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С А Д Р Ж А Ј 
 
 
П р а в и л н и ц и 
Правилник о измени Правилника о додели средстава из буџета општине Рача за програме у 
области спорта 2 

 



Број 6, страна 2 Службени гласник општине Рача 01.04.2014. године 

 На основу члана 138. став 2. Закона о спорту ( "Службени гласник РС", број 24/11), 
члана 66. став 1. Статута општине Рача ( "Службени гласник општине Рача", броj 6/08, 2/10 и 
12/10 ),  члана 37. Пословника о раду  Општинског већа општине Рача ( "Службени гласник 
општине Рача ", број 1/09), Oпштинско веће општине Рача, на седници одржаној дана 
31.03.2014 . године.  донело је: 

 
Правилник 

о измени Правилника о додели средстава из буџета општине Рача 
за програме у области спорта 

 
Члан 1. 

 
Члана 2. Правилника о додели средстава из буџета општине Рача за програме у 

области спорта број 110-3/2013-II-01, од 06.03.2013. године, брише се у целости, а нови члан 
2. гласи: 

 „Буџетска средтва додељују се на основу јавног позива. 
Јавни позив из става 1. овог члана, на предлог Општинског већа, расписује 

Председник комисије за стручну процену и избор програма спортских организација којима 
се додељују буџетска средства Одлуком, а за  буџетску годину,  до 15. априла текуће 
године.“ 

 
Члан 2. 

 
Остале одредбе  Правилника о додели средстава из буџета општине Рача за програме 

у области спорта, број 110-3/2013-II-01, од 06.03.2013. године, остају непромењене ( Сл. 
гласник општине Рача број 3/2013 ). 

 
Члан 3. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Рача. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА  
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Дана: 01.04.2014. године                                                                        Драгана Живановић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Према решењу Министарства за информисање Републике Србије, број 632-00590/93-03 од 
13.05.1993. године, Службени гласник општине Рача уписан је у регистар средстава јавног 
информисања под редним бројем 1461 од 11.05.1993. године. 
Издаје Општинска управа Рача; Главни и одговорни уредник Душица Миљојковић, секретар 
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 


