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На основу члана 67. став 1. тачка 12. Статута општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“, број 3/08,7/13,11/14 и 24/14) и члана 42. Пословника о раду Општинског
већа општине Сокобања, Општинско веће општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“, број 4/08 и 10/15), на седници одржаној дана 23.03.2017. године донело је

ЗАКЉУЧАК
I
УСВАЈА СЕ Финансијски план Црвеног крста Сокобања за 2017. годину који је донео
Управни одбор Црвеног крста Сокобања дана 27.01.2017. године под бројем 13-2017.

II
Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

II Број 104-206/2017
У Сокобањи, дана 23.03.2017. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Исидор Крстић
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На основу члана 67. став 1. тачка 12. Статута општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“, број 3/08,7/13,11/14 и 24/14), члана 32. став 1. тачка 2. Оснивачког акта
Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број
7/13 и 33/16) и члана 42. Пословника о раду Општинског већа општине Сокобања, Општинско
веће општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 4/08 и 10/15), на седници
одржаној дана 23.03.2017. године донело је

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и
систематизацији послова Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања који је донео
директор Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања дана 10.03.2017. године под
бројем 782-1/17-02.

II
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

II Број 11-7/2017
У Сокобањи, дана 23.03.2017. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Исидор Крстић
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На основу члана 121. и 138. став 1. и 2. Закона о спорту (“Службени гласник РС“ број
10/2016), члана 31. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања (''Сл.
Лист општине Сокобања“, бр. 3/2017. години) и члана 67. став 1. Статута општине
Сокобања (''Сл. лист општине Сокобања'', број 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014),
Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 23.03.2017. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА
СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У
ОПШТИНИ СОКОБАЊА
I На основу Одлуке о избору програма у области спорта која се финансира из буџета
општине Сокобања у 2017.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 6/2017. години),
Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2017.
годину а који се финансирају из средстава Буџета општине Сокобања.
II Кориснику се опредљују следећа средства:
Спортска организација
Фудбалски клуб „Озрен“

Укупно опредељена средства
2.500.000,00 динара

III. Са подносиоцима одобрених програма председник Општине закључује уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од
осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.
Ако су носиоцу програма додељена мања средства од потребних средстава за
реализацију програма, носилац програма је обавезан да, пре закључења уговора о
реализовању програма, усклади финансијски план програма са висином додељених
средстава или да пружи доказ о обезбеђењу додатних средстава за пројекат на други
начин.
Образложење
Чланом 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“ број: 10/2016), прописано да
локална самоуправа преко надлежних органа уређује ближе услове и начин и поступак
доделе средстава из буџета локалне самоуправе, односно одобрење програма за
задовољавање потреба грађана у области спорта на територији те локалне самоуправе и
начин јавног обjављивања података о предложеним програмима за финансирање,
одобреним програмима и реализацији одобрених програма.
У циљу спровођења напред наведене обавезе Општинско веће општине
Сокобања је донело Правилник о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Сокобања, којим је ближе утврђено
који су услови, критеријуми и начин и поступак одобравања програма односно пројеката
којима се задовољавају интереси грађана у области спорта, у даљем тексту: Правилник.
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Ради оцене годишњих и посебних програма председник општине је образовао
стручну комисију (у даљем тексту: Комисија). Комисија се састоји од председника и
четири члана од којих је један члан представник Спортског савеза општине Сокобања.
Комисија је најпре извршила проверу и оцену испуњености услова и критеријума
у погледу носиоца програма, форме предлога програма и адвекатности предложених
програма, утврђеним Законом, правилником и јавним позивом.
У другој фази Комисија је извршила вредновање квалитета програма према
датим критеријумима из Закона о спорту и Правилника и закључила да су у поднетим
предлозима испуњени минимални услови за доделу срестава код свих носилаца
пројеката.
На седници одржаној дана 09.03.2017. године Комисија је усвојила извештај број
401-153/2017 и утврдила прелиминарни предлог за одобрење програма а након тога и
коначни предлог о поднетим програмима и предлог додељених средстава за сваки
програм.
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
IV Решење је коначно и против њега се може, у смислу чл. 121. ст. 4 Закона о спорту,
водити управни спор с тим да предмет управног спора не може бити износ добијених
средстава по основу годишњих и посебних програма, односно пројеката.
Број:401-207-1/2017
У Сокобањи 23.03.2017.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Исидор Крстић
54
На основу члана 121. и 138. став 1. и 2. Закона о спорту (“Службени гласник РС“ број
10/2016), члана 31. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања (''Сл.
Лист општине Сокобања“, бр. 3/2017. години) и члана 67. став 1. Статута општине
Сокобања (''Сл. лист општине Сокобања'', број 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014),
Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 23.03.2017. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА
СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У
ОПШТИНИ СОКОБАЊА
I На основу Одлуке о избору програма у области спорта која се финансира из буџета
општине Сокобања у 2017.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 6/2017. години),
Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма којима се
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задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2017.
годину а који се финансирају из средстава Буџета општине Сокобања.
II Кориснику се опредљују следећа средства:
Спортска организација
Oмладински кошаркашки клуб „Сокобања“

Укупно опредељена средства
1.764.000,00 динара

III. Са подносиоцима одобрених програма председник Општине закључује уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од
осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.
Ако су носиоцу програма додељена мања средства од потребних средстава за
реализацију програма, носилац програма је обавезан да, пре закључења уговора о
реализовању програма, усклади финансијски план програма са висином додељених
средстава или да пружи доказ о обезбеђењу додатних средстава за пројекат на други
начин.
Образложење
Чланом 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“ број: 10/2016), прописано да
локална самоуправа преко надлежних органа уређује ближе услове и начин и поступак
доделе средстава из буџета локалне самоуправе, односно одобрење програма за
задовољавање потреба грађана у области спорта на територији те локалне самоуправе и
начин јавног обjављивања података о предложеним програмима за финансирање,
одобреним програмима и реализацији одобрених програма.
У циљу спровођења напред наведене обавезе Општинско веће општине
Сокобања је донело Правилник о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Сокобања, којим је ближе утврђено
који су услови, критеријуми и начин и поступак одобравања програма односно пројеката
којима се задовољавају интереси грађана у области спорта, у даљем тексту: Правилник.
Ради оцене годишњих и посебних програма председник општине је образовао
стручну комисију (у даљем тексту: Комисија). Комисија се састоји од председника и
четири члана од којих је један члан представник Спортског савеза општине Сокобања.
Комисија је најпре извршила проверу и оцену испуњености услова и критеријума
у погледу носиоца програма, форме предлога програма и адвекатности предложених
програма, утврђеним Законом, правилником и јавним позивом.
У другој фази Комисија је извршила вредновање квалитета програма према
датим критеријумима из Закона о спорту и Правилника и закључила да су у поднетим
предлозима испуњени минимални услови за доделу срестава код свих носилаца
пројеката.
На седници одржаној дана 09.03.2017. године Комисија је усвојила извештај број
401-153/2017 и утврдила прелиминарни предлог за одобрење програма а након тога и
коначни предлог о поднетим програмима и предлог додељених средстава за сваки
програм.
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
IV

Решење је коначно и против њега се може, у смислу чл. 121. ст. 4 Закона о спорту,
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водити управни спор с тим да предмет управног спора не може бити износ добијених
средстава по основу годишњих и посебних програма, односно пројеката.
Број:401-207-2/2017
У Сокобањи 23.03.2017.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Исидор Крстић
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На основу члана 121. и 138. став 1. и 2. Закона о спорту (“Службени гласник РС“ број
10/2016), члана 31. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања (''Сл.
Лист општине Сокобања“, бр. 3/2017. години) и члана 67. став 1. Статута општине
Сокобања (''Сл. лист општине Сокобања'', број 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014),
Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 23.03.2017. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА
СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У
ОПШТИНИ СОКОБАЊА
I На основу Одлуке о избору програма у области спорта која се финансира из буџета
општине Сокобања у 2017.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 6/2017. години),
Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2017.
годину а који се финансирају из средстава Буџета општине Сокобања.
II Кориснику се опредљују следећа средства:
Спортска организација
Oдбојкашки клуб „Озрен“

