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Страна 2                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године
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Страна 135                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 136                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 137                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 138                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 139                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 140                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 141                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 142                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године
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Страна 143                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 144                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 145                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године
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Страна 146                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 147                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 148                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 149                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 150                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 151                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 152                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 153                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 154                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 155                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 156                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 157                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 158                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године
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Страна 159                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 160                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 161                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 162                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 163                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 164                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 165                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 166                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 167                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 168                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 169                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 170                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године
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Страна 171                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 172                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 173                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 174                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 175                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 176                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 177                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 178                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 179                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 180                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



68

Страна 181                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 182                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 183                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 184                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 185                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 186                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 187                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 188                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 189                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 190                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 191                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 192                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 193                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 194                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 195                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 196                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 197                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 198                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 199                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 200                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 201                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 202                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 203                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 204                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 205                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 206                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 207                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 208                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 209                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 210                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 211                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 212                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 213                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 214                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године
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Страна 215                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 216                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 217                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 218                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 219                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 220                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 221                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 222                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 223                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године
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Страна 224                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 225                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 226                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 227                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 228                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 229                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 230                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 231                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 232                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 233                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 234                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 235                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 236                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 237                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 238                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 239                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 240                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 241                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 242                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године
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Страна 243                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 244                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 245                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 246                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 247                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 248                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 249                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 250                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 251                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 252                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 253                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године
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Страна 254                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 255                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 256                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 257                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 258                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године
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Страна 259                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 260                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 261                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 262                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 263                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 264                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 265                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



Страна 266                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године
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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. 68/2020), и Извештаја 
комисије  за бодовање програма и пројеката у области спорта из буџета 
општине Сокобања за 2021. годину број  66-2/21 од 17.03.2021. године, 
Општинско Веће Општине Сокобања, дана 29.03.2021. доноси 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ 

СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
СОКОБАЊА У  2021. ГОДИНИ 

Члан 1. 

Овом Oдлуком врши се избор програма и пројеката  спортских организација 
који ће се финансирати из буџета општине Сокобања за 2021. годину и 
расподела средстава по организацијама. 

Члан 2. 

Додељују се средства, предвиђена буџетом општине Сокобања за 2021. 
годину за финансирање програма и пројеката спортских клубова у укупном 
износу од 11.999.720,00 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 ОКК „Сокобања“ 1.650.000,00 
3 ОК „Озрен“ 1.530.000,00 
4 ФК „Озрен“ 1.102.500,00 
5 ФК „Требич“ 746.400,00 
6 КК „Озрен-Сокотоп“ 663.000,00 
7 КМФ „Озрен“ 577.800,00 
8 Фудбалски савез општине Сокобања 550.000,00 
9 СТК „Озрен“ 457.200,00 
10 ФК „Хајдук“ Рујевица 367.850,00 
11 ПК „Озрен“ 324.100,00 
12 ТК „Лапчевић“ 311.500,00 
13 СУ „Сокоград“ 282.450,00 
14 ФК „Гол“ 261.800,00 
15 ПД „Оштра чука“ 229.600,00 
16 ТК „Вегас“ 215.120,00 
17 Шах клуб „Озрен“ 182.000,00 
18 КЏУ „Карађорђевић“ 148.400,00 
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Општина Сокобања задржава право да се у случају ванредног стања или 
проглашене ванредне ситуације на територији општине Сокобања или било 
које непредвиђене потребе која би довела до измена и допуна Одлуке о 
буџету општине Сокобања за 2021. годину, умање укупна средства 
предвиђена буџетом општине Сокобања за 2021. годину за финансирање 
програма и пројеката спортских клубова, а сразмерно том смањењу и 
појединачна додељена средства. 

Члан 3. 

Обавезују се све организације да пре склапања уговора, а најкасније до 
08.04.2021. 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:  401-281/21 

У Сокобањи,  дана 29.03.2021. год. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Миодраг Николић 
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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. 68/20)  и члана  71.  Статута општине Сокобања (''Сл. лист 

општине Сокобања'', број 6/19), Општинско веће општине Сокобања, на седници 

одржаној дана 29.03.2021. 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 и пројеката у области спорта који се финансирају 

из буџета општине Сокобања у 2021.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 12/21), 

Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма  којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2021. 

