
На основу члана 3. Одлуке о приступању изради Локалног антикорупцијског плана

општине Сокобања за период 2020-2025.године  („Службени лист општине Сокобања“,

број 4/20), члана 71. став 1. тачка 19. Статута општине Сокобања („Службени лист

општине Сокобања“, број 6/19) и члана 42. Пословника о раду Општинског већа

општине Сокобања, Општинско веће општине Сокобања ( „Службени лист општине

Сокобања“, број 4/08, 10/15, 20/18 и 14/19), општинско Веће општине Сокобања, 

на седници одржаној дана 16.03.2020. године, донела је

ОДЛУКУ

O РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА РАДИ ИМЕНОВАЊА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА

ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА

Члан 1.

Општинско веће општине Сокобања доноси Одлуку о  расписивању јавног

позива ради именовања радне групе, чији ће задатак бити израда Локалног

антикорупцијског плана општине Сокобања за период од 2020.-2025. године.

Члан. 2.

Јавни позив чини саставни део ове Одлуке.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу

општине Сокобања“.

I Број: 011-7/2020
У Сокобањи, дана 16.03.2020. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

Исидор Крстзић

Образложење

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у Одлуци о приступању

изради Локалног антикорупцијског плана општине Сокобања за период 2020-

2025.године  („Службени лист општине Сокобања“, број 4/20).

Израда локалног антикорупцијског плана у складу је и са једним од циљева

Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од

2013. до 2018. године, усвојене 01.07.2013. године, која такође препознаје проблем

непостојања системске атикорупције политике на нивоу јединица локалне самоуправе,



односно политике која би се односила на све ЈЛС, али која би уважавала

специфичности и потребе сваке од њих. Из описа овог проблема проистиче и потреба за

адекватним локалним антикорупцијским механизмима.

Општина Сокобања, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

1. Удружењима, да предложе своје представнике за кандидате, односно

појединцима да се кандидују за чланство у радној групи за израду Локалног

антикорупцијског плана.

Радну групу ће, у складу са Моделом локалног антикорупцијског плана  који је

израдила Агенција за борбу против корупције у сарадњи са Сталном коференцијом

градова и општина Србије ( СКГО), чинити представници локалне самоуправе који се

баве областима које су наведене у Моделу.

Радна група ће имати два члана, представника грађана, односно организација

цивилног друштва.

Та два члана који се бирају на основу овог јавног позива треба да испуне следеће

услове:

– да удружење има седиште на теритирији општине Сокобања или да има

реализоване пројекте на теритирији општине Сокобања у последње три године;

– да појединци имају пребивалиште или боравиште на теритирији општине

Сокобања;

– да има реализован пројекат или активности ( иницијативе, истраживања,

захтеви, објављени текстови, анализе и слично) из области борбе против корупције и са

том темом сродним односима ( на пример надзором над јавним финансијама, праћењем

и вредновањем рада јединица локалне самоуправе, доступношћу информација од јавног

значаја, праћењем етичког кодекса ЈСЛ и другим сличним темама), или неке од 16

области из Модела (усвајање прописа у органима ЈЛС управљање сукобом интереса на

локалном нивоу, заштита узбуњивача, однос ЈЛС и других јавних служби, јавних

предузећа, и других организација које финансира ЈЛС, јавно-приватна партнерства   и

концесије, управљање јавном својином ЈЛС, управљање донацијама које прима ЈЛС,

регулација административних процедура и унапређење контроле процедура за

остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга ЈЛС, развој програма

помоћи и солидарности за остваривање потреба особа са инвалидитетом и за заштиту

осетљивих група, додела средстава из буџета ЈЛС, инспекцијски надзор просторно и

урбанистичко планирање и изградња, формирање радних  тела на нивоу ЈЛС, јавне

набавке, јачање интерних механизама контроле, јачање механизама грађанског надзора

и контроле у процесу планирања и реализације буџета ЈЛС) у протекле три године.
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У случају да се пријаве више од два кандидата одабир ће извршити Општинско

веће општине Сокобања.