Укупно опредељена средства
1.568.000,00 динара

III. Са подносиоцима одобрених програма председник Општине закључује уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од
осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.
Ако су носиоцу програма додељена мања средства од потребних средстава за
реализацију програма, носилац програма је обавезан да, пре закључења уговора о
реализовању програма, усклади финансијски план програма са висином додељених
средстава или да пружи доказ о обезбеђењу додатних средстава за пројекат на други
начин.
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Образложење
Чланом 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“ број: 10/2016), прописано да
локална самоуправа преко надлежних органа уређује ближе услове и начин и поступак
доделе средстава из буџета локалне самоуправе, односно одобрење програма за
задовољавање потреба грађана у области спорта на територији те локалне самоуправе и
начин јавног обjављивања података о предложеним програмима за финансирање,
одобреним програмима и реализацији одобрених програма.
У циљу спровођења напред наведене обавезе Општинско веће општине
Сокобања је донело Правилник о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Сокобања, којим је ближе утврђено
који су услови, критеријуми и начин и поступак одобравања програма односно пројеката
којима се задовољавају интереси грађана у области спорта, у даљем тексту: Правилник.
Ради оцене годишњих и посебних програма председник општине је образовао
стручну комисију (у даљем тексту: Комисија). Комисија се састоји од председника и
четири члана од којих је један члан представник Спортског савеза општине Сокобања.
Комисија је најпре извршила проверу и оцену испуњености услова и критеријума
у погледу носиоца програма, форме предлога програма и адвекатности предложених
програма, утврђеним Законом, правилником и јавним позивом.
У другој фази Комисија је извршила вредновање квалитета програма према
датим критеријумима из Закона о спорту и Правилника и закључила да су у поднетим
предлозима испуњени минимални услови за доделу срестава код свих носилаца
пројеката.
На седници одржаној дана 09.03.2017. године Комисија је усвојила извештај број
401-153/2017 и утврдила прелиминарни предлог за одобрење програма а након тога и
коначни предлог о поднетим програмима и предлог додељених средстава за сваки
програм.
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
IV Решење је коначно и против њега се може, у смислу чл. 121. ст. 4 Закона о спорту,
водити управни спор с тим да предмет управног спора не може бити износ добијених
средстава по основу годишњих и посебних програма, односно пројеката.
Број:401-207-3/2017
У Сокобањи 23.03.2017.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Исидор Крстић
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56
На основу члана 121. и 138. став 1. и 2. Закона о спорту (“Службени гласник РС“ број
10/2016), члана 31. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања (''Сл.
Лист општине Сокобања“, бр. 3/2017. години) и члана 67. став 1. Статута општине
Сокобања (''Сл. лист општине Сокобања'', број 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014),
Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 23.03.2017. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА
СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У
ОПШТИНИ СОКОБАЊА
I На основу Одлуке о избору програма у области спорта која се финансира из буџета
општине Сокобања у 2017.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 6/2017. години),
Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2017.
годину а који се финансирају из средстава Буџета општине Сокобања.
II Кориснику се опредљују следећа средства:
Спортска организација
Спортски савез општине Сокобања

Укупно опредељена средства
2.288.300,00 динара

III. Са подносиоцима одобрених програма председник Општине закључује уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од
осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.
Ако су носиоцу програма додељена мања средства од потребних средстава за
реализацију програма, носилац програма је обавезан да, пре закључења уговора о
реализовању програма, усклади финансијски план програма са висином додељених
средстава или да пружи доказ о обезбеђењу додатних средстава за пројекат на други
начин.
Образложење
Чланом 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“ број: 10/2016), прописано да
локална самоуправа преко надлежних органа уређује ближе услове и начин и поступак
доделе средстава из буџета локалне самоуправе, односно одобрење програма за
задовољавање потреба грађана у области спорта на територији те локалне самоуправе и
начин јавног обjављивања података о предложеним програмима за финансирање,
одобреним програмима и реализацији одобрених програма.
У циљу спровођења напред наведене обавезе Општинско веће општине
Сокобања је донело Правилник о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Сокобања, којим је ближе утврђено
који су услови, критеријуми и начин и поступак одобравања програма односно пројеката
којима се задовољавају интереси грађана у области спорта, у даљем тексту: Правилник.
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Ради оцене годишњих и посебних програма председник општине је образовао
стручну комисију (у даљем тексту: Комисија). Комисија се састоји од председника и
четири члана од којих је један члан представник Спортског савеза општине Сокобања.
Комисија је најпре извршила проверу и оцену испуњености услова и критеријума
у погледу носиоца програма, форме предлога програма и адвекатности предложених
програма, утврђеним Законом, правилником и јавним позивом.
У другој фази Комисија је извршила вредновање квалитета програма према
датим критеријумима из Закона о спорту и Правилника и закључила да су у поднетим
предлозима испуњени минимални услови за доделу срестава код свих носилаца
пројеката.
На седници одржаној дана 09.03.2017. године Комисија је усвојила извештај број
401-153/2017 и утврдила прелиминарни предлог за одобрење програма а након тога и
коначни предлог о поднетим програмима и предлог додељених средстава за сваки
програм.
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
IV Решење је коначно и против њега се може, у смислу чл. 121. ст. 4 Закона о спорту,
водити управни спор с тим да предмет управног спора не може бити износ добијених
средстава по основу годишњих и посебних програма, односно пројеката.
Број:401-207-4/2017
У Сокобањи 23.03.2017.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Исидор Крстић
57
На основу члана 121. и 138. став 1. и 2. Закона о спорту (“Службени гласник РС“ број
10/2016), члана 31. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања (''Сл.
Лист општине Сокобања“, бр. 3/2017. години) и члана 67. став 1. Статута општине
Сокобања (''Сл. лист општине Сокобања'', број 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014),
Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 23.03.2017. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА
СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У
ОПШТИНИ СОКОБАЊА
I На основу Одлуке о избору програма у области спорта која се финансира из буџета
општине Сокобања у 2017.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 6/2017. години),
Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2017.
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годину а који се финансирају из средстава Буџета општине Сокобања.
II Кориснику се опредљују следећа средства:
Спортска организација
Фудбалски савез општине Сокобања

Укупно опредељена средства
550.000,00 динара

III. Са подносиоцима одобрених програма председник Општине закључује уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од
осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.
Ако су носиоцу програма додељена мања средства од потребних средстава за
реализацију програма, носилац програма је обавезан да, пре закључења уговора о
реализовању програма, усклади финансијски план програма са висином додељених
средстава или да пружи доказ о обезбеђењу додатних средстава за пројекат на други
начин.
Образложење
Чланом 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“ број: 10/2016), прописано да
локална самоуправа преко надлежних органа уређује ближе услове и начин и поступак
доделе средстава из буџета локалне самоуправе, односно одобрење програма за
задовољавање потреба грађана у области спорта на територији те локалне самоуправе и
начин јавног обjављивања података о предложеним програмима за финансирање,
одобреним програмима и реализацији одобрених програма.
У циљу спровођења напред наведене обавезе Општинско веће општине
Сокобања је донело Правилник о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Сокобања, којим је ближе утврђено
који су услови, критеријуми и начин и поступак одобравања програма односно пројеката
којима се задовољавају интереси грађана у области спорта, у даљем тексту: Правилник.
Ради оцене годишњих и посебних програма председник општине је образовао
стручну комисију (у даљем тексту: Комисија). Комисија се састоји од председника и
четири члана од којих је један члан представник Спортског савеза општине Сокобања.
Комисија је најпре извршила проверу и оцену испуњености услова и критеријума
у погледу носиоца програма, форме предлога програма и адвекатности предложених
програма, утврђеним Законом, правилником и јавним позивом.
У другој фази Комисија је извршила вредновање квалитета програма према
датим критеријумима из Закона о спорту и Правилника и закључила да су у поднетим
предлозима испуњени минимални услови за доделу срестава код свих носилаца
пројеката.
На седници одржаној дана 09.03.2017. године Комисија је усвојила извештај број
401-153/2017 и утврдила прелиминарни предлог за одобрење програма а након тога и
коначни предлог о поднетим програмима и предлог додељених средстава за сваки
програм.
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
IV