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. 68/20) ,  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 

предложеног програма, утврђених Законом, Правилником и јавним позивом од стране 
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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 11.03.2021. године Комисија је 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. и 5. 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. 

Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор пред  Управним 

судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 

II Број: 401-282/21 

У Сокобањи 29.03.2021.године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Миодраг Николић 
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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. 68/20)  и члана  71.  Статута општине Сокобања (''Сл. лист 

општине Сокобања'', број 6/19), Општинско веће општине Сокобања, на седници 

одржаној дана 29.03.2021. 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 и пројеката у области спорта који се финансирају 

из буџета општине Сокобања у 2021.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 12/21), 

Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма  којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2021. 

годину, а који се финансирају из средстава буџета општине Сокобања. 

II  Кориснику се опредљују следећа средства: 

Спортска организација Укупно опредељена средства 

ОКК „Сокобања“ 1.650.000,00 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. 68/20) ,  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 

предложеног програма, утврђених Законом, Правилником и јавним позивом од стране 
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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 11.03.2021. године Комисија је 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. и 5. 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. 

Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор пред  Управним 

судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 

II Број: 401-283/21 

У Сокобањи  29.03.2021. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Миодраг Николић 
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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. 68/20)  и члана  71.  Статута општине Сокобања (''Сл. лист 

општине Сокобања'', број 6/19), Општинско веће општине Сокобања, на седници 

одржаној дана 29.03.2021. 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 и пројеката у области спорта који се финансирају 

из буџета општине Сокобања у 2021.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 12/21), 

Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма  којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2021. 

годину, а који се финансирају из средстава буџета општине Сокобања. 

II  Кориснику се опредљују следећа средства: 

Спортска организација Укупно опредељена средства 

ОК „Озрен“ 1.530.000,00 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. 68/20) ,  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 

предложеног програма, утврђених Законом, Правилником и јавним позивом од стране 
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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 11.03.2021. године Комисија је 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. и 5. 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. 

Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор пред  Управним 

судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 

II Број: 401-284/21

У Сокобањи 29.03.2021.године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Миодраг Николић 
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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. 68/20)  и члана  71.  Статута општине Сокобања (''Сл. лист 

општине Сокобања'', број 6/19), Општинско веће општине Сокобања, на седници 

одржаној дана 29.03.2021. 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 и пројеката у области спорта који се финансирају 

из буџета општине Сокобања у 2021.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 12/21), 

Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма  којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2021. 

годину, а који се финансирају из средстава буџета општине Сокобања. 

II  Кориснику се опредљују следећа средства: 

Спортска организација Укупно опредељена средства 

ФК „Озрен“ 1.102.500,00 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. 68/20) ,  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 

предложеног програма, утврђених Законом, Правилником и јавним позивом од стране 
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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 11.03.2021. године Комисија је 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. и 5. 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. 

Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор пред  Управним 

судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 

II Број: 401-285/21 

У Сокобањи 29.03.2021.године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Миодраг Николић 
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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. 68/20)  и члана  71.  Статута општине Сокобања (''Сл. лист 

општине Сокобања'', број 6/19), Општинско веће општине Сокобања, на седници 

одржаној дана 29.03.2021. 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 и пројеката у области спорта који се финансирају 

из буџета општине Сокобања у 2021.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 12/21), 

Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма  којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2021. 

годину, а који се финансирају из средстава буџета општине Сокобања. 

II  Кориснику се опредљују следећа средства: 

Спортска организација Укупно опредељена средства 

ФК „Требич“ 746.400,00 динара 

III. Са подносиоцима одобрених програма председник Општине закључује уговор о 

реализовању програма. 

Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од 

осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма. 

Ако су носиоцу програма додељена мања средства од потребних средстава за 

реализацију програма, носилац програма је обавезан да, пре закључења уговора о 

реализовању програма, усклади финансијски план програма са висином додељених 

средстава или да пружи доказ о обезбеђењу додатних средстава за пројекат на други начин. 

Образложење 

Чланом 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“ број, 10/2016), прописано 

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. 68/20) ,  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 

предложеног програма, утврђених Законом, Правилником и јавним позивом од стране 
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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 11.03.2021. године Комисија је 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. и 5. 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. 

Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор пред  Управним 

судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 

II Број: 401-286/21 

У Сокобањи 29.03.2021.године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Миодраг Николић 
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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. 68/20)  и члана  71.  Статута општине Сокобања (''Сл. лист 

општине Сокобања'', број 6/19), Општинско веће општине Сокобања, на седници 

одржаној дана 29.03.2021. 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 и пројеката у области спорта који се финансирају 

из буџета општине Сокобања у 2021.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 12/21), 

Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма  којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2021. 

годину, а који се финансирају из средстава буџета општине Сокобања. 

II  Кориснику се опредљују следећа средства: 

Спортска организација Укупно опредељена средства 

KК „Озрен- Сокотоп“ 663.000,00 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. 68/20) ,  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 

предложеног програма, утврђених Законом, Правилником и јавним позивом од стране 
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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 11.03.2021. године Комисија је 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. и 5. 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. 

Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор пред  Управним 

судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 

II Број: 401-287/21 

У Сокобањи 29.03.2021.године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Миодраг Николић 
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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. 68/20)  и члана  71.  Статута општине Сокобања (''Сл. лист 

општине Сокобања'', број 6/19), Општинско веће општине Сокобања, на седници 

одржаној дана 29.03.2021. 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 и пројеката у области спорта који се финансирају 

из буџета општине Сокобања у 2021.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 12/21), 

Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма  којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2021. 

годину, а који се финансирају из средстава буџета општине Сокобања. 

II  Кориснику се опредљују следећа средства: 

Спортска организација Укупно опредељена средства 

KMФ „Озрен“ 577.800,00 динара 

III. Са подносиоцима одобрених програма председник Општине закључује уговор о 

реализовању програма. 

Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од 

осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма. 

Ако су носиоцу програма додељена мања средства од потребних средстава за 

реализацију програма, носилац програма је обавезан да, пре закључења уговора о 

реализовању програма, усклади финансијски план програма са висином додељених 

средстава или да пружи доказ о обезбеђењу додатних средстава за пројекат на други начин. 

Образложење 

Чланом 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“ број, 10/2016), прописано 

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. 68/20) ,  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 

предложеног програма, утврђених Законом, Правилником и јавним позивом од стране 
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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 11.03.2021. године Комисија је 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. и 5. 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. 

Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор пред  Управним 

судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 

II Број: 401-288/21 

У Сокобањи 29.03.2021.године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Миодраг Николић 
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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. 68/20)  и члана  71.  Статута општине Сокобања (''Сл. лист 

општине Сокобања'', број 6/19), Општинско веће општине Сокобања, на седници 

одржаној дана 29.03.2021. 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 и пројеката у области спорта који се финансирају 

из буџета општине Сокобања у 2021.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 12/21), 

Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма  којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2021. 

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 550.000,00 динара 

III. Са подносиоцима одобрених програма председник Општине закључује уговор о 

реализовању програма. 

Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од 

осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма. 

Ако су носиоцу програма додељена мања средства од потребних средстава за 

реализацију програма, носилац програма је обавезан да, пре закључења уговора о 

реализовању програма, усклади финансијски план програма са висином додељених 

средстава или да пружи доказ о обезбеђењу додатних средстава за пројекат на други начин. 

Образложење 

Чланом 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“ број, 10/2016), прописано 

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. 68/20) ,  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 

предложеног програма, утврђених Законом, Правилником и јавним позивом од стране 
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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 11.03.2021. године Комисија је 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. и 5. 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. 

Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор пред  Управним 

судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 

II Број: 401-289/21 

У Сокобањи 29.03.2021.године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Миодраг Николић 
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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. 68/20)  и члана  71.  Статута општине Сокобања (''Сл. лист 

општине Сокобања'', број 6/19), Општинско веће општине Сокобања, на седници 

одржаној дана 29.03.2021. 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 и пројеката у области спорта који се финансирају 

из буџета општине Сокобања у 2021.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 12/21), 

Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма  којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2021. 

годину, а који се финансирају из средстава буџета општине Сокобања. 