Предност ће добити кандидати који се дуже и континуитету баве горе наведеним

питањима и који у свом раду покривају већи број наведених области.

Пријављивање се врши на адресу Општина Сокобања, ул. Светог Саве бр.23,

18230 Сокобања, sa naznakom “Јавни позив за учешће у изради ЛАП Сокобања“, или на

електронску адресу transparentnost@opstinasokobanja.com, zaključno са  02. априлом

2020.године.

Уз пријаву треба доставити доказе о испуњавању услова из позива (линкови са

информацијама о спроведеним пројектима и активностима или копије одговарајаћих

докумената)

2. За укључење у поступак израде ЛАП-а по појединим областима.

У складу са Моделом локалног антикорупцијског плана који је израдила

Агенција за борбу против корупције у сарадњи са СКГО, нацрт ЛАП-а се израђује у

партиципативном  поступку, који подразумева учешће представника организација

цивилног друштва  у радној групи, али и учешће представника свих заинтересованих

страна.

То подразумева да ће радна група на својим тематским седницама разматрати

области из Модела, а појединци, који су стручни и заинтересовани за те области добиће

прилику  да се укључе у рад и изнесу своје предлоге.

Општина Сокобања позива Вас да се пријавите и искажете интересовање за рад

у појединим областима које су наведене у Моделу (усвајање прописа у органима ЈЛС

управљање сукобом интереса на локалном нивоу, заштита узбуњивача, однос ЈЛС и

других јавних служби, јавних предузећа, и других организација које финансира ЈЛС,

јавно-приватна партнерства   и концесије, управљање јавном својином ЈЛС, управљање

донацијама које прима ЈЛС, регулација административних процедура и унапређење

контроле процедура за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга ЈЛС,

развој програма помоћи и солидарности за остваривање потреба особа са

инвалидитетом и за заштиту осетљивих група, додела средстава из буџета ЈЛС,

инспекцијски надзор просторно и урбанистичко планирање и изградња, формирање

радних  тела на нивоу ЈЛС, јавне набавке, јачање интерних механизама контроле,

јачање механизама грађанског надзора и контроле у процесу планирања и реализације

буџета ЈЛС).

Сви пријављени биће позивани на тематске седнице како би изнели своје

предлоге у вези са усвајањем нацрта ЛАП-а. Пријаве, са назнаком за коју област из

Модела, односно тематску седницу, сте заинтересовани могу се доставити на адресу

Општина Сокобања, ул. Светог Саве бр.23,  18230 Сокобања, sa naznakom „ Пријава за

седнице радне групе“ или на електронску адресу transparentnost@opstinasokobanja.com.

Планирано је да се тематске седнице одрже у периоду мај-јун 2020. године.
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На основу члана 182. Закона о запосленима у аутономним покрајнама и јединицама

локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број  21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – 

др. закон), члана 71. став 1. тачка 19. Статута општине Сокобања („Службени 

лист општине Сокобања“, број 6/19) и члана 42. Пословника о раду Општинског 

већа општине Сокобања, Општинско веће општине Сокобања ( „Службени лист 

општине Сокобања“, број 4/08, 10/15, 20/18 и 14/19), на седници одржаној дана 

16.03.2020. године донело је

З А К Љ У Ч А К

I

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Жалбене комисије општине Сокобања.

II

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

II Број: 02-19/2020

У Сокобањи, дана 16.03.2020. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

Исидор Крстић

65
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На основу члана 71. став 1. тачка 19. Статута општине Сокобања („Службени лист

општине Сокобања“, број 6/19) и члана 42. Пословника о раду Општинског већа

општине Сокобања, Општинско веће општине Сокобања ( „Службени лист општине

Сокобања“, број 4/08, 10/15, 20/18 и 14/19), на седници одржаној дана 16.03.2020.

године донело је

З А К Љ У Ч А К

I

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Црвеног крста Сокобања за 2019. годину, који је донео

Управни одбор Црвеног крста Сокобања.