Решење је коначно и против њега се може, у смислу чл. 121. ст. 4 Закона о спорту,
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водити управни спор с тим да предмет управног спора не може бити износ добијених
средстава по основу годишњих и посебних програма, односно пројеката.
Број:401-207-5/2017
У Сокобањи 23.03.2017.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Исидор Крстић

58
На основу члана 121. и 138. став 1. и 2. Закона о спорту (“Службени гласник РС“ број
10/2016), члана 31. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања (''Сл.
Лист општине Сокобања“, бр. 3/2017. години) и члана 67. став 1. Статута општине
Сокобања (''Сл. лист општине Сокобања'', број 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014),
Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 23.03.2017. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА
СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У
ОПШТИНИ СОКОБАЊА
I На основу Одлуке о избору програма у области спорта која се финансира из буџета
општине Сокобања у 2017.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 6/2017. години),
Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2017.
годину а који се финансирају из средстава Буџета општине Сокобања.
II Кориснику се опредљују следећа средства:
Спортска организација
Kлуб малог фудбала „Озрен“

Укупно опредељена средства
360.150,00 динара

III. Са подносиоцима одобрених програма председник Општине закључује уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од
осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.
Ако су носиоцу програма додељена мања средства од потребних средстава за
реализацију програма, носилац програма је обавезан да, пре закључења уговора о
реализовању програма, усклади финансијски план програма са висином додељених
средстава или да пружи доказ о обезбеђењу додатних средстава за пројекат на други
начин.
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Образложење
Чланом 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“ број: 10/2016), прописано да
локална самоуправа преко надлежних органа уређује ближе услове и начин и поступак
доделе средстава из буџета локалне самоуправе, односно одобрење програма за
задовољавање потреба грађана у области спорта на територији те локалне самоуправе и
начин јавног обjављивања података о предложеним програмима за финансирање,
одобреним програмима и реализацији одобрених програма.
У циљу спровођења напред наведене обавезе Општинско веће општине
Сокобања је донело Правилник о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Сокобања, којим је ближе утврђено
који су услови, критеријуми и начин и поступак одобравања програма односно пројеката
којима се задовољавају интереси грађана у области спорта, у даљем тексту: Правилник.
Ради оцене годишњих и посебних програма председник општине је образовао
стручну комисију (у даљем тексту: Комисија). Комисија се састоји од председника и
четири члана од којих је један члан представник Спортског савеза општине Сокобања.
Комисија је најпре извршила проверу и оцену испуњености услова и критеријума
у погледу носиоца програма, форме предлога програма и адвекатности предложених
програма, утврђеним Законом, правилником и јавним позивом.
У другој фази Комисија је извршила вредновање квалитета програма према
датим критеријумима из Закона о спорту и Правилника и закључила да су у поднетим
предлозима испуњени минимални услови за доделу срестава код свих носилаца
пројеката.
На седници одржаној дана 09.03.2017. године Комисија је усвојила извештај број
401-153/2017 и утврдила прелиминарни предлог за одобрење програма а након тога и
коначни предлог о поднетим програмима и предлог додељених средстава за сваки
програм.
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
IV Решење је коначно и против њега се може, у смислу чл. 121. ст. 4 Закона о спорту,
водити управни спор с тим да предмет управног спора не може бити износ добијених
средстава по основу годишњих и посебних програма, односно пројеката.
Број:401-207-6/2017
У Сокобањи 23.03.2017.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Исидор Крстић
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На основу члана 121. и 138. став 1. и 2. Закона о спорту (“Службени гласник РС“ број
10/2016), члана 31. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања (''Сл.
Лист општине Сокобања“, бр. 3/2017. години) и члана 67. став 1. Статута општине
Сокобања (''Сл. лист општине Сокобања'', број 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014),
Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 23.03.2017. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА
СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У
ОПШТИНИ СОКОБАЊА

I На основу Одлуке о избору програма у области спорта која се финансира из буџета
општине Сокобања у 2017.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 6/2017. години),
Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2017.
годину а који се финансирају из средстава Буџета општине Сокобања.
II Кориснику се опредљују следећа средства:
Спортска организација
Фудбалски клуб „Требич“

Укупно опредељена средства
529.200,00 динара

III. Са подносиоцима одобрених програма председник Општине закључује уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од
осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.
Ако су носиоцу програма додељена мања средства од потребних средстава за
реализацију програма, носилац програма је обавезан да, пре закључења уговора о
реализовању програма, усклади финансијски план програма са висином додељених
средстава или да пружи доказ о обезбеђењу додатних средстава за пројекат на други
начин.
Образложење

Чланом 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“ број: 10/2016), прописано да
локална самоуправа преко надлежних органа уређује ближе услове и начин и поступак
доделе средстава из буџета локалне самоуправе, односно одобрење програма за
задовољавање потреба грађана у области спорта на територији те локалне самоуправе и
начин јавног обjављивања података о предложеним програмима за финансирање,
одобреним програмима и реализацији одобрених програма.
У циљу спровођења напред наведене обавезе Општинско веће општине
Сокобања је донело Правилник о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Сокобања, којим је ближе утврђено
који су услови, критеријуми и начин и поступак одобравања програма односно пројеката
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којима се задовољавају интереси грађана у области спорта, у даљем тексту: Правилник.
Ради оцене годишњих и посебних програма председник општине је образовао
стручну комисију (у даљем тексту: Комисија). Комисија се састоји од председника и
четири члана од којих је један члан представник Спортског савеза општине Сокобања.
Комисија је најпре извршила проверу и оцену испуњености услова и критеријума
у погледу носиоца програма, форме предлога програма и адвекатности предложених
програма, утврђеним Законом, правилником и јавним позивом.
У другој фази Комисија је извршила вредновање квалитета програма према
датим критеријумима из Закона о спорту и Правилника и закључила да су у поднетим
предлозима испуњени минимални услови за доделу срестава код свих носилаца
пројеката.
На седници одржаној дана 09.03.2017. године Комисија је усвојила извештај број
401-153/2017 и утврдила прелиминарни предлог за одобрење програма а након тога и
коначни предлог о поднетим програмима и предлог додељених средстава за сваки
програм.
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
IV Решење је коначно и против њега се може, у смислу чл. 121. ст. 4 Закона о спорту,
водити управни спор с тим да предмет управног спора не може бити износ добијених
средстава по основу годишњих и посебних програма, односно пројеката.
Број:401-207-7/2017
У Сокобањи 23.03.2017.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Исидор Крстић
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На основу члана 121. и 138. став 1. и 2. Закона о спорту (“Службени гласник РС“ број
10/2016), члана 31. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања (''Сл.
Лист општине Сокобања“, бр. 3/2017. години) и члана 67. став 1. Статута општине
Сокобања (''Сл. лист општине Сокобања'', број 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014),
Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 23.03.2017. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА
СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У
ОПШТИНИ СОКОБАЊА

I На основу Одлуке о избору програма у области спорта која се финансира из буџета
општине Сокобања у 2017.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 6/2017. години),
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Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2017.
годину а који се финансирају из средстава Буџета општине Сокобања.
II Кориснику се опредљују следећа средства:
Спортска организација
Карате клуб „Соко АТ“