II  Кориснику се опредљују следећа средства: 

Спортска организација Укупно опредељена средства 

СТК „Озрен“ 457.200,00 динара 

III. Са подносиоцима одобрених програма председник Општине закључује уговор о 

реализовању програма. 

Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од 

осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма. 

Ако су носиоцу програма додељена мања средства од потребних средстава за 

реализацију програма, носилац програма је обавезан да, пре закључења уговора о 

реализовању програма, усклади финансијски план програма са висином додељених 

средстава или да пружи доказ о обезбеђењу додатних средстава за пројекат на други начин. 

Образложење 

Чланом 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“ број, 10/2016), прописано 

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. 68/20) ,  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 

предложеног програма, утврђених Законом, Правилником и јавним позивом од стране 

85

Страна 303                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



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 11.03.2021. године Комисија је 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. и 5. 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. 

Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор пред  Управним 

судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 

II Број: 401-290/21 

У Сокобањи 29.03.2021.године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Миодраг Николић 

Страна 304                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 12                                          29.03.2021. године



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. 68/20)  и члана  71.  Статута општине Сокобања (''Сл. лист 

општине Сокобања'', број 6/19), Општинско веће општине Сокобања, на седници 

одржаној дана 29.03.2021. 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 и пројеката у области спорта који се финансирају 

из буџета општине Сокобања у 2021.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 12/21), 

Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма  којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2021. 

годину, а који се финансирају из средстава буџета општине Сокобања. 

II  Кориснику се опредљују следећа средства: 

Спортска организација Укупно опредељена средства 

ФК „Хајдук Рујевица“ 367.850,00 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. 68/20) ,  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 

предложеног програма, утврђених Законом, Правилником и јавним позивом од стране 
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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 11.03.2021. године Комисија је 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. и 5. 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. 

Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор пред  Управним 

судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 

II Број: 401-291/21

У Сокобањи 29.03.2021.године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Миодраг Николић 
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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. 68/20)  и члана  71.  Статута општине Сокобања (''Сл. лист 

општине Сокобања'', број 6/19), Општинско веће општине Сокобања, на седници 

одржаној дана 29.03.2021. 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 и пројеката у области спорта који се финансирају 

из буџета општине Сокобања у 2021.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 12/21), 

Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма  којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2021. 

годину, а који се финансирају из средстава буџета општине Сокобања. 

II  Кориснику се опредљују следећа средства: 

Спортска организација Укупно опредељена средства 

ПК „Озрен“ 324.100,00 динара 

III. Са подносиоцима одобрених програма председник Општине закључује уговор о 

реализовању програма. 

Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од 

осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма. 

Ако су носиоцу програма додељена мања средства од потребних средстава за 

реализацију програма, носилац програма је обавезан да, пре закључења уговора о 

реализовању програма, усклади финансијски план програма са висином додељених 

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. 68/20) ,  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 

предложеног програма, утврђених Законом, Правилником и јавним позивом од стране 
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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 11.03.2021. године Комисија је 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. и 5. 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. 

Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор пред  Управним 

судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 

II Број: 401-292/21 

У Сокобањи 29.03.2021.године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Миодраг Николић 
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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. 68/20)  и члана  71.  Статута општине Сокобања (''Сл. лист 

општине Сокобања'', број 6/19), Општинско веће општине Сокобања, на седници 

одржаној дана 29.03.2021. 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 и пројеката у области спорта који се финансирају 

из буџета општине Сокобања у 2021.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 12/21), 

Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма  којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2021. 

годину, а који се финансирају из средстава буџета општине Сокобања. 

II  Кориснику се опредљују следећа средства: 

Спортска организација Укупно опредељена средства 

TК „Лапчевић“ 311.500,00 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. 68/20) ,  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 

предложеног програма, утврђених Законом, Правилником и јавним позивом од стране 
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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 11.03.2021. године Комисија је 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. и 5. 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. 

Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор пред  Управним 

судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 

II Број: 401-293/21 

У Сокобањи 29.03.2021.године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Миодраг Николић 
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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. 68/20)  и члана  71.  Статута општине Сокобања (''Сл. лист 

општине Сокобања'', број 6/19), Општинско веће општине Сокобања, на седници 

одржаној дана 29.03.2021. 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 и пројеката у области спорта који се финансирају 

из буџета општине Сокобања у 2021.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 12/21), 

Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма  којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2021. 