II

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

II Број: 011-8/2020

У Сокобањи, дана 16.03.2020. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

Исидор Крстић

66
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На основу 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, 22/2018 и
16/19), и Извештаја комисије  за бодовање програма и пројеката у области
спорта из буџета општине Сокобања за 2020. годину број  66-1/2020 од
13.03.2020. године, Општинско веће Општине Сокобања,
дана 16.03.2020. доноси

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ

СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
СОКОБАЊА У  2020. ГОДИНИ

Члан 1.

Овом Одлуком врши се избор програма и пројеката  спортских организација
који ће се финансирати из буџета општине Сокобања за 2020. годину и
расподела средстава по организацијама.

Члан 2.

Додељују се средства, предвиђена буџетом општине Сокобања за 2020.
годину за финансирање програма и пројеката спортских клубова у укупном
износу од 11.991.283,00 динара за изабране програме и пројекте спортских
организација са појединачним износима на следећи начин:

Бр. Подносилац износ средстава
1 Спортски савез општине Сокобања 2.400.000,00
2 Омладински кошаркашки клуб „Сокобања“ 1.866.000,00
3 Одбојкашки клуб „Озрен“             1.600.000,00
4 Фудбалски клуб „Озрен“             1.200.000,00
5 Фудбалски савез општине Сокобања 580.000,00
6 Фудбалски клуб „Требич“ 665.782,00
7 Карате клуб „Озрен-Сокотоп“ 649.005,00
8 Клуб малог фудбала „Озрен“ 480.352,00
9 Стонотениски клуб „Озрен“ 463.575,00
10  Планинарски клуб „Озрен“ 338.189,00
11 Тениски клуб „Лапчевић“ 313.465,00
12 Фудбалски клуб „Гол“ 281.677,00
13 Тениски клуб „Вегас“ 216.120,00
14 Спортско удружење „Сокоград“ 245.032,00
15 Планинарско друштво „Оштра чука“ 222.074,00
16 Шаховски клуб „Озрен“ 172.000,00
17 Фудбалски клуб „Хајдук“ Рујевица 298.012,00
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Члан 3.

Обавезују се све организације да пре склапања уговора, а најкасније до
26.03.2020. године, доставе ревидиране финансијске планове за све
активности по ставкама, у висини добијених средстава, заједно са
сопственим учешћем, у складу са одредбама ове Одлуке.

У финансијским плановима потребно је предвидети финансирање млађих
селекција у складу са Законом о спорту (минимум 15%) средстава.

Усаглашени финансијски планови ће бити услов за закључење уговора и
саставни део уговора, на основу ког ће се финансирати активности клубова.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Број:  401-304/2020

У Сокобањи,

дана 16.03.2020. год.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Исидор Крстић
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РБ. Име клуба
2020

вредност бода 4.415,00 дин
средства добијена након бодовања комисије

2020
4.415,00

добијена средства

1 Ф.К. ОЗРЕН ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ СОКОБАЊУ 1.200.000,00

2 О.К.К. СОКОБАЊА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ СОКОБАЊУ 1.666.000,00
+200.000,00

3 О.К. ОЗРЕН ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ СОКОБАЊУ 1.500.000,00
+100.000,00

4 СПОРТСКИ САВЕЗ ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ СОКОБАЊУ 2.400.000,00
5 ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ СОКОБАЊУ 580.000,00
6 К.М.Ф. ОЗРЕН 480.352,00 480.352,00
7 Ф.К. ТРЕБИЧ 665.782,00 665.782,00
8 К.К. СОКО ТОП 649.005,00 649.005,00
9 ШАХ КЛУБ ОЗРЕН 220.750,00 172.000,00

10 Т.К. ВЕГАС 220.750,00 216.120,00
11 С.Т.К. ОЗРЕН 463.575,00 463.575,00
12 П.К. ОЗРЕН 338.189,00 338.189,00
13 П.К. ОШТРА ЧУКА 222.074,00 222.074,00
14 Т.К. ЛАПЧЕВИЋ 313.465,00 313.465,00
15 С.Д. СОКОГРАД 245.032,00 245.032,00
16 Ф.К. ГОЛ 281.677,00 281.677,00
17 Ф.К ХАЈДУК 298.012,00 298.012,00