Укупно опредељена средства
352.800,00 динара

III. Са подносиоцима одобрених програма председник Општине закључује уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од
осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.
Ако су носиоцу програма додељена мања средства од потребних средстава за
реализацију програма, носилац програма је обавезан да, пре закључења уговора о
реализовању програма, усклади финансијски план програма са висином додељених
средстава или да пружи доказ о обезбеђењу додатних средстава за пројекат на други
начин.
Образложење

Чланом 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“ број: 10/2016), прописано да
локална самоуправа преко надлежних органа уређује ближе услове и начин и поступак
доделе средстава из буџета локалне самоуправе, односно одобрење програма за
задовољавање потреба грађана у области спорта на територији те локалне самоуправе и
начин јавног обjављивања података о предложеним програмима за финансирање,
одобреним програмима и реализацији одобрених програма.
У циљу спровођења напред наведене обавезе Општинско веће општине
Сокобања је донело Правилник о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Сокобања, којим је ближе утврђено
који су услови, критеријуми и начин и поступак одобравања програма односно пројеката
којима се задовољавају интереси грађана у области спорта, у даљем тексту: Правилник.
Ради оцене годишњих и посебних програма председник општине је образовао
стручну комисију (у даљем тексту: Комисија). Комисија се састоји од председника и
четири члана од којих је један члан представник Спортског савеза општине Сокобања.
Комисија је најпре извршила проверу и оцену испуњености услова и критеријума
у погледу носиоца програма, форме предлога програма и адвекатности предложених
програма, утврђеним Законом, правилником и јавним позивом.
У другој фази Комисија је извршила вредновање квалитета програма према
датим критеријумима из Закона о спорту и Правилника и закључила да су у поднетим
предлозима испуњени минимални услови за доделу срестава код свих носилаца
пројеката.
На седници одржаној дана 09.03.2017. године Комисија је усвојила извештај број
401-153/2017 и утврдила прелиминарни предлог за одобрење програма а након тога и
коначни предлог о поднетим програмима и предлог додељених средстава за сваки
програм.
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

БРОЈ 7 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

СТРАНА 38

29. март 2017.

IV Решење је коначно и против њега се може, у смислу чл. 121. ст. 4 Закона о спорту,
водити управни спор с тим да предмет управног спора не може бити износ добијених
средстава по основу годишњих и посебних програма, односно пројеката.
Број:401-207-8/2017
У Сокобањи 23.03.2017.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Исидор Крстић

61
На основу члана 121. и 138. став 1. и 2. Закона о спорту (“Службени гласник РС“ број
10/2016), члана 31. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања (''Сл.
Лист општине Сокобања“, бр. 3/2017. години) и члана 67. став 1. Статута општине
Сокобања (''Сл. лист општине Сокобања'', број 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014),
Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 23.03.2017. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА
СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У
ОПШТИНИ СОКОБАЊА

I На основу Одлуке о избору програма у области спорта која се финансира из буџета
општине Сокобања у 2017.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 6/2017. години),
Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2017.
годину а који се финансирају из средстава Буџета општине Сокобања.
II Кориснику се опредљују следећа средства:
Спортска организација
Шах клуб „Озрен“

Укупно опредељена средства
240.100,00 динара

III. Са подносиоцима одобрених програма председник Општине закључује уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од
осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.
Ако су носиоцу програма додељена мања средства од потребних средстава за
реализацију програма, носилац програма је обавезан да, пре закључења уговора о
реализовању програма, усклади финансијски план програма са висином додељених
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средстава или да пружи доказ о обезбеђењу додатних средстава за пројекат на други
начин.
Образложење

Чланом 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“ број: 10/2016), прописано да
локална самоуправа преко надлежних органа уређује ближе услове и начин и поступак
доделе средстава из буџета локалне самоуправе, односно одобрење програма за
задовољавање потреба грађана у области спорта на територији те локалне самоуправе и
начин јавног обjављивања података о предложеним програмима за финансирање,
одобреним програмима и реализацији одобрених програма.
У циљу спровођења напред наведене обавезе Општинско веће општине
Сокобања је донело Правилник о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Сокобања, којим је ближе утврђено
који су услови, критеријуми и начин и поступак одобравања програма односно пројеката
којима се задовољавају интереси грађана у области спорта, у даљем тексту: Правилник.
Ради оцене годишњих и посебних програма председник општине је образовао
стручну комисију (у даљем тексту: Комисија). Комисија се састоји од председника и
четири члана од којих је један члан представник Спортског савеза општине Сокобања.
Комисија је најпре извршила проверу и оцену испуњености услова и критеријума
у погледу носиоца програма, форме предлога програма и адвекатности предложених
програма, утврђеним Законом, правилником и јавним позивом.
У другој фази Комисија је извршила вредновање квалитета програма према
датим критеријумима из Закона о спорту и Правилника и закључила да су у поднетим
предлозима испуњени минимални услови за доделу срестава код свих носилаца
пројеката.
На седници одржаној дана 09.03.2017. године Комисија је усвојила извештај број
401-153/2017 и утврдила прелиминарни предлог за одобрење програма а након тога и
коначни предлог о поднетим програмима и предлог додељених средстава за сваки
програм.
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
IV Решење је коначно и против њега се може, у смислу чл. 121. ст. 4 Закона о спорту,
водити управни спор с тим да предмет управног спора не може бити износ добијених
средстава по основу годишњих и посебних програма, односно пројеката.
Број:401-207-9/2017
У Сокобањи 23.03.2017.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Исидор Крстић
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На основу члана 121. и 138. став 1. и 2. Закона о спорту (“Службени гласник РС“ број
10/2016), члана 31. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања (''Сл.
Лист општине Сокобања“, бр. 3/2017. години) и члана 67. став 1. Статута општине
Сокобања (''Сл. лист општине Сокобања'', број 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014),
Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 23.03.2017. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА
СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У
ОПШТИНИ СОКОБАЊА

I На основу Одлуке о избору програма у области спорта која се финансира из буџета
општине Сокобања у 2017.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 6/2017. години),
Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2017.
годину а који се финансирају из средстава Буџета општине Сокобања.
II Кориснику се опредљују следећа средства:
Спортска организација
Тениски клуб „Вегас“

Укупно опредељена средства
196.000,00 динара

III. Са подносиоцима одобрених програма председник Општине закључује уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од
осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.
Ако су носиоцу програма додељена мања средства од потребних средстава за
реализацију програма, носилац програма је обавезан да, пре закључења уговора о
реализовању програма, усклади финансијски план програма са висином додељених
средстава или да пружи доказ о обезбеђењу додатних средстава за пројекат на други
начин.
Образложење

Чланом 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“ број: 10/2016), прописано да
локална самоуправа преко надлежних органа уређује ближе услове и начин и поступак
доделе средстава из буџета локалне самоуправе, односно одобрење програма за
задовољавање потреба грађана у области спорта на територији те локалне самоуправе и
начин јавног обjављивања података о предложеним програмима за финансирање,
одобреним програмима и реализацији одобрених програма.
У циљу спровођења напред наведене обавезе Општинско веће општине
Сокобања је донело Правилник о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Сокобања, којим је ближе утврђено
који су услови, критеријуми и начин и поступак одобравања програма односно пројеката
којима се задовољавају интереси грађана у области спорта, у даљем тексту: Правилник.
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Ради оцене годишњих и посебних програма председник општине је образовао
стручну комисију (у даљем тексту: Комисија). Комисија се састоји од председника и
четири члана од којих је један члан представник Спортског савеза општине Сокобања.
Комисија је најпре извршила проверу и оцену испуњености услова и критеријума
у погледу носиоца програма, форме предлога програма и адвекатности предложених
програма, утврђеним Законом, правилником и јавним позивом.
У другој фази Комисија је извршила вредновање квалитета програма према
датим критеријумима из Закона о спорту и Правилника и закључила да су у поднетим
предлозима испуњени минимални услови за доделу срестава код свих носилаца
пројеката.
На седници одржаној дана 09.03.2017. године Комисија је усвојила извештај број
401-153/2017 и утврдила прелиминарни предлог за одобрење програма а након тога и
коначни предлог о поднетим програмима и предлог додељених средстава за сваки
програм.
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
IV Решење је коначно и против њега се може, у смислу чл. 121. ст. 4 Закона о спорту,
водити управни спор с тим да предмет управног спора не може бити износ добијених
средстава по основу годишњих и посебних програма, односно пројеката.
Број:401-207-10/2017
У Сокобањи 23.03.2017.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Исидор Крстић

