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На основу члана 67. став 1. тачка 11. Статута општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“, број 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014), члана31. Одлуке о оснивању Јавног
предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања - пречишћени текст („Службени лист општине
Сокобања“, број 39/16) и члана 42. Пословника о раду Општинског већа општине Сокобања
(„Службени лист општине Сокобања“, број 4/08 и 10/15), Скупштина општине Сокобања на
седници одржаној дана 22.09.2017. године, донелa је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласнот на Измену и допуну Правилник о организацији и систематизацији
послова у
Јавном предузећу „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, број 01-204/3-2017 од
04.09.2017.године, који је донео в.д. директора Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“
Сокобања.

II
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“

I број: 02-66/2017
У Сокобањи 22.09.2017.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу одредаба Локалног антикорупцијског плана за период од 2017-2018 године
(активност 7.1.2) („Службени лист оптшине Сокобања, бр. 19/17) и члана 67. тачка 12. Статута
општине Сокобања ( Службени лист општине Сокобања 3/08, 7/13, 1114 и 2414) Општинско
веће општине Сокобања дана 22.09.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ
ПРИМЕНЕ ЛАП-а
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за избор чланова радног тела за праћење примене ЛАП-а у саставу:
1.
2.
3.
4.

Жељка Петровић, представник централних органа управе, председник комисије;
Катарина Петровић, представник медија;
Славољуб Jовановић, представник органа локалне власти;
Ана Вeљковић, представник, представник невладиних организација и удружења
грађана и
5. Срећко Живановић, представник грађана.
II
Задатак Комисије из тачке I овог Решења је:
Комисија усваја свој пословник о раду, дефинише услове, критеријуме и мерила за избор
чланова тела за праћење примене ЛАП-а, објављује јавни позив за достављање пријава за
чланове тела за праћење ЛАП-а, односно расписује и спроводи јавни конкурс за избор чланова
тела.
У циљу обезбеђивања независности тела, неопходно је да се у условима дефинише да
кандидати, односно чланови будућег тела, између осталог:
1)

Не могу бити носиоци било које функције у политичкој странци;

2)
Не могу бити јавни функционери у смислу одредаба чланова Закона о Агенцији за
борбу против корупције;
3)
Нису радно ангажовани у органима општине по било ком основу (на одређено или
неодређено време, ангажовани у форми рада ван радног односа и др.);
4)

Имају место пребивалишта на територији општине Сокобања;

5)
Нису осуђивани или се против њих не води судски поступак за дела која се односе на
корупцију.
Комисија прима и разматра пристигле пријаве, оцењује формалну испуњеност услова, спроводи
процедуру усменог и/или писменог тестирања кандидата у циљу формирања ранг листе на
основу усвојених критеријума , јавно обављује листу пристиглих пријава и записнике о свом
раду.
Чланови Комисије дају писане изјаве о непостојању приватног интереса у вези са учесницима
конкурса или се изузимају из рада Комисије уколико такав интерес постоји.
Комисија доставља Скупштини општине ранг листу кандидата са избор чланова те ла, са
образложењем.
.
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III
Решење доставити именованим лицима и објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
II Број: 02-67/2017
У Сокобањи 22.09.2017. године

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 22.09.2017. 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
Спортско удружење. ,, Сокоград,,

Укупно опредељена средства
245.000,00 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
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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: 401-533/2017
У Сокобањи 22.09.2017.године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Исидор Крстић

22. септембар 2017.
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