УКУПНО 11.991.283,00
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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, 22/2018 и 16/2019)  и члана  71.  Статута општине
Сокобања  (''Сл.  лист општине Сокобања'',  број  6/2019),  Општинско веће општине

Сокобања, на седници одржаној дана 16.03.2020. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
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  2020.години,  (''Сл.  Лист општине Сокобања“,  бр.  9/2020 години),  
Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма  којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за  
2020.  годину,  а који се финансирају из средстава буџета општине Сокобања.

II Кориснику се опредљују следећа средства:

Спортска организација Укупно опредељена средства
Спортски савез општине Сокобања 2.400.000,00 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
је 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 Скупштина општине Сокобања
донела је Правилник 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,  22/2018  и  16/2019)  ,   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.

Након административне  (формалне)  провере и оцене испуњености услова и
критеријума у погледу носиоца програма,  форме предлога програма и адекватности
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предложеног програма,  утврђених Законом,  Правилником и јавним позивом од стране
општине Сокобања, 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 13.03.2020. године Комисија је усвојила извештај број
66-1/2020  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: 401-305/2020

У Сокобањи 16.03.2020.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, 22/2018 и 16/2019)  и члана  71.  Статута општине
Сокобања  (''Сл.  лист општине Сокобања'',  број  6/2019),  Општинско веће општине

Сокобања, на седници одржаној дана 16.03.2020. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
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  2020.години,  (''Сл.  Лист општине Сокобања“,  бр.  9/2020 години),  
Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма  којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за  
2020.  годину,  а који се финансирају из средстава буџета општине Сокобања.

II Кориснику се опредљују следећа средства:

Спортска организација Укупно опредељена средства
Омладински кошаркашки клуб „Сокобања“ 1.866.000,00 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
је 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 Скупштина општине Сокобања
донела је Правилник 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,  22/2018  и  16/2019)  ,   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.

Након административне  (формалне)  провере и оцене испуњености услова и
критеријума у погледу носиоца програма,  форме предлога програма и адекватности
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предложеног програма,  утврђених Законом,  Правилником и јавним позивом од стране
општине Сокобања, 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 13.03.2020. године Комисија је усвојила извештај број
66-1/2020  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: 401-306/2020

У Сокобањи 16.03.2020.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, 22/2018 и 16/2019)  и члана  71.  Статута општине
Сокобања  (''Сл.  лист општине Сокобања'',  број  6/2019),  Општинско веће општине

Сокобања, на седници одржаној дана 16.03.2020. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
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  2020.години,  (''Сл.  Лист општине Сокобања“,  бр.  9/2020 години),  
Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма  којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за  
2020.  годину,  а који се финансирају из средстава буџета општине Сокобања.

II Кориснику се опредљују следећа средства:

Спортска организација Укупно опредељена средства
Одбојкашки клуб „Озрен“ 1.600.000,00 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
је 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 Скупштина општине Сокобања
донела је Правилник 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,  22/2018  и  16/2019)  ,   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.

Након административне  (формалне)  провере и оцене испуњености услова и
критеријума у погледу носиоца програма,  форме предлога програма и адекватности
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предложеног програма,  утврђених Законом,  Правилником и јавним позивом од стране
општине Сокобања, 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 13.03.2020. године Комисија је усвојила извештај број
66-1/2020  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: 401-307/2020

У Сокобањи 16.03.2020.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, 22/2018 и 16/2019)  и члана  71.  Статута општине
Сокобања  (''Сл.  лист општине Сокобања'',  број  6/2019),  Општинско веће општине

Сокобања, на седници одржаној дана 16.03.2020. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
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  2020.години,  (''Сл.  Лист општине Сокобања“,  бр.  9/2020 години),  
Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма  којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за  
2020.  годину,  а који се финансирају из средстава буџета општине Сокобања.