63
На основу члана 121. и 138. став 1. и 2. Закона о спорту (“Службени гласник РС“ број
10/2016), члана 31. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања (''Сл.
Лист општине Сокобања“, бр. 3/2017. години) и члана 67. став 1. Статута општине
Сокобања (''Сл. лист општине Сокобања'', број 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014),
Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 23.03.2017. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА
СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У
ОПШТИНИ СОКОБАЊА

I На основу Одлуке о избору програма у области спорта која се финансира из буџета
општине Сокобања у 2017.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 6/2017. години),
Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма којима се
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задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2017.
годину а који се финансирају из средстава Буџета општине Сокобања.
II Кориснику се опредљују следећа средства:
Спортска организација
Тениски клуб „Озрен“

Укупно опредељена средства
147.000,00 динара

III. Са подносиоцима одобрених програма председник Општине закључује уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од
осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.
Ако су носиоцу програма додељена мања средства од потребних средстава за
реализацију програма, носилац програма је обавезан да, пре закључења уговора о
реализовању програма, усклади финансијски план програма са висином додељених
средстава или да пружи доказ о обезбеђењу додатних средстава за пројекат на други
начин.
Образложење

Чланом 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“ број: 10/2016), прописано да
локална самоуправа преко надлежних органа уређује ближе услове и начин и поступак
доделе средстава из буџета локалне самоуправе, односно одобрење програма за
задовољавање потреба грађана у области спорта на територији те локалне самоуправе и
начин јавног обjављивања података о предложеним програмима за финансирање,
одобреним програмима и реализацији одобрених програма.
У циљу спровођења напред наведене обавезе Општинско веће општине
Сокобања је донело Правилник о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Сокобања, којим је ближе утврђено
који су услови, критеријуми и начин и поступак одобравања програма односно пројеката
којима се задовољавају интереси грађана у области спорта, у даљем тексту: Правилник.
Ради оцене годишњих и посебних програма председник општине је образовао
стручну комисију (у даљем тексту: Комисија). Комисија се састоји од председника и
четири члана од којих је један члан представник Спортског савеза општине Сокобања.
Комисија је најпре извршила проверу и оцену испуњености услова и критеријума
у погледу носиоца програма, форме предлога програма и адвекатности предложених
програма, утврђеним Законом, правилником и јавним позивом.
У другој фази Комисија је извршила вредновање квалитета програма према
датим критеријумима из Закона о спорту и Правилника и закључила да су у поднетим
предлозима испуњени минимални услови за доделу срестава код свих носилаца
пројеката.
На седници одржаној дана 09.03.2017. године Комисија је усвојила извештај број
401-153/2017 и утврдила прелиминарни предлог за одобрење програма а након тога и
коначни предлог о поднетим програмима и предлог додељених средстава за сваки
програм.
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
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IV Решење је коначно и против њега се може, у смислу чл. 121. ст. 4 Закона о спорту,
водити управни спор с тим да предмет управног спора не може бити износ добијених
средстава по основу годишњих и посебних програма, односно пројеката.
Број:401-207-11/2017
У Сокобањи 23.03.2017.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Исидор Крстић

64
На основу члана 121. и 138. став 1. и 2. Закона о спорту (“Службени гласник РС“ број
10/2016), члана 31. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања (''Сл.
Лист општине Сокобања“, бр. 3/2017. години) и члана 67. став 1. Статута општине
Сокобања (''Сл. лист општине Сокобања'', број 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014),
Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 23.03.2017. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА
СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У
ОПШТИНИ СОКОБАЊА

I На основу Одлуке о избору програма у области спорта која се финансира из буџета
општине Сокобања у 2017.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 6/2017. години),
Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2017.
годину а који се финансирају из средстава Буџета општине Сокобања.
II Кориснику се опредљују следећа средства:
Спортска организација
Стонотенски клуб „Озрен“

Укупно опредељена средства
406.700,00 динара

III. Са подносиоцима одобрених програма председник Општине закључује уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од
осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.
Ако су носиоцу програма додељена мања средства од потребних средстава за
реализацију програма, носилац програма је обавезан да, пре закључења уговора о
реализовању програма, усклади финансијски план програма са висином додељених
средстава или да пружи доказ о обезбеђењу додатних средстава за пројекат на други
начин.
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Образложење

Чланом 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“ број: 10/2016), прописано да
локална самоуправа преко надлежних органа уређује ближе услове и начин и поступак
доделе средстава из буџета локалне самоуправе, односно одобрење програма за
задовољавање потреба грађана у области спорта на територији те локалне самоуправе и
начин јавног обjављивања података о предложеним програмима за финансирање,
одобреним програмима и реализацији одобрених програма.
У циљу спровођења напред наведене обавезе Општинско веће општине
Сокобања је донело Правилник о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Сокобања, којим је ближе утврђено
који су услови, критеријуми и начин и поступак одобравања програма односно пројеката
којима се задовољавају интереси грађана у области спорта, у даљем тексту: Правилник.
Ради оцене годишњих и посебних програма председник општине је образовао
стручну комисију (у даљем тексту: Комисија). Комисија се састоји од председника и
четири члана од којих је један члан представник Спортског савеза општине Сокобања.
Комисија је најпре извршила проверу и оцену испуњености услова и критеријума
у погледу носиоца програма, форме предлога програма и адвекатности предложених
програма, утврђеним Законом, правилником и јавним позивом.
У другој фази Комисија је извршила вредновање квалитета програма према
датим критеријумима из Закона о спорту и Правилника и закључила да су у поднетим
предлозима испуњени минимални услови за доделу срестава код свих носилаца
пројеката.
На седници одржаној дана 09.03.2017. године Комисија је усвојила извештај број
401-153/2017 и утврдила прелиминарни предлог за одобрење програма а након тога и
коначни предлог о поднетим програмима и предлог додељених средстава за сваки
програм.
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
IV Решење је коначно и против њега се може, у смислу чл. 121. ст. 4 Закона о спорту,
водити управни спор с тим да предмет управног спора не може бити износ добијених
средстава по основу годишњих и посебних програма, односно пројеката.
Број:401-207-12/2017
У Сокобањи 23.03.2017.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Исидор Крстић
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65
На основу члана 121. и 138. став 1. и 2. Закона о спорту (“Службени гласник РС“ број
10/2016), члана 31. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања (''Сл.
Лист општине Сокобања“, бр. 3/2017. години) и члана 67. став 1. Статута општине
Сокобања (''Сл. лист општине Сокобања'', број 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014),
Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 23.03.2017. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА
СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У
ОПШТИНИ СОКОБАЊА

I На основу Одлуке о избору програма у области спорта која се финансира из буџета
општине Сокобања у 2017.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 6/2017. години),
Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2017.
годину а који се финансирају из средстава Буџета општине Сокобања.
II Кориснику се опредљују следећа средства:
Спортска организација
АСК „Маркер“

Укупно опредељена средства
490.000,00 динара

III. Са подносиоцима одобрених програма председник Општине закључује уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од
осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.
Ако су носиоцу програма додељена мања средства од потребних средстава за
реализацију програма, носилац програма је обавезан да, пре закључења уговора о
реализовању програма, усклади финансијски план програма са висином додељених
средстава или да пружи доказ о обезбеђењу додатних средстава за пројекат на други
начин.
Образложење

