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ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
 1. 

 
На основу чланова 137. и 138. став 2. 

Закона о спорту („Службени гласник Републике 
Србије“, бр.24/11 и 99/11) и чл. 41. Пословника 
Општинског већа општине Бела Паланка („Сл. 
лист Града Ниша“, бр. 49/12 и 62/13),  

Општинско веће општине  Бела Паланка, 
дана  07. маја 2015. године, донело је  

 
 

П Р А В И Л Н И К  

О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА 

У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА 

 
 I ОПШТА ОДРЕДБА 

 
 

Члан 1. 
 

 Овим Правилником уређује се 
обезбеђивање средстава за остваривање потреба 
и интереса у области спорта на територији 
општине Бела Паланка (у даљем тексту: општина), 
услови, критеријуми и начин и поступак доделе 
средстава из буџета општине за годишње и 
посебне програме, у области спорта.  

 
II ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА У 
ОБЛАСТИ СПОРТА 

 
Члан 2. 

 
Средства за остваривање потреба и 

интереса у области спорта на територији општине, 

утврђених Законом о спорту (у даљем тексту: 
Закон), обезбеђују се у буџету општине.  

 
Члан 3. 

 
  Средства из члана 2. ове одлуке користиће 
се у складу са Законом, за: 

1. Финансирање годишњих програма 
спортских ;  

2. Финансирање  посебних програма 
спортских удружења по јавном позиву; (који су од 
интереса општине за развој одређених 
спортских  грана) 

 
 

III УСЛОВИ, КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН И 
ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ЗА ГОДИШЊЕ И ПОСЕБНЕ 
ПРОГРАМЕ 

 
Члан 4. 

 
На основу годишњих програма спортских 

удружења, средства из члана 3. тачка 1. ове 
одлуке обезбеђују се за:  

1) подстицање и стварање услова за 
унапређење спорта за све, односно бављења 
грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и 
особа са инвалидитетом;обезбеђивање услова за 
несметано одвијање активности на припреми, 
учешћу и остваривању спортских резултата 
спортиста на такмичењима која су од посебног 
значаја за општину Бела Паланка, у зависности од 
тога да ли је спортска грана од значаја за 
општину, која је категорија спортске гране , колико 
спортиста окупља, у ком рангу такмичења 
спортска организација учествује и у којој је мери 
повећан обухват бављења спротом;  

2) активности клуба  преко којих  се остварује 
општи интерес у области спорта, укључујући и 
унапређење заштите здравља спортиста, 
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унапређење стручног рада и стручног 
оспособљавања у спорту; 

3) изградња, опремање и одржавање 
спортских објеката који су од посебног значаја за 
развој спорта на подручју општине Бела Паланка , 
водећи рачуна о значају и потреби а посебно 
јавних спортских терена у стамбеним насељима 
или у њиховој близини и школских спортских 
објеката, и набавка спортске опреме и реквизита; 

4) стипендије за спортско усавршавање 
спортиста аматера и новчана помоћ спортистима 
са посебним заслугама; 

5) признања и награде за посебан допринос 
развоју и афирмацији спорта; 

6) активности спортских кампова за 
перспективне спортисте и спортове , који су од 
посебног значаја за општину Бела Паланка ; 

7) организација спортских такмичења од 
значаја за развој спорта на територији општине 
Бела Паланка, међуопштинска, регионална и 
државна  спортска сарадња ( организација 
турнира); 

8) обезбеђивање услова за организовање и 
одржавање школских и студентских спортских 
такмичења почев од ниова општине па све до  
нивоа Републике Србије; 

9)унапређивање стручног рада учесника у 
систему спорта са територије јединице локалне 
самоуправе и подстицање запошљавања 
висококвалификованих спортских стручњака и 
врхунских спортиста; 

На основу годишњих и посебних  
програма спортских удружења средства из 
члана 3. тачка 2 ове одлуке обезбеђују се за:  

10)  предшколски и школски спорт (рад 
школских спортских секција и друштава, 
општинска, градска и међуопштинска школска 
спортска такмичења и др.); 