II Кориснику се опредљују следећа средства:

Спортска организација Укупно опредељена средства
Фудбалски клуб „Озрен“ 1.200.000,00 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
је 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 Скупштина општине Сокобања
донела је Правилник 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,  22/2018  и  16/2019)  ,   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.

Након административне  (формалне)  провере и оцене испуњености услова и
критеријума у погледу носиоца програма,  форме предлога програма и адекватности
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предложеног програма,  утврђених Законом,  Правилником и јавним позивом од стране
општине Сокобања, 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 13.03.2020. године Комисија је усвојила извештај број
66-1/2020  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: 401-308/2020

У Сокобањи 16.03.2020.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, 22/2018 и 16/2019)  и члана  71.  Статута општине
Сокобања  (''Сл.  лист општине Сокобања'',  број  6/2019),  Општинско веће општине

Сокобања, на седници одржаној дана 16.03.2020. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
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  2020.години,  (''Сл.  Лист општине Сокобања“,  бр.  9/2020 години),  
Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма  којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за  
2020.  годину,  а који се финансирају из средстава буџета општине Сокобања.

II Кориснику се опредљују следећа средства:

Спортска организација Укупно опредељена средства
Фудбалски савез општине Сокобања 580.000,00 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
је 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 Скупштина општине Сокобања
донела је Правилник 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,  22/2018  и  16/2019)  ,   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.

Након административне  (формалне)  провере и оцене испуњености услова и
критеријума у погледу носиоца програма,  форме предлога програма и адекватности
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предложеног програма,  утврђених Законом,  Правилником и јавним позивом од стране
општине Сокобања, 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 13.03.2020. године Комисија је усвојила извештај број
66-1/2020  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: 401-309/2020

У Сокобањи 16.03.2020.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, 22/2018 и 16/2019)  и члана  71.  Статута општине
Сокобања  (''Сл.  лист општине Сокобања'',  број  6/2019),  Општинско веће општине

Сокобања, на седници одржаној дана 16.03.2020. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
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  2020.години,  (''Сл.  Лист општине Сокобања“,  бр.  9/2020 години),  
Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма  којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за  
2020.  годину,  а који се финансирају из средстава буџета општине Сокобања.

II Кориснику се опредљују следећа средства:

Спортска организација Укупно опредељена средства
Фудбалски клуб „Требич“ 665.782,00 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
је 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 Скупштина општине Сокобања
донела је Правилник 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,  22/2018  и  16/2019)  ,   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.

Након административне  (формалне)  провере и оцене испуњености услова и
критеријума у погледу носиоца програма,  форме предлога програма и адекватности
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предложеног програма,  утврђених Законом,  Правилником и јавним позивом од стране
општине Сокобања, 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 13.03.2020. године Комисија је усвојила извештај број
66-1/2020  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: 401-310/2020

У Сокобањи 16.03.2020.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, 22/2018 и 16/2019)  и члана  71.  Статута општине
Сокобања  (''Сл.  лист општине Сокобања'',  број  6/2019),  Општинско веће општине

Сокобања, на седници одржаној дана 16.03.2020. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
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  2020.години,  (''Сл.  Лист општине Сокобања“,  бр.  9/2020 години),  
Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма  којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за  
2020.  годину,  а који се финансирају из средстава буџета општине Сокобања.

II Кориснику се опредљују следећа средства:

Спортска организација Укупно опредељена средства
Карате клуб „Озрен-Сокотоп“ 649.005,00 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
је 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 Скупштина општине Сокобања
донела је Правилник 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,  22/2018  и  16/2019)  ,   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.