Чланом 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“ број: 10/2016), прописано да
локална самоуправа преко надлежних органа уређује ближе услове и начин и поступак
доделе средстава из буџета локалне самоуправе, односно одобрење програма за
задовољавање потреба грађана у области спорта на територији те локалне самоуправе и
начин јавног обjављивања података о предложеним програмима за финансирање,
одобреним програмима и реализацији одобрених програма.
У циљу спровођења напред наведене обавезе Општинско веће општине
Сокобања је донело Правилник о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Сокобања, којим је ближе утврђено
који су услови, критеријуми и начин и поступак одобравања програма односно пројеката
којима се задовољавају интереси грађана у области спорта, у даљем тексту: Правилник.
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Ради оцене годишњих и посебних програма председник општине је образовао
стручну комисију (у даљем тексту: Комисија). Комисија се састоји од председника и
четири члана од којих је један члан представник Спортског савеза општине Сокобања.
Комисија је најпре извршила проверу и оцену испуњености услова и критеријума
у погледу носиоца програма, форме предлога програма и адвекатности предложених
програма, утврђеним Законом, правилником и јавним позивом.
У другој фази Комисија је извршила вредновање квалитета програма према
датим критеријумима из Закона о спорту и Правилника и закључила да су у поднетим
предлозима испуњени минимални услови за доделу срестава код свих носилаца
пројеката.
На седници одржаној дана 09.03.2017. године Комисија је усвојила извештај број
401-153/2017 и утврдила прелиминарни предлог за одобрење програма а након тога и
коначни предлог о поднетим програмима и предлог додељених средстава за сваки
програм.
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
IV Решење је коначно и против њега се може, у смислу чл. 121. ст. 4 Закона о спорту,
водити управни спор с тим да предмет управног спора не може бити износ добијених
средстава по основу годишњих и посебних програма, односно пројеката.
Број:401-207-13/2017
У Сокобањи 23.03.2017.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Исидор Крстић

66
На основу члана 121. и 138. став 1. и 2. Закона о спорту (“Службени гласник РС“ број
10/2016), члана 31. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања (''Сл.
Лист општине Сокобања“, бр. 3/2017. години) и члана 67. став 1. Статута општине
Сокобања (''Сл. лист општине Сокобања'', број 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014),
Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 23.03.2017. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА
СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У
ОПШТИНИ СОКОБАЊА

I На основу Одлуке о избору програма у области спорта која се финансира из буџета
општине Сокобања у 2017.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 6/2017. години),
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Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2017.
годину а који се финансирају из средстава Буџета општине Сокобања.
II Кориснику се опредљују следећа средства:
Спортска организација
Атлетски клуб „Јерменчић“

Укупно опредељена средства
58.800,00 динара

III. Са подносиоцима одобрених програма председник Општине закључује уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од
осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.
Ако су носиоцу програма додељена мања средства од потребних средстава за
реализацију програма, носилац програма је обавезан да, пре закључења уговора о
реализовању програма, усклади финансијски план програма са висином додељених
средстава или да пружи доказ о обезбеђењу додатних средстава за пројекат на други
начин.
Образложење

Чланом 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“ број: 10/2016), прописано да
локална самоуправа преко надлежних органа уређује ближе услове и начин и поступак
доделе средстава из буџета локалне самоуправе, односно одобрење програма за
задовољавање потреба грађана у области спорта на територији те локалне самоуправе и
начин јавног обjављивања података о предложеним програмима за финансирање,
одобреним програмима и реализацији одобрених програма.
У циљу спровођења напред наведене обавезе Општинско веће општине
Сокобања је донело Правилник о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Сокобања, којим је ближе утврђено
који су услови, критеријуми и начин и поступак одобравања програма односно пројеката
којима се задовољавају интереси грађана у области спорта, у даљем тексту: Правилник.
Ради оцене годишњих и посебних програма председник општине је образовао
стручну комисију (у даљем тексту: Комисија). Комисија се састоји од председника и
четири члана од којих је један члан представник Спортског савеза општине Сокобања.
Комисија је најпре извршила проверу и оцену испуњености услова и критеријума
у погледу носиоца програма, форме предлога програма и адвекатности предложених
програма, утврђеним Законом, правилником и јавним позивом.
У другој фази Комисија је извршила вредновање квалитета програма према
датим критеријумима из Закона о спорту и Правилника и закључила да су у поднетим
предлозима испуњени минимални услови за доделу срестава код свих носилаца
пројеката.
На седници одржаној дана 09.03.2017. године Комисија је усвојила извештај број
401-153/2017 и утврдила прелиминарни предлог за одобрење програма а након тога и
коначни предлог о поднетим програмима и предлог додељених средстава за сваки
програм.
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
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IV Решење је коначно и против њега се може, у смислу чл. 121. ст. 4 Закона о спорту,
водити управни спор с тим да предмет управног спора не може бити износ добијених
средстава по основу годишњих и посебних програма, односно пројеката.
Број:401-207-14/2017
У Сокобањи 23.03.2017.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Исидор Крстић

67
На основу члана 121. и 138. став 1. и 2. Закона о спорту (“Службени гласник РС“ број
10/2016), члана 31. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања (''Сл.
Лист општине Сокобања“, бр. 3/2017. години) и члана 67. став 1. Статута општине
Сокобања (''Сл. лист општине Сокобања'', број 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014),
Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 23.03.2017. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА
СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У
ОПШТИНИ СОКОБАЊА

I На основу Одлуке о избору програма у области спорта која се финансира из буџета
општине Сокобања у 2017.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 6/2017. години),
Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2017.
годину а који се финансирају из средстава Буџета општине Сокобања.
II Кориснику се опредљују следећа средства:
Спортска организација
Планинарски клуб „Озрен“

Укупно опредељена средства
264.600,00 динара

III. Са подносиоцима одобрених програма председник Општине закључује уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од
осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.
Ако су носиоцу програма додељена мања средства од потребних средстава за
реализацију програма, носилац програма је обавезан да, пре закључења уговора о
реализовању програма, усклади финансијски план програма са висином додељених
средстава или да пружи доказ о обезбеђењу додатних средстава за пројекат на други
начин.
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Образложење

Чланом 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“ број: 10/2016), прописано да
локална самоуправа преко надлежних органа уређује ближе услове и начин и поступак
доделе средстава из буџета локалне самоуправе, односно одобрење програма за
задовољавање потреба грађана у области спорта на територији те локалне самоуправе и
начин јавног обjављивања података о предложеним програмима за финансирање,
одобреним програмима и реализацији одобрених програма.
У циљу спровођења напред наведене обавезе Општинско веће општине
Сокобања је донело Правилник о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Сокобања, којим је ближе утврђено
који су услови, критеријуми и начин и поступак одобравања програма односно пројеката
којима се задовољавају интереси грађана у области спорта, у даљем тексту: Правилник.
Ради оцене годишњих и посебних програма председник општине је образовао
стручну комисију (у даљем тексту: Комисија). Комисија се састоји од председника и
четири члана од којих је један члан представник Спортског савеза општине Сокобања.
Комисија је најпре извршила проверу и оцену испуњености услова и критеријума
у погледу носиоца програма, форме предлога програма и адвекатности предложених
програма, утврђеним Законом, правилником и јавним позивом.
У другој фази Комисија је извршила вредновање квалитета програма према
датим критеријумима из Закона о спорту и Правилника и закључила да су у поднетим
предлозима испуњени минимални услови за доделу срестава код свих носилаца
пројеката.
На седници одржаној дана 09.03.2017. године Комисија је усвојила извештај број
401-153/2017 и утврдила прелиминарни предлог за одобрење програма а након тога и
коначни предлог о поднетим програмима и предлог додељених средстава за сваки
програм.
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
IV Решење је коначно и против њега се може, у смислу чл. 121. ст. 4 Закона о спорту,
водити управни спор с тим да предмет управног спора не може бити износ добијених
средстава по основу годишњих и посебних програма, односно пројеката.
Број:401-207-15/2017
У Сокобањи 23.03.2017.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Исидор Крстић
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68
На основу члана 121. и 138. став 1. и 2. Закона о спорту (“Службени гласник РС“ број
10/2016), члана 31. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања (''Сл.
Лист општине Сокобања“, бр. 3/2017. години) и члана 67. став 1. Статута општине
Сокобања (''Сл. лист општине Сокобања'', број 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014),
Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 23.03.2017. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА
СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У
ОПШТИНИ СОКОБАЊА

