На основу члана 11. Правилника о начину и критеријумима за остваривање права на доделу
средстава из буџета Општине Сокобања за финансирање/суфинансирање трошкова програма
и пројеката удружења грађана са територије општине Сокобања (“Сл. лист општине
Сокобања”, број 40/18) и Предлога Одлуке о финансирању програма и пројеката од јавног
интреса које реализују удружења и који се финансирају из буџета општине Сокобања у
2021.години од 12.05.2021.године, председник Општине Сокобања дана 13.05.2021. године,
доноси :
ОДЛУКУ
О ФИНАНСИРАЊУ/СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА И КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА У 2021. ГОДИНИ
Члан 1.
Изабрани су програми и пројекти удружења која се финансирају из буџета општине
Сокобања за 2021. годину, по спроведеном Јавном конкурсу за доделу буџетских средстава за
финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења грађана која делују на
територији општне Сокобања I Број: 401-190/2021 од 24.02.2021.године и то за:
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1. Програме и пројекте удружења из области социо-хуманитараних активности
Пројекти/програми
„Кинолошко друштво Сокобања“ – Међународна изложба паса свих раса Сокобања
2021
Организација резервних војних старешина општине Сокобања- План и програм
активности за остваривање тежишних циљева ОПВС општине Сокобања
Друштво оболелих од церебралне и дечије парализе ЦДП Зајечар- Заједничким снагама
- програм услуга и активности особа са церебралном парализом у општини Сокобања
Међуопштинска организација мултипле склерозе-Зајечар- „Креативна дружења“
Међуопштинска организација Савеза слепих -Зајечар- „Бољи дани за чланове слепих“
Сокобањско еколошко друштво- Очувајмо природу Сокобање- 2021
Добровољно ватрогасно друштво- "Пожари и заштита“
Удружење пензионера општине Сокобања- Активности чланова удружења
Удружење за лековито биље др Јован Туцаков -"Обука о познавању самониклог и гајеног биља"
СУБНОР општине Сокобања- План и Програм активности за остваривање тежишних циљева
СУБНОР-а општине Сокобања

Удружење инвалида рада општине Сокобања- Активности чланова удружења у области
социо – хуманитарног рада на територији општине Сокобања
Ловачко удружење „СОКО-СОКОБАЊА“ - Пројекат „Реконструкција п'остојеће и изградња
нове Фазанерије Трубаревац“

13.
14.
15.
16.

Удружење спортских риболоваца „Моравица“ - Еко – Бован 2021
Удружење грађана Рома „Истина“ Сокобања - Организација манифестације „Светски
дан Рома“
Удружење грађана „Бањско преображење“ – Унапређење рада Удружења „Бањско
преображење“ у циљу афирмације и промоције Сокобање