Након административне  (формалне)  провере и оцене испуњености услова и
критеријума у погледу носиоца програма,  форме предлога програма и адекватности
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предложеног програма,  утврђених Законом,  Правилником и јавним позивом од стране
општине Сокобања, 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 13.03.2020. године Комисија је усвојила извештај број
66-1/2020  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: 401-311/2020

У Сокобањи 16.03.2020.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, 22/2018 и 16/2019)  и члана  71.  Статута општине
Сокобања  (''Сл.  лист општине Сокобања'',  број  6/2019),  Општинско веће општине

Сокобања, на седници одржаној дана 16.03.2020. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
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  2020.години,  (''Сл.  Лист општине Сокобања“,  бр.  9/2020 години),  
Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма  којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за  
2020.  годину,  а који се финансирају из средстава буџета општине Сокобања.

II Кориснику се опредљују следећа средства:

Спортска организација Укупно опредељена средства
Клуб малог фудбала „Озрен“ 480.352,00 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
је 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 Скупштина општине Сокобања
донела је Правилник 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,  22/2018  и  16/2019)  ,   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.

Након административне  (формалне)  провере и оцене испуњености услова и
критеријума у погледу носиоца програма,  форме предлога програма и адекватности

75
Страна 36                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 9                                          16.03.2020. године



предложеног програма,  утврђених Законом,  Правилником и јавним позивом од стране
општине Сокобања, 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 13.03.2020. године Комисија је усвојила извештај број
66-1/2020  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: 401-312/2020

У Сокобањи 16.03.2020.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, 22/2018 и 16/2019)  и члана  71.  Статута општине
Сокобања  (''Сл.  лист општине Сокобања'',  број  6/2019),  Општинско веће општине

Сокобања, на седници одржаној дана 16.03.2020. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
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  2020.години,  (''Сл.  Лист општине Сокобања“,  бр.  9/2020 години),  
Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма  којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за  
2020.  годину,  а који се финансирају из средстава буџета општине Сокобања.

II Кориснику се опредљују следећа средства:

Спортска организација Укупно опредељена средства
Стонотениски клуб „Озрен“ 463.575,00 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
је 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 Скупштина општине Сокобања
донела је Правилник 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,  22/2018  и  16/2019)  ,   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.

Након административне  (формалне)  провере и оцене испуњености услова и
критеријума у погледу носиоца програма,  форме предлога програма и адекватности
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предложеног програма,  утврђених Законом,  Правилником и јавним позивом од стране
општине Сокобања, 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 13.03.2020. године Комисија је усвојила извештај број
66-1/2020  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: 401-313/2020

У Сокобањи 16.03.2020.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, 22/2018 и 16/2019)  и члана  71.  Статута општине
Сокобања  (''Сл.  лист општине Сокобања'',  број  6/2019),  Општинско веће општине

Сокобања, на седници одржаној дана 16.03.2020. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
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  2020.години,  (''Сл.  Лист општине Сокобања“,  бр.  ______  години),  Општинско
веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма  којима се задовољавају потребе
и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за  2020.  годину,  а који се
финансирају из средстава буџета општине Сокобања.

II Кориснику се опредљују следећа средства:

Спортска организација Укупно опредељена средства
Планинарски клуб „Озрен“ 338.189,00 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
је 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 Скупштина општине Сокобања
донела је Правилник 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,  22/2018  и  16/2019)  ,   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.

Након административне  (формалне)  провере и оцене испуњености услова и
критеријума у погледу носиоца програма,  форме предлога програма и адекватности
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предложеног програма,  утврђених Законом,  Правилником и јавним позивом од стране
општине Сокобања, 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 13.03.2020. године Комисија је усвојила извештај број
66-1/2020  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: 401-314/2020

У Сокобањи 16.03.2020.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, 22/2018 и 16/2019)  и члана  71.  Статута општине
Сокобања  (''Сл.  лист општине Сокобања'',  број  6/2019),  Општинско веће општине

Сокобања, на седници одржаној дана 16.03.2020. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
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  2020.години,  (''Сл.  Лист општине Сокобања“,  бр.  9/2020 години),  
Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма  којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за  
2020.  годину,  а који се финансирају из средстава буџета општине Сокобања.

