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Службени лист општине Бољевац

01. новембар 2017.године

1.
На основу члана 71. Статута општине Бољевац
(„Сл.лист општине Бољевац“ бр. 1/08, 25/15 и 26/17) и
члана 2. Правилника о условима, критеријумима и
поступку доделе средстава из буџета општине Бољевац
за задовољавање потребе грађана у области спорта („Сл.
лист општине Бољевац“ , бр. 1/17 и 25/17), Општинско
веће општине Бољевац, на предлог Комисије за
расподелу средстава невладиним организацијама за 2017.
годину, на седници одржаној 01. 11. 2017. године,
донело је
О Д Л У К У
о расподели додатних средстава организацијама у
области спорта за 2017. годину
I
Средства у износу од 300.000,00 динара предвиђена
ребалансом Одлуке о буџету Општине Бољевац за 2017.
годину („Сл.лист општине Бољевац“, бр. 19/17), као
додатна средства у разделу 4. глава 4.01 – Општинска
управа, програм 1301 - развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 – Подршка локалним
спортским организацијама, функција 810
- Услуге
рекреације и спорта, Економска класификација 481 –
дотације невладиним организацијама, расподелиће се на
следећи начин:
1. РК Ртањ ..............................................250.000,00 динара
2. ФК Младост Сумраковац…...............50.000,00 динара
II
Корисници средстава из тачке I ове Одлуке закључиће
уговор о финансирању и суфинансирању програма за
задовољење потреба грађана општине Бољевац у области
спорта са начелником Општинске управе општине
Бољевац, а у складу одредбама Правилника о условима,
критеријумима и поступку доделе средстава из буџета
општине Бољевац за задовољавање потреба грађана у
области спорта (''Службени лист општине Бољевац'', бр.
1/17 и 25/17).
III
Ову одлуку објавити у Службеном листу општине
Бољевац.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-125 / 2017-II/15
Бољевац, 01. 11. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
др Небојша Марјановић
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