I На основу Одлуке о избору програма у области спорта која се финансира из буџета
општине Сокобања у 2017.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 6/2017. години),
Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2017.
годину а који се финансирају из средстава Буџета општине Сокобања.
II Кориснику се опредљују следећа средства:
Спортска организација
Планинарски клуб „Оштра чука“

Укупно опредељена средства
200.000,00 динара

III. Са подносиоцима одобрених програма председник Општине закључује уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од
осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.
Ако су носиоцу програма додељена мања средства од потребних средстава за
реализацију програма, носилац програма је обавезан да, пре закључења уговора о
реализовању програма, усклади финансијски план програма са висином додељених
средстава или да пружи доказ о обезбеђењу додатних средстава за пројекат на други
начин.
Образложење

Чланом 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“ број: 10/2016), прописано да
локална самоуправа преко надлежних органа уређује ближе услове и начин и поступак
доделе средстава из буџета локалне самоуправе, односно одобрење програма за
задовољавање потреба грађана у области спорта на територији те локалне самоуправе и
начин јавног обjављивања података о предложеним програмима за финансирање,
одобреним програмима и реализацији одобрених програма.
У циљу спровођења напред наведене обавезе Општинско веће општине
Сокобања је донело Правилник о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Сокобања, којим је ближе утврђено
који су услови, критеријуми и начин и поступак одобравања програма односно пројеката
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којима се задовољавају интереси грађана у области спорта, у даљем тексту: Правилник.
Ради оцене годишњих и посебних програма председник општине је образовао
стручну комисију (у даљем тексту: Комисија). Комисија се састоји од председника и
четири члана од којих је један члан представник Спортског савеза општине Сокобања.
Комисија је најпре извршила проверу и оцену испуњености услова и критеријума
у погледу носиоца програма, форме предлога програма и адвекатности предложених
програма, утврђеним Законом, правилником и јавним позивом.
У другој фази Комисија је извршила вредновање квалитета програма према
датим критеријумима из Закона о спорту и Правилника и закључила да су у поднетим
предлозима испуњени минимални услови за доделу срестава код свих носилаца
пројеката.
На седници одржаној дана 09.03.2017. године Комисија је усвојила извештај број
401-153/2017 и утврдила прелиминарни предлог за одобрење програма а након тога и
коначни предлог о поднетим програмима и предлог додељених средстава за сваки
програм.
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
IV Решење је коначно и против њега се може, у смислу чл. 121. ст. 4 Закона о спорту,
водити управни спор с тим да предмет управног спора не може бити износ добијених
средстава по основу годишњих и посебних програма, односно пројеката.
Број:401-207-16/2017
У Сокобањи 23.03.2017.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Исидор Крстић

69
На основу члана 121. и 138. став 1. и 2. Закона о спорту (“Службени гласник РС“ број
10/2016), члана 31. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања (''Сл.
Лист општине Сокобања“, бр. 3/2017. години) и члана 67. став 1. Статута општине
Сокобања (''Сл. лист општине Сокобања'', број 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014),
Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 23.03.2017. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА
СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У
ОПШТИНИ СОКОБАЊА

I На основу Одлуке о избору програма у области спорта која се финансира из буџета
општине Сокобања у 2017.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 6/2017. години),
Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма којима се
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задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2017.
годину а који се финансирају из средстава Буџета општине Сокобања.
II Кориснику се опредљују следећа средства:
Спортска организација
Тениски клуб „Лапчевић“

Укупно опредељена средства
225.400,00 динара

III. Са подносиоцима одобрених програма председник Општине закључује уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од
осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.
Ако су носиоцу програма додељена мања средства од потребних средстава за
реализацију програма, носилац програма је обавезан да, пре закључења уговора о
реализовању програма, усклади финансијски план програма са висином додељених
средстава или да пружи доказ о обезбеђењу додатних средстава за пројекат на други
начин.
Образложење

Чланом 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“ број: 10/2016), прописано да
локална самоуправа преко надлежних органа уређује ближе услове и начин и поступак
доделе средстава из буџета локалне самоуправе, односно одобрење програма за
задовољавање потреба грађана у области спорта на територији те локалне самоуправе и
начин јавног обjављивања података о предложеним програмима за финансирање,
одобреним програмима и реализацији одобрених програма.
У циљу спровођења напред наведене обавезе Општинско веће општине
Сокобања је донело Правилник о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Сокобања, којим је ближе утврђено
који су услови, критеријуми и начин и поступак одобравања програма односно пројеката
којима се задовољавају интереси грађана у области спорта, у даљем тексту: Правилник.
Ради оцене годишњих и посебних програма председник општине је образовао
стручну комисију (у даљем тексту: Комисија). Комисија се састоји од председника и
четири члана од којих је један члан представник Спортског савеза општине Сокобања.
Комисија је најпре извршила проверу и оцену испуњености услова и критеријума
у погледу носиоца програма, форме предлога програма и адвекатности предложених
програма, утврђеним Законом, правилником и јавним позивом.
У другој фази Комисија је извршила вредновање квалитета програма према
датим критеријумима из Закона о спорту и Правилника и закључила да су у поднетим
предлозима испуњени минимални услови за доделу срестава код свих носилаца
пројеката.
На седници одржаној дана 09.03.2017. године Комисија је усвојила извештај број
401-153/2017 и утврдила прелиминарни предлог за одобрење програма а након тога и
коначни предлог о поднетим програмима и предлог додељених средстава за сваки
програм.
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
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IV Решење је коначно и против њега се може, у смислу чл. 121. ст. 4 Закона о спорту,
водити управни спор с тим да предмет управног спора не може бити износ добијених
средстава по основу годишњих и посебних програма, односно пројеката.
Број:401-207-17/2017
У Сокобањи 23.03.2017.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Исидор Крстић

70
На основу члана 121. и 138. став 1. и 2. Закона о спорту (“Службени гласник РС“ број
10/2016), члана 31. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања (''Сл.
Лист општине Сокобања“, бр. 3/2017. години) и члана 67. став 1. Статута општине
Сокобања (''Сл. лист општине Сокобања'', број 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014),
Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 23.03.2017. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА
СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У
ОПШТИНИ СОКОБАЊА

I На основу Одлуке о избору програма у области спорта која се финансира из буџета
општине Сокобања у 2017.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 6/2017. години),
Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2017.
годину а који се финансирају из средстава Буџета општине Сокобања.
II Кориснику се опредљују следећа средства:
Спортска организација
Фудбалски клуб „Слога“Жучковац

Укупно опредељена средства
75.000,00 динара

III. Са подносиоцима одобрених програма председник Општине закључује уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од
осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.
Ако су носиоцу програма додељена мања средства од потребних средстава за
реализацију програма, носилац програма је обавезан да, пре закључења уговора о
реализовању програма, усклади финансијски план програма са висином додељених
средстава или да пружи доказ о обезбеђењу додатних средстава за пројекат на други
начин.
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Образложење