11) спречавање негативних појава у спорту  
односно унапређење и заштита здравља 
спортиста а посебно младих кроз антидопинг 
образовање, спречавање насиља и недолично 
понашање на спортским манифестацијама 
(едукација младих) ; 

12) научни скупови, истраживачко-развојни и 
научно-истраживачки пројекти у спорту и 
издавање спортских публикација од општинског  
значаја; 

13) унапређење рекреативног спорта, 
промоција и подстицање бављења спортом свих 
грађана општине Бела Паланка , а нарочито деце, 
жена, омладине и особа са инвалидитетом 
(отворене школе фудбала, кросеви, трке мира и 
друге манифестације) ; 

Потребе грађана из члана 4. тачке . 1, 3. и 10. 
овог Правилника  имају приоритет при избору 
програма којим се задовољавају потребе грађана 
у области спорта у општини Бела Паланка. 

 
 

Члан 5. 
 

Спортском удружењу (у даљем тексту: 
носилац програма) могу да се доделе средства из 
буџета општине ,на основу поднетог предлога 
годишњег програма и предлога посебног програма 
на основу јавног позива за финансирање посебних 
програма , под условом да: 
- су регистровани у Агенцији за привредне 
регистре, да су чланови гранског савеза и да се 
такмиче; 
- послује на недобитној основи, - има седиште и 
своју активност реализује на територији Општине,  
- је директно одговорно за припрему и извођење 
програма,  
- је са успехом реализовало одобрени програм 
претходне године, 
 -ангажује најмање једног спортског стручњака који 
има законом предвиђене квалификације за рад у 
спорту ( приложити доказ приликом подношења 
предлога програма), 
 - има обезбеђен простор за реализацију 
програма.  
-да има програме -календаре тренажних и 
такмичарских активности за буџетску годину за 
коју аплицирају за средства; 
 

Члан 6. 
 

Општинска управа-Одељења за буџет, 
финансије и јавне службе у складу са чл.118 
Закона о спорту , упућује позив спортским 
удружењима за доставом предлога својих 
годишњих програма којима се остварује општи 
интерес у области спорта на територији општине 
Бела Паланка.  

Предлог свог годишњег програма подноси 
спортско удружење до 01. јуна текуће године за 
наредну годину, а све у склопу припреме и израде 
нацрта буџета општине Бела Паланка за наредну 
годину.  

Предлоге годишњих програма за спорт, 
спортска удружења достављају  Стручној комисији 
коју формира Председник општине и која броји 3 
члана. 

 Предлог програма изградње, опремања и 
одржавања спортског објекта, подноси власник, 
односно корисник земљишта или спортског објекта 
уз сагласност власника земљишта, односно 
спортског објекта. 

Посебни програм извршава се по јавном 
позиву, а према следећој динамици: 
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– 15. јануар – Општинска управа-Одељење 
за буџет, финансије и јавне службе утврђује 
оквирне износе за финансирање посебних 
програма од општег интереса у спорту по ближим 
наменама; 

– 1. фебруар – Општинско веће објављује 
јавни позив и утврђује рок од 20 дана за 
достављање предлога посебних програма за 
реализацију општег интереса у спорту, а 
Председник општине образује стручну комисију за 
избор програма и пројеката; 

– 15. април – стручна комисија даје оцену 
поднетих предлога и доставља Општинском већу-
Председнику општине предлог за одобрење 
програма; 

– 15. мај – Општинско веће- Председник  
општине одлучује о одобрењу посебних  програма 
којима се остварује општи интерес; 

– 1. јун – Председник општине-стручна 
служба обавештава носиоце програма о 
одобреним програмима. 

Рокови из става 1. овог члана 
представљају крајњи рок у Програмском 
календару. 
            Предмет овог позива је расподела 
средстава  опредељених за ову намену  у Одлуци 
о буџету  општине Бела Паланка  за текућу 
буџетску  годину. 

Носиоци програма, у смислу овог закона, који 
поднесу годишњи програм у којем су обухваћене и 
активности од општег интереса за које се сагласно 
овом закону подноси  посебни програм, не могу за 
исте активности да конкуришу и у том посебном 
програму. 

