ФК „Сремац“ Черевић - 40.000,
       ФК „Пролетер“ Баноштор - 40.000 и
       ФК „Сусек“ Сусек - 40.000 динара)

 - Џудо клуб „Цемент“................................... 160.000 динара
 - Кошаркашки клубови ...............................  100.000 динара
 - Карате клуб „Цемент“...............................   90.000 динара
 - Рукометни клубови....................................   75.000 динара
 - Бокс клуб „Цемнет“...................................   20.000 динара
 - Шаховски клубови.....................................   35.000 динара
 - СТК „Беочин“ ............................................   40.000 динара
 - Риболовачки клубови.................................   20.000 динара
 - Женски одбојкашки клуб..........................    40.000 динара
 - Кунг – фу клуб...........................................    20.000 динара

Члан 4.

У случају да у појединој грани  спорта има више спортских 
клубова,  износи утврђени чланом 3. овог Правилника од-

носе се на све спортске клубове у тој спортској грани. 
Спортски клубови у истој грани спорта у обавези су да сачи-

не предлог распореда планираних средстава, те исти доставе 
Спортском савезу општине Беочин и Општинском већу општи-
не Беочин.

Члан 5.

Расподела средстава спортским клубовима вршиће се пре-
ко Спортског савеза општине Беочин, а на основу одредби овог 
Правилника.

Спортски савез општине Беочин у свом раду у погледу рас-
полагања буџетским средставима и  финансијским извешта-
вањем у обавези је придржавати се одредаба Закона о буџет-
ском систему као и упутстава Службе за финансије Општинске 
управе Беочин. 

Члан 6. 

Општинско веће задржава право да у изузетним случајеви-
ма измени динамику утврђену чланом 3. овог Правилника.

Члан 7. 

У случају неостваривања планиране динамике прилива 
средстава у буџет општине Беочин, износи утврђени у члану 3. 
овог Правилника могу се ревидирати, те као такви, имају 
третман планске категорије. 

Члан 8.

Овај Правилник примењиваће се за расподелу средстава 
спортским клубовима за период од 1.12.2012. до 1.12.2013. 
године.

Члан 9. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                        Председник:
Број: 01-011-50                                                     Богдан Цвејић,с.р 
Дана: 12.02.2013.
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