годину, а који се финансирају из средстава буџета општине Сокобања. 

II  Кориснику се опредљују следећа средства: 

Спортска организација Укупно опредељена средства 

СУ „Сокоград“ 282.450,00 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. 68/20) ,  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 

предложеног програма, утврђених Законом, Правилником и јавним позивом од стране 
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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 11.03.2021. године Комисија је 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. и 5. 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. 

Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор пред  Управним 

судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 

II Број: 401-294/21 

У Сокобањи 29.03.2021.године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Миодраг Николић 
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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. 68/20)  и члана  71.  Статута општине Сокобања (''Сл. лист 

општине Сокобања'', број 6/19), Општинско веће општине Сокобања, на седници 

одржаној дана 29.03.2021. 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 и пројеката у области спорта који се финансирају 

из буџета општине Сокобања у 2021.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 12/21), 

Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма  којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2021. 

годину, а који се финансирају из средстава буџета општине Сокобања. 

II  Кориснику се опредљују следећа средства: 

Спортска организација Укупно опредељена средства 

ФК „Гол“ 261.800,00 динара 

III. Са подносиоцима одобрених програма председник Општине закључује уговор о 

реализовању програма. 

Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од 

осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма. 

Ако су носиоцу програма додељена мања средства од потребних средстава за 

реализацију програма, носилац програма је обавезан да, пре закључења уговора о 

реализовању програма, усклади финансијски план програма са висином додељених 

средстава или да пружи доказ о обезбеђењу додатних средстава за пројекат на други начин. 

Образложење 

Чланом 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“ број, 10/2016), прописано 

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. 68/20) ,  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 

предложеног програма, утврђених Законом, Правилником и јавним позивом од стране 
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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 11.03.2021. године Комисија је 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. и 5. 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. 

Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор пред  Управним 

судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 

II Број: 401-295/21 

У Сокобањи 29.03.2021.године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Миодраг Николић 
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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. 68/20)  и члана  71.  Статута општине Сокобања (''Сл. лист 

општине Сокобања'', број 6/19), Општинско веће општине Сокобања, на седници 

одржаној дана 29.03.2021. 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 и пројеката у области спорта који се финансирају 

из буџета општине Сокобања у 2021.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 12/21), 

Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма  којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2021. 

годину, а који се финансирају из средстава буџета општине Сокобања. 

II  Кориснику се опредљују следећа средства: 

Спортска организација Укупно опредељена средства 

ПД „Оштра чука“ 229.600,00 динара 

III. Са подносиоцима одобрених програма председник Општине закључује уговор о 

реализовању програма. 

Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од 

осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма. 

Ако су носиоцу програма додељена мања средства од потребних средстава за 

реализацију програма, носилац програма је обавезан да, пре закључења уговора о 

реализовању програма, усклади финансијски план програма са висином додељених 

средстава или да пружи доказ о обезбеђењу додатних средстава за пројекат на други начин. 

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. 68/20) ,  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 

предложеног програма, утврђених Законом, Правилником и јавним позивом од стране 
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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 11.03.2021. године Комисија је 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. и 5. 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. 

Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор пред  Управним 

судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 

II Број: 401-296/21

У Сокобањи 29.03.2021.године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Миодраг Николић 
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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. 68/20)  и члана  71.  Статута општине Сокобања (''Сл. лист 

општине Сокобања'', број 6/19), Општинско веће општине Сокобања, на седници 

одржаној дана 29.03.2021. 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 и пројеката у области спорта који се финансирају 

из буџета општине Сокобања у 2021.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 12/21), 

Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма  којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2021. 

годину, а који се финансирају из средстава буџета општине Сокобања. 

II  Кориснику се опредљују следећа средства: 

Спортска организација Укупно опредељена средства 

ТК „Вегас“ 215.120,00 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. 68/20) ,  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 

предложеног програма, утврђених Законом, Правилником и јавним позивом од стране 
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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 11.03.2021. године Комисија је 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. и 5. 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. 

Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор пред  Управним 

судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 

II Број: 401-297/21 

У Сокобањи 29.03.2021.године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Миодраг Николић 
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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. 68/20)  и члана  71.  Статута општине Сокобања (''Сл. лист 

општине Сокобања'', број 6/19), Општинско веће општине Сокобања, на седници 

одржаној дана 29.03.2021. 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 и пројеката у области спорта који се финансирају 

из буџета општине Сокобања у 2021.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 12/21), 

Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма  којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2021. 

годину, а који се финансирају из средстава буџета општине Сокобања. 

II  Кориснику се опредљују следећа средства: 

Спортска организација Укупно опредељена средства 

Шах клуб „Озрен“ 182.000,00 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. 68/20) ,  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 

предложеног програма, утврђених Законом, Правилником и јавним позивом од стране 
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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 11.03.2021. године Комисија је 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. и 5. 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. 

Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор пред  Управним 

судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 

II Број: 401-298/21 

У Сокобањи 29.03.2021.године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Миодраг Николић 
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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. 68/20)  и члана  71.  Статута општине Сокобања (''Сл. лист 

општине Сокобања'', број 6/19), Општинско веће општине Сокобања, на седници 

одржаној дана 29.03.2021. 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 и пројеката у области спорта који се финансирају 

из буџета општине Сокобања у 2021.години, (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 12/21), 

Општинско веће доноси решење о одобрењу и финансирању програма  којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања за 2021. 

годину, а који се финансирају из средстава буџета општине Сокобања. 

II  Кориснику се опредљују следећа средства: 

Спортска организација Укупно опредељена средства 

КЏУ „Карађорђевић“ 148.400,00 динара 

III. Са подносиоцима одобрених програма председник Општине закључује уговор о 

реализовању програма. 

Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од 

осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма. 

Ако су носиоцу програма додељена мања средства од потребних средстава за 

реализацију програма, носилац програма је обавезан да, пре закључења уговора о 

реализовању програма, усклади финансијски план програма са висином додељених 

средстава или да пружи доказ о обезбеђењу додатних средстава за пројекат на други начин. 

Образложење 

Чланом 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“ број, 10/2016), прописано 

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. 68/20) ,  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 

предложеног програма, утврђених Законом, Правилником и јавним позивом од стране 
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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 11.03.2021. године Комисија је 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. и 5. 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. 

Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор пред  Управним 

судом у Београду, Одељење у Нишу, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. 

II Број: 401-299/21 

У Сокобањи  29.03.2021.године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Миодраг Николић 
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На основу члана 1. став 1. тачка 2, члана 9. став 2. тачка 4. Закона о платама у 

државним органима и јавним службама (“Службени гласник РС“, број 34/01, 62/06, 

116/08,  92/11, 99/11, 10/13,  55/13, 99/14 и 21/16), члана 4. став 5. Закона о запосленима 

у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС „, 

број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. Закон), члана 2. став 1. алинеја 9, члана 

5. став 1. тачка 3. алинеја 1. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата 

именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени 

гласник РС“, број 44/08, 2/12, 113/17, 23/18, 95/18 и 86/19 - др. закон и 157/2020 – др. 

закон), члана 2, 5. и 6. Правилника о платама, накнадама и додацима на плату и другим 

примањима службеника на положају  у општинској управи општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 35/19), члана 71. Статута општине Сокобања 

( ,,Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Општинско веће општине 

Сокобања на седници одржаној 29.03.2021. години донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

Милени Раденковић-Гаћеши, Заменику начелника општинске управе општине 

Сокобања, УТВРЂУЈЕ СЕ коефицијент за обрачун и исплату плате у висини од 14,85 и 

додатни коефицијент од 8,41 почев од 02.03.2021. године. 

II 

Именованом се коефицијент из тачке I овог решења УВЕЋАВА за 20 %. 

III 

Обрачун и исплату плата по овом решењу вршиће рачуноводство Општинске 

управе општине Сокобања. 

Образложење 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 1. став 1. тачка 2, члана 

9. став 2. тачка 4. Закона о платама у државним органима и јавним службама (“Службени 

гласник РС“, број 34/01, 62/06,  116/08,  92/11, 99/11, 10/13,  55/13, 99/14 и 21/16), члана 

4. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС „, број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. 