II Кориснику се опредљују следећа средства:

Спортска организација Укупно опредељена средства
Тениски клуб „Лапчевић“ 313.465,00 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
је 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 Скупштина општине Сокобања
донела је Правилник 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,  22/2018  и  16/2019)  ,   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.

Након административне  (формалне)  провере и оцене испуњености услова и
критеријума у погледу носиоца програма,  форме предлога програма и адекватности
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предложеног програма,  утврђених Законом,  Правилником и јавним позивом од стране
општине Сокобања, 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 13.03.2020. године Комисија је усвојила извештај број
66-1/2020  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: 401-315/2020

У Сокобањи 16.03.2020.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, 22/2018 и 16/2019)  и члана  71.  Статута општине
Сокобања  (''Сл.  лист општине Сокобања'',  број  6/2019),  Општинско веће општине

Сокобања, на седници одржаној дана 16.03.2020. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
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  2020.години,  (''Сл.  Лист општине Сокобања“,  бр.  9/2020 години),  
Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма  којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за  
2020.  годину,  а који се финансирају из средстава буџета општине Сокобања.

II Кориснику се опредљују следећа средства:

Спортска организација Укупно опредељена средства
Фудбалски клуб „Гол“ 281.677,00 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
је 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 Скупштина општине Сокобања
донела је Правилник 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,  22/2018  и  16/2019)  ,   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.

Након административне  (формалне)  провере и оцене испуњености услова и
критеријума у погледу носиоца програма,  форме предлога програма и адекватности
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предложеног програма,  утврђених Законом,  Правилником и јавним позивом од стране
општине Сокобања, 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 13.03.2020. године Комисија је усвојила извештај број
66-1/2020  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: 401-316/2020

У Сокобањи 16.03.2020.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, 22/2018 и 16/2019)  и члана  71.  Статута општине
Сокобања  (''Сл.  лист општине Сокобања'',  број  6/2019),  Општинско веће општине

Сокобања, на седници одржаној дана 16.03.2020. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
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  2020.години,  (''Сл.  Лист општине Сокобања“,  бр.  9/2020 години),  
Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма  којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за  
2020.  годину,  а који се финансирају из средстава буџета општине Сокобања.

II Кориснику се опредљују следећа средства:

Спортска организација Укупно опредељена средства
Тениски клуб „Вегас“ 216.120,00 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
је 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 Скупштина општине Сокобања
донела је Правилник 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,  22/2018  и  16/2019)  ,   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.

Након административне  (формалне)  провере и оцене испуњености услова и
критеријума у погледу носиоца програма,  форме предлога програма и адекватности

80

Страна 46                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 9                                          16.03.2020. године



предложеног програма,  утврђених Законом,  Правилником и јавним позивом од стране
општине Сокобања, 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 13.03.2020. године Комисија је усвојила извештај број
66-1/2020  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: 401-317/2020

У Сокобањи 16.03.2020.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, 22/2018 и 16/2019)  и члана  71.  Статута општине
Сокобања  (''Сл.  лист општине Сокобања'',  број  6/2019),  Општинско веће општине

Сокобања, на седници одржаној дана 16.03.2020. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
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  2020.години,  (''Сл.  Лист општине Сокобања“,  бр.  9/2020 години),  
Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма  којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за  
2020.  годину,  а који се финансирају из средстава буџета општине Сокобања.

II Кориснику се опредљују следећа средства:

Спортска организација Укупно опредељена средства
Спортско удружење „Сокоград“ 245.032,00 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
је 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 Скупштина општине Сокобања
донела је Правилник 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,  22/2018  и  16/2019)  ,   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.

Након административне  (формалне)  провере и оцене испуњености услова и
критеријума у погледу носиоца програма,  форме предлога програма и адекватности
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предложеног програма,  утврђених Законом,  Правилником и јавним позивом од стране
општине Сокобања, 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 13.03.2020. године Комисија је усвојила извештај број
66-1/2020  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: 401-318/2020

У Сокобањи 16.03.2020.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, 22/2018 и 16/2019)  и члана  71.  Статута општине
Сокобања  (''Сл.  лист општине Сокобања'',  број  6/2019),  Општинско веће општине

Сокобања, на седници одржаној дана 16.03.2020. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
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  2020.години,  (''Сл.  Лист општине Сокобања“,  бр.  9/2020 години),  
Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма  којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за  
2020.  годину,  а који се финансирају из средстава буџета општине Сокобања.