Носиоци програма, у смислу овог закона, који 
у свом  годишњем програму  нису  обухватили и 
активности од општег интереса за које се сагласно 
Закону о спорту  подноси посебни програм,могу за 
те активности да конкуришу по јавном позиву. 

 
Члан 7. 

 
Анализу и оцену поднетих предлога 

годишњих програма врши Комисија коју образује и 
именује Председник општине. 
 

Члан 8. 
 

  При вредновању годишњих програма 
спортских клубова, примењиваће се следећи 
критеријуми:  

1. Друштвени  значај и значај  спорта у 
општини 

2. Масовност и степен организованости 
спорта-клуба 

3. Спортски резултати клуба 
4. Медијска популарност 

 5. Утицај на учеснике и општи квалитет 
живота 

 6. Посебни интерес града 
 7.Све оно чиме би град користећи 

постојећу инфраструктуру и стручни рад, 
ангажовањем минимума додатних средстава за 
спорт, остваривао максимум шанси и повратно 
позитивно доприносио свом имиџу 
 Вредновање програма врши Комисија на 
бази Табеле 3-  Табела  вредновања годишњих 
програма спортских клубова за доделу средстава 
из буџета општине Бела Паланка за област спорта 
која је саставни део Правилника. 
 

Члан 9. 
 

Након извршене анализе и оцене поднетих 
предлога годишњих програма Комисија сачињава 
образложен предлог годишњих програма у 
области спорта на територији општине за наредну 
буџетску годину који могу да се финансирају из 
буџета општине, и предлаже износ средстава за 
сваки појединачни програм.  

 
Члан 10. 

 
Председник општине , на предлог Комисија 

Општине Бела Паланка, доноси решење о 
одобрењу годишњих програма у области спорта 
на територији општине, којим се одобравају 
годишњи програми и утврђује износ средстава за 
њихову реализацију и закључује уговор са 
носиоцем програма.  

 
Члан 11. 

 
Вредновање посебних програма врши се 

према критеријумима из Табеле 4-Табела  
вредновања посебних програма спортских клубова 
за доделу средстава из буџета општине Бела 
Паланка за област спорта, с тим да свака 
подсекција има оцену (бодове) од 1 – 5, и то: 1 – 
веома лоше; 2 – лоше; 3 – одговарајуће; 4 – 
добро; 5 – веома добро. 

Приоритет при одобравању средстава 
имају програми са највише бодова, ако законом 
или овим правилником није другачије одређено. 

Критеријуми евалуације обухватају: 
1) секција 1 – Финансијски и оперативни 

капацитет подносиоца програма (подсекције: да ли 
подносилац програма и партнери имају довољно 
искуства у вођењу сличних програма; да ли 
носилац програма и партнери имају довољно 
стручности и техничког знања за вођење 
предложеног програма, - имајући у виду тип 
активности које су предвиђене програмом; да ли 
носилац програма и партнери имају довољне 
управљачке капацитете - укључујући ангажована 
лица, опрему и способност за управљање 
предложеним буџетом програма; да ли 
подносиоци програма имају довољно стабилне и 
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довољне изворе финансирање); 
2) секција 2 –Значај програма 

(подсекције: конзистентност програма - у којој 
мери програм задовољава потребе и узима у 
обзир ограничења која постоје у области спорта у 
Републици Србији, колико су јасно дефинисани и 
стратешки одабрани они који су везани за 
програм, да ли су потребе циљне групе и крајњих 
корисника јасно дефинисане и добро одмерене, да 
ли програм поседује додатне квалитете); 

3) секција 3 – Методологија (подсекције: 
да ли су планиране активности одговарајуће, 
практичне и доследне циљевима и очекиваним 
резултатима, колико је компактан целокупан план 
програма, да ли су учешће партнера и његово 
ангажовање у реализацији програма добро 
одмерени, да ли је учешће циљне групе и крајњих 
корисника и њихово ангажовање у реализацији 
програма добро одмерено, да ли је план 
реализације програма добро разрађен и 
изводљив, да ли предлог програма садржи 
индикаторе успешности програма који се могу 
објективно верификовати); 

4) секција 4 – Одрживост програма 
(подсекције: да ли ће активности предвиђене 
програмом имати конкретан утицај на циљне 
групе, да ли ће програм имати вишеструки утицај, 
да ли су очекивани резултати програма одрживи); 

5) секција 5 – Буџет и рационалност 
трошкова (подсекције: да ли је однос између 
процењених трошкова и очекиваних резултата 
задовољавајући, да ли је предложени трошак 
неопходан за имплементацију програма). 

