
На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018),  

члана 64. став 1. тачка 17. Статута општине Сокобања ( „Службени лист општине 

Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14, 24/14 и 15/18 ), члана 15. Одлуке о условима и начину 

финансирања у области спорта ( „Службени лист општине Сокобања“ број 4/14), 

Председник општине Сокобања, дана 01.03.2019. године, доноси  

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ  

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА 

 У ОБЛАСТИ СПОРТА 

 

I 

Овим решењем именује се Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за 

финансирање програма у области спорта ( у даљем тексту – „Комисија“ ), у следећем 

саставу: 

1. Владимир Миловановић из Сокобање-председник, 

2. Стеван Манић из Сокобање- члан,  

3. Дејан Лапчевић из Сокобање - члан, 

4. Соња Стефановић из Сокобање - члан, 

5. Сања Богдановић из Сокобање - члан;  

 

II 

Задатак Комисије из члана I овог решења је да у складу са Одлуком о условима и 

начину финансирања у области спорта ( „Службени лист општине Сокобања“ број 4/14) 

изради критеријуме за бодовање програма, разматра пријаве на конкурс, врши 

бодовање и избор програма који се предлажу за финансирање или суфинансирање, 

доставља Председнику општине предлог акта о избору програма и расподели 

средстава.  

III 

Овим Решењем стављају се ван снаге Решење о именовању Комисије за 

спровођење јавног конкурса у области спорта Број 66-1/2017 од 19.01.2017. године и 

Решење о измени Решења о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса у 

области спорта Број 66-1/2017 од 09.08.2017. године. 

 

IV 

Решење доставити именованима из члана I овог Решења и архиви. 



Образложење 

 Правни основ за доношење овог Решења, садржан је у члана 44. став 1. тачка 5. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 

83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), члану 64. став 1. тачка 17. Статута 

општине Сокобања ( „Службени лист општине Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14, 24/14 

и 15/18 ) и члана 15. Одлуке о условима и начину финансирања у области спорта ( 

„Службени лист општине Сокобања“ број 4/14). 

 Члан 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи предвиђа да председник 

општине доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком 

скупштине. 

Чланом 64. став 1. тачка 17. Статута општине Сокобања, прописано је да 

Председник општине образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из 

своје надлежности , док је чланом 15. Одлуке о условима и начину финансирања у 

области спорта предвиђено да Конкурс спроводи Комисија за спровођење поступка 

јавног конкурса за финансирање програма у области спорта, коју именује Председник 

општине, да Комисија има председника и четри члана, као и надлежности Комисије и 

то израда критеријума за бодовање програма, разматрање пријаве на конкурс, врши 

бодовање и избор програма који се предлажу за финансирање или суфинансирање и 

доставља Председнику општине предлог акта о избору програма и расподели 

средстава. 

 Сходно напред наведеним одредбама закона и подзаконских аката, донето је 

Решење као у диспозитиву. 

 

I Број: 66-2/2019 

У Сокобањи, дана 01.03.2019. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                                                                                                     Исидор Крстић 

 

 

 

 

 

 