II Кориснику се опредљују следећа средства:

Спортска организација Укупно опредељена средства
Планинарско друштво „Оштра чука“ 222.074,00 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
је 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 Скупштина општине Сокобања
донела је Правилник 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,  22/2018  и  16/2019)  ,   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.

Након административне  (формалне)  провере и оцене испуњености услова и
критеријума у погледу носиоца програма,  форме предлога програма и адекватности
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предложеног програма,  утврђених Законом,  Правилником и јавним позивом од стране
општине Сокобања, 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 13.03.2020. године Комисија је усвојила извештај број
66-1/2020  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: 401-319/2020

У Сокобањи 16.03.2020.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, 22/2018 и 16/2019)  и члана  71.  Статута општине
Сокобања  (''Сл.  лист општине Сокобања'',  број  6/2019),  Општинско веће општине

Сокобања, на седници одржаној дана 16.03.2020. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
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  2020.години,  (''Сл.  Лист општине Сокобања“,  бр.  9/2020 години),  
Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма  којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за  
2020.  годину,  а који се финансирају из средстава буџета општине Сокобања.

II Кориснику се опредљују следећа средства:

Спортска организација Укупно опредељена средства
Шаховски клуб „Озрен“ 172.000,00 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
је 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 Скупштина општине Сокобања
донела је Правилник 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,  22/2018  и  16/2019)  ,   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.

Након административне  (формалне)  провере и оцене испуњености услова и
критеријума у погледу носиоца програма,  форме предлога програма и адекватности
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предложеног програма,  утврђених Законом,  Правилником и јавним позивом од стране
општине Сокобања, 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 13.03.2020. године Комисија је усвојила извештај број
66-1/2020  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: 401-320/2020

У Сокобањи 16.03.2020.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, 22/2018 и 16/2019)  и члана  71.  Статута општине
Сокобања  (''Сл.  лист општине Сокобања'',  број  6/2019),  Општинско веће општине

Сокобања, на седници одржаној дана 16.03.2020. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
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  2020.години,  (''Сл.  Лист општине Сокобања“,  бр.  9/2020 години),  
Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма  којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за  
2020.  годину,  а који се финансирају из средстава буџета општине Сокобања.

II Кориснику се опредљују следећа средства:

Спортска организација Укупно опредељена средства
Фудбалски клуб „Хајдук“ Рујевица 298.012,00 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
је 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 Скупштина општине Сокобања
донела је Правилник 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,  22/2018  и  16/2019)  ,   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.

Након административне  (формалне)  провере и оцене испуњености услова и
критеријума у погледу носиоца програма,  форме предлога програма и адекватности
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предложеног програма,  утврђених Законом,  Правилником и јавним позивом од стране
општине Сокобања, 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 13.03.2020. године Комисија је усвојила извештај број
66-1/2020  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: 401-321/2020

У Сокобањи 16.03.2020.године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Исидор Крстић
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На основу члана 71. став 1. тачка 19. Статута општине Сокобања („Службени лист

општине Сокобања“, број 6/19) и члана 42. Пословника о раду Општинског већа

општине Сокобања, Општинско веће општине Сокобања ( „Службени лист општине

Сокобања“, број 4/08, 10/15, 20/18 и 14/19), на седници одржаној дана 16.03.2020.

године донело је

З А К Љ У Ч А К

I

УСВАЈА СЕ Финансијски план са планом рада Црвеног крста Сокобања за 2020.

годину, који је донео Управни одбор Црвеног крста Сокобања, дана 25.12.2019. године,

под бројем 178-2019.

II

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

II Број: 011-9/2020

У Сокобањи, дана 16.03.2020. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

Исидор Крстић
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