Ако је укупан збир у секцији 1 нижи од 
оцене „одговарајуће” (12 поена), предлог програма 
се искључује из евалуационог процеса. 

Ако је укупан збир у секцији 2, нижи од 
оцене „добар” (15 поена), програм се искључује из 
евалуационог процеса. 

Само предлози програма који буду имали 
више од 50 бодова биће узети у разматрање 
приликом доделе средстава. 

 
IV.ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 

 
Члан 12. 

 
Годишњи и посебни програми, финансирају 

се у висини и под условима који обезбеђују да се 
уз најмањи утрошак средстава из буџета општине 
постигну намеравани резултати. 

Програми се финансирају једноократно или у 
ратама у зависности од временског периода за 
реализацију и календра такмичења. 

 
Члан 13. 

 
Буџет програма треба да буде: 
- остварљив-у смислу реалних износа који се 

планирају за реализацију програма 

-обухватан-да укључи све трошкове програма 
и прикаже све изворе финансирања 

-избалансиран-посебно у погледу 
допуштених трошкова. 

 
Члан 14. 

 
Критеријуми у погледу трошкова реализације 

програма су: 
-Оправдани трошкови(директни и 

индиректни) 
-Неоправдани трошкови 
Оправдани трошкови(директни и индиректни) 

1. Директни оправдани трошкови су трошкови  
који су у вези са реализацијом  и циљевима 
програма су(трошкови ангажовања лица која 
учествују у реалиѕацији програма,трошкови 
путовања,смештаја и дневница лица која 
учествују у реализацији програма,трошкови 
хранарине спортиста аматера, куповине 
опреме,котизације за учешће, чланарине и др. 
који су наведени у апликационом обрасцу-
Табела 1) 
 

2. Индиректни оправдани трошкови не треба да 
прелазе 20% директних трошкова 
Директни и индиректни оправдани трошкови 
морају бити реални и базирани на чињеницама и 
проверљиви. 
     Неоправдани трошкови су:трошкови дуга, 
камата, ставке које се финансирају из неког другог 
програма или извора,куповина алкохолних пића 
или дувана) 

Члан 15. 
 

Подносиоци одобрених програма обавезни су 
да Председнику општине, на његов захтев, као и у 
року који је предвиђен уговором о реализовању 
програма, а најмање једном годишње, доставе 
извештај о остваривању програма или делова 
програма и коришћењу средстава буџета 
Републике Србије. 

Подносиоци одобреног програма у завршном 
извештају о реализацији програма врше и процену 
постигнутих резултата са становишта 
постављених циљева. 

Председник општине  може обуставити даље 
финансирање програма, односно једнострано 
раскинути уговор о реализовању програма ако 
подносилац одобреног програма не достави 
извештај у року предвиђеном уговором. 

 
Члан 16. 

 
Саставни део овог Правилника су: Табела 

1-Предлог годишњег програма  средстава из 
буџета општине Бела Паланка   за 20_______. 
годину који се финансира  или суфинансира  из 
буџета општине; Табела 2- Предлог посебног 
програма за учешће на јавном позиву за  доделу 
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средстава из буџета општине Бела Паланка  за 
20_____. годину; Табела 3-  Табела  вредновања 
годишњих програма спортских клубова за доделу 
средстава из буџета општине Бела Паланка за 
област спорта;Табела 4-Табела  вредновања 
посебних програма спортских клубова за доделу 
средстава из буџета општине Бела Паланка за 
област спорта; Табела 5-Оцена предложеног 
програма; Табела 6-Извештај о реализованом 
годишњем/посебном програму (наративни и 
финансијски). 

 
Члан 17. 

 
Оваj Правилник ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у “Службеном листу 
Града Ниша“. 