Закон), члана 2. став 1. алинеја 9, члана 5. став 1. тачка 3. алинеја 1. Уредбе о 

коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и 

запослених у државним органима („Службени гласник РС“, број 44/08, 2/12, 113/17, 

23/18, 95/18 и 86/19 - др. закон и 157/2020 – др. закон), члану 2, 5. и 6. Правилника о 

платама, накнадама и додацима на плату и другим примањима службеника на положају 

у општинској управи општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 
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35/19) члана 71. Статута општине Сокобања  ( ,,Службени лист општине Сокобања“, 

број 6/19). 

Чланом 1. став 1. тачка 2. Закона о платама у државним органима и јавним 

службама предвиђено  је да се овим законом уређују начин утврђивања плата, додатака, 

накнада и осталих примања изабраних, постављених и запослених лица у органима и 

организацијама територијалне аутономије и локалне самоуправе, док је чланом 9. став 2. 

тачка 4. истог закона предвиђено да се коефицијенти за обрачун и исплату плате 

постављених лица у органима територијалне аутономије и локалне самоуправе утврђују 

највише до коефицијента утврђених актом Владе из члана 8. овог закона и то за 

постављена лица у осталим општинама – највише до 90 %  коефицијента за обрачун и 

исплату плате начелника округа. 

Чланом 4. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе предвиђено је да за службенике на положају у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе, права и дужности у име послодавца врши 

орган аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе надлежан за 

постављење службеника на положају. 

Чланом 71.  став 1. тачка 12. Статута општине Сокобања предвиђено је да 

Општинско веће поставља и разрешава начелника и заменика начелника општинске 

управе. 

Чланом 2. став 1. алинеја 9. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата 

именованих и постављених лица и запослених у државним органима, предвиђено је да 

коефицијенти за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица износе 16,50 

за начелника округа  а члана 5. став 1. тачка 3. алинеја 1. исте уредбе да коефицијент из 

чл. 2. и 4. ове уредбе, за именована и постављена лица и запослене у органима 

територијалне аутономије и локалне самоуправе увећава се, по основу сложености и 

одговорности послова, за додатни коефицијент и то у органима општина до 9,00 - за 

именовано и постављено лице. 

Чланом 2. Правилника о платама, накнадама и додацима на плату и другим 

примањима службеника на положају  у општинској управи општине Сокобања 

предвиђено је да запослена лица у смислу овог правилника Начелник и Заменик 

начелника општинске управе општине Сокобања. Чланом 5. утврђено је да коефицијент 

за обрачун и исплату плата запослених износи 14,85 као и да се исти, по основу 

сложености и одговорности послова увећава за додатни коефицијент и то 8,41.Чланом 6. 

предвиђено је да се наведени коефицијенти увећавају за 20%. 

Применом наведених прописа одређен је коефицијент за обрачун и исплату плате 

у висини од 14.85, додатни коефицијент од 8,41 и увећање укупног коефицијента за 20%. 

Упутство о правном средству: Против овог решења кандидат који је учествовао 

у изборном поступку има право да поднесе жалбу Жалбеној комисији општине 

Сокобања, у року од 8 дана од дана достављања решења. 
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II Број: 401-300/21

У Сокобањи 29.03.2021. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Миодраг Николић 

Доставити 

- именованој 

- рачуноводству 

- персоналној служби 

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

општине Сокобања“, број 6/19), члана 32. Одлуке о усклађивању пословања Јавног 

комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања са Законом о јавним предузећима 

(„Службени лист општине Сокобања“, број 33/16) и члана 42. Пословника о раду 

Општинског већа општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 4/08, 

10/15, 20/18 и 14/19), Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 

29.03.2021. године донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на повећање броја запослених у Јавном комуналном 

предузећу „Напредак„ Сокобања, и то за заснивање радног односа на одређено време за 

3 (три) запослена и то: 

- 3 (три) запослена на радном месту „комунални радник“. 

II 

Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

II Број: 11-10/21

У Сокобањи, дана 29.03.2021. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Миодраг Николић 
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