Чланом 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“ број: 10/2016), прописано да
локална самоуправа преко надлежних органа уређује ближе услове и начин и поступак
доделе средстава из буџета локалне самоуправе, односно одобрење програма за
задовољавање потреба грађана у области спорта на територији те локалне самоуправе и
начин јавног обjављивања података о предложеним програмима за финансирање,
одобреним програмима и реализацији одобрених програма.
У циљу спровођења напред наведене обавезе Општинско веће општине
Сокобања је донело Правилник о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Сокобања, којим је ближе утврђено
који су услови, критеријуми и начин и поступак одобравања програма односно пројеката
којима се задовољавају интереси грађана у области спорта, у даљем тексту: Правилник.
Ради оцене годишњих и посебних програма председник општине је образовао
стручну комисију (у даљем тексту: Комисија). Комисија се састоји од председника и
четири члана од којих је један члан представник Спортског савеза општине Сокобања.
Комисија је најпре извршила проверу и оцену испуњености услова и критеријума
у погледу носиоца програма, форме предлога програма и адвекатности предложених
програма, утврђеним Законом, правилником и јавним позивом.
У другој фази Комисија је извршила вредновање квалитета програма према
датим критеријумима из Закона о спорту и Правилника и закључила да су у поднетим
предлозима испуњени минимални услови за доделу срестава код свих носилаца
пројеката.
На седници одржаној дана 09.03.2017. године Комисија је усвојила извештај број
401-153/2017 и утврдила прелиминарни предлог за одобрење програма а након тога и
коначни предлог о поднетим програмима и предлог додељених средстава за сваки
програм.
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
IV Решење је коначно и против њега се може, у смислу чл. 121. ст. 4 Закона о спорту,
водити управни спор с тим да предмет управног спора не може бити износ добијених
средстава по основу годишњих и посебних програма, односно пројеката.
Број:401-207-18/2017
У Сокобањи 23.03.2017.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Исидор Крстић
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На основу члана 121. и 138. став 1. и 2. Закона о спорту (“Службени гласник РС“ број
10/2016), члана 31. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања (''Сл.
Лист општине Сокобања“, бр. 3/2017. години) и члана 67. став 1. Статута општине
Сокобања (''Сл. лист општине Сокобања'', број 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014),
Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 23.03.2017. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА
СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У
ОПШТИНИ СОКОБАЊА

I На основу Одлуке о избору програма у области спорта која се финансира из буџета
општине Сокобања у 2017.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 6/2017. години),
Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2017.
годину а који се финансирају из средстава Буџета општине Сокобања.
II Кориснику се опредљују следећа средства:
Спортска организација
Фудбалски клуб „Омладинац“ Блендија

Укупно опредељена средства
25.000,00 динара

III. Са подносиоцима одобрених програма председник Општине закључује уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од
осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.
Ако су носиоцу програма додељена мања средства од потребних средстава за
реализацију програма, носилац програма је обавезан да, пре закључења уговора о
реализовању програма, усклади финансијски план програма са висином додељених
средстава или да пружи доказ о обезбеђењу додатних средстава за пројекат на други
начин.
Образложење

Чланом 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“ број: 10/2016), прописано да
локална самоуправа преко надлежних органа уређује ближе услове и начин и поступак
доделе средстава из буџета локалне самоуправе, односно одобрење програма за
задовољавање потреба грађана у области спорта на територији те локалне самоуправе и
начин јавног обjављивања података о предложеним програмима за финансирање,
одобреним програмима и реализацији одобрених програма.
У циљу спровођења напред наведене обавезе Општинско веће општине
Сокобања је донело Правилник о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Сокобања, којим је ближе утврђено
који су услови, критеријуми и начин и поступак одобравања програма односно пројеката
којима се задовољавају интереси грађана у области спорта, у даљем тексту: Правилник.
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Ради оцене годишњих и посебних програма председник општине је образовао
стручну комисију (у даљем тексту: Комисија). Комисија се састоји од председника и
четири члана од којих је један члан представник Спортског савеза општине Сокобања.
Комисија је најпре извршила проверу и оцену испуњености услова и критеријума
у погледу носиоца програма, форме предлога програма и адвекатности предложених
програма, утврђеним Законом, правилником и јавним позивом.
У другој фази Комисија је извршила вредновање квалитета програма према
датим критеријумима из Закона о спорту и Правилника и закључила да су у поднетим
предлозима испуњени минимални услови за доделу срестава код свих носилаца
пројеката.
На седници одржаној дана 09.03.2017. године Комисија је усвојила извештај број
401-153/2017 и утврдила прелиминарни предлог за одобрење програма а након тога и
коначни предлог о поднетим програмима и предлог додељених средстава за сваки
програм.
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
IV Решење је коначно и против њега се може, у смислу чл. 121. ст. 4 Закона о спорту,
водити управни спор с тим да предмет управног спора не може бити износ добијених
средстава по основу годишњих и посебних програма, односно пројеката.
Број:401-207-19/2017
У Сокобањи 23.03.2017.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Исидор Крстић
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На основу члана 121. и 138. став 1. и 2. Закона о спорту (“Службени гласник РС“ број
10/2016), члана 31. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања (''Сл.
Лист општине Сокобања“, бр. 3/2017. години) и члана 67. став 1. Статута општине
Сокобања (''Сл. лист општине Сокобања'', број 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014),
Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 23.03.2017. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА
СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У
ОПШТИНИ СОКОБАЊА

I На основу Одлуке о избору програма у области спорта која се финансира из буџета
општине Сокобања у 2017.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 6/2017. години),
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Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2017.
годину а који се финансирају из средстава Буџета општине Сокобања.
II Кориснику се опредљују следећа средства:
Спортска организација
Фудбалски клуб „ Палилулац“ Шарбановац

Укупно опредељена средства
50.000,00 динара

III. Са подносиоцима одобрених програма председник Општине закључује уговор о
реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од
осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.
Ако су носиоцу програма додељена мања средства од потребних средстава за
реализацију програма, носилац програма је обавезан да, пре закључења уговора о
реализовању програма, усклади финансијски план програма са висином додељених
средстава или да пружи доказ о обезбеђењу додатних средстава за пројекат на други
начин.
Образложење

Чланом 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“ број: 10/2016), прописано да
локална самоуправа преко надлежних органа уређује ближе услове и начин и поступак
доделе средстава из буџета локалне самоуправе, односно одобрење програма за
задовољавање потреба грађана у области спорта на територији те локалне самоуправе и
начин јавног обjављивања података о предложеним програмима за финансирање,
одобреним програмима и реализацији одобрених програма.
У циљу спровођења напред наведене обавезе Општинско веће општине
Сокобања је донело Правилник о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Сокобања, којим је ближе утврђено
који су услови, критеријуми и начин и поступак одобравања програма односно пројеката
којима се задовољавају интереси грађана у области спорта, у даљем тексту: Правилник.
Ради оцене годишњих и посебних програма председник општине је образовао
стручну комисију (у даљем тексту: Комисија). Комисија се састоји од председника и
четири члана од којих је један члан представник Спортског савеза општине Сокобања.
Комисија је најпре извршила проверу и оцену испуњености услова и критеријума
у погледу носиоца програма, форме предлога програма и адвекатности предложених
програма, утврђеним Законом, правилником и јавним позивом.
У другој фази Комисија је извршила вредновање квалитета програма према
датим критеријумима из Закона о спорту и Правилника и закључила да су у поднетим
предлозима испуњени минимални услови за доделу срестава код свих носилаца
пројеката.
На седници одржаној дана 09.03.2017. године Комисија је усвојила извештај број
401-153/2017 и утврдила прелиминарни предлог за одобрење програма а након тога и
коначни предлог о поднетим програмима и предлог додељених средстава за сваки
програм.
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
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IV Решење је коначно и против њега се може, у смислу чл. 121. ст. 4 Закона о спорту,
водити управни спор с тим да предмет управног спора не може бити износ добијених
средстава по основу годишњих и посебних програма, односно пројеката.
Број:401-207-20/2017
У Сокобањи 23.03.2017.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Исидор Крстић
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