 
Број: 401-60/2015-III 
У Белој Паланци, 08.05.2015. године 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЕЛА 

ПАЛАНКА 
 

Председник 
Горан Миљковић,с.р. 

 

 2. 
 
На основу члана 38. Закона о удружењима 

(„Службени гласник РС“, бр. 51/2009 и 99/2011 
године), члана 44. Закона о црквама и верским 
заједницама („Службени гласник РС“, бр. 36/2006) 
и члана 3 и 5. Уредбе о средствима за подстицање 
програма или недостајућег дела средстава за 
финансирање програма од јавног интереса која 
реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 
8/2012, 94/2013), и чл. 41. Пословника Општинског 
већа општине Бела Паланка („Сл. лист Града 
Ниша“, бр. 49/12 и 62/13),  

Општинско веће општине Бела Паланка, 
дана 7. маја 2015.године, донело је  

 

П Р А В И Л Н И К   

O КРИТЕРИЈУМИМА И УСЛОВИМА 

ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА И 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА   

КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ БЕЛА 

ПАЛАНКА  

 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником утврђују се ближи 
услови, начин и поступак остваривања права на 
расподелу буџетских средстава општине Бела 
Паланка  намењених подршци програмима 
удружења  и организација цивилног друштва  као и 

циљеви и начин праћења успешности спровођења 
програма.  

 
Члан 2. 

 
Општина Бела Паланка  ће финансирати и 

суфинансирати програме удружења и 
организација цивилног друштва  од јавног 
интереса у области: 

− социјалне и здравствене заштите 
(подршка социјално угроженим грађанима, 
подршка старим особама, подршка пензионерима, 
инвалидима и особама са посебним потребама...) 

− борачко инвалидске заштите 
− заштите лица са инвалидитетом 
− друштвене бриге о деци 
− помоћи старима 
− заштите и промовисања људских и  

мањинских права 
− хуманитарних програма 
− одрживог развоја 
− заштите животне средине  
− других програма којима удружење 

искључиво и непосредно следи јавне потребе. 
 

Члан 3. 
 

Председник општине Бела Паланка 
расписује Конкурс за доделу средстава за 
споровђење  годишњег програма и том  приликом 
може утврдити  и друге области од јавног 
интереса сем наведених  у претходном ставу овог 
члана, а све у складу са  чланом 38. Закона о 
удружењима (“Сл.гласник РС’’, бр.51/2009 и 
99/2011 године). 

Средства за реализацију програма  из овог 
члана обезбедиће се у буџету општине Бела 
Паланка  на економској класификацији   481 – 
Дотације невладиним организацијама и  
удружењима – конкурс. 

Конкурс ће бити отворен до утрошка 
средстава опредељених за ове намене, а 
најкасније до 01.12. текуће године.  

Конкурс се објављује на званичној интернет 
презентацији општине Бела Паланка  
www.belapalanka.org.rs, у локалним медијима и на 
огласној табли Општинске управе општине Бела 
Паланка. Образац захтева може се преузети на 
сајту општине Бела Паланка, као и на писарници 
Општинске управе општине Бела Паланка.  
 

Члан 4. 
 

Право подношења пријаве за финансирање 
или суфинансирање програма од јавног интереса  
имају удружења и организација цивилног друштва   
под условом да им је седиште на  територији 
општине Бела Паланка, односно удружења и 
организација цивилног друштва  која су 
регистрована на територији других општина 
(међуопштинске организације)  а имају програме у 
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којима су укључени и грађани или група грађана са 
територије општине Бела Паланка (савези глувих, 
слепих, дистрофичара и других ретких болести). 
Захтев за расподелу буџетских средстава општине 
Бела Паланка односно за вредовање годишњег 
програма, подноси се преко Одељења за 
финансије,буџет и јавне службе а захтеве ће 
разматрати Комисија за  избор програма 
спровођење Конкурса за расподелу буџетских 
средстава општине, коју формира Председик 
општине решењем.  
Комисија  за избор програма удружења и цивилног 
сектора броји 3 члана. 
 

Члан 4. 
 

Критеријуми за оцењивање програма рада  су: 

1. Законитост и ефикасност коришћења 
средстава  
која се огледа у провери да ли су раније 
коришћена буџетска  
средства за финансирање активности 
организације и ако јесу,  
да ли су испуњене уговорне обавезе 
 

       2. Значај промене која се очекује након 
примене програма   одрживост  програма  

        3.Обухват – колике су могућности  програма 
рада да oбухвати шири круг корисника и подстакне 
њихово активно учешће  у реализацији 
предвиђених активности; да ли укључује 
партнерство  са другим удружењима, привредом 
или  јавним сектором; 

        4.Релевантност програма за остваривање 
јавног интереса дефинисаног конкурсом  

        5.Очекивани резултати и утицаји – да ли су 
резултати програма рада мерљиви и да ли ће 
програм рада имати утицаја ван круга 
непосредних корисника; 

 

Члан 5. 
 

Средства се морају  користити  за 
реализацују активности из програм и то : 

1. активности у складу са Статутом 
удружења и организација  

2. материјалне трошкове и трошкове 
оперативног рада ( трошкове превоза, хонорара, 
штампање материјала, комуналне и друге 
трошкове који прате реализацију програма). 
 

Члан 6. 
 

Програмска документација за пријаву на 
Јавни конкурс треба да садржи: 

 -Образац пријаве на конкурс (који 
садржи:циљ програма, назив програма, период 
реализације програма, укупна средстава потребна 
за реализацију програма ,износ тражених 

средстава од локалне самоуправе / локалне 
управе) 

- Образац  наративног буџета за програме 
- Образац трошкова реализације програма 

 
Комисија ради у седницама и одлучује 

већином од укупног броја чланова а радом 
Комисије руководи председник. 

 
Члан 7. 

 
Комисија за избор програма удружења и 

цивилног сектора размотра пристигле пријаве и на 
основу критеријума утврђује листу за 
финансирање односно суфинансирање и 
доставља  Председнику  општине  на одлучивање. 

 
 
 

Члан 8. 
 

Одлуку о избору програма доноси 
Председник општине на предлог Комисије и 
закључује уговор којим се уређују међусобна 
права, обавезе и одговорности уговорних страна. 
Листа о избору програма се објављује на 
званичној интернет страници општине Бела 
Паланка . 
 

Члан 9. 
 

Средства која се одобре за реализацију 
програма могу да се користе искључиво за 
реализацију конкретног програма и у складу са 
уговором који  председник општине  закључује са 
удружењеми организацијом. 
Уговором се уређују међусобна права, обавезе и 
одговорности уговорних страна, а нарочито: 
предмет програма, рок у коме се програм 
реализује, конкретне обавезе уговорних страна, 
износ средстава и начин преноса средстава, као и 
друга питања од значаја за реализацију програма . 

 
 

Члан 10. 
 

Општинска  управа општине Бела Паланка  
прати реализацију програма и врши  контролу 
његове реализације. 

Удружење које је корисник дотације, односно 
реализатор програма дужан је да општинској 
управи општине Бела Паланка  , у сваком моменту 
, омогући контролу реализације програма и увид у 
сву потребну документацију. Ако се приликом  
контроле утврди ненаменско трошење средстава, 
Председник општине  је дужан да раскине уговор и 
затражи повраћај пренетих средстава са 
законском каматом. 
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Члан 11. 
 

  Извештај о спроведоном програму корисник 
средстава доставља у року од 15 дана од дана 
истека рока за реализацију програма, 
Председнику општине  и Одељењу за 
буџет,финансије и јавне службе.  
 
 

Члан 12. 
 

Оваj Правилник ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у “Службеном листу 
Града Ниша“. 

 
 

Број:401-61/2015-III 
У Белој Паланци, 08.05.2015. године 

 
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЕЛА 

ПАЛАНКА 
       

 
 

Председник 
Горан Миљковић,с.р. 
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С  А Д  Р  Ж А Ј  
 

   

 
 

Општина Бела Паланка 

Општинско веће 

 

 

 

   
   

   

1. Правилник о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у 
области спорта на територији општине Бела Паланка ..........................................  
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2. Правилник о критеријумима и условима за избор Програма удружења и 
организација цивилног друштва која су од јавног интереса за општину Бела 
Паланка ............................................................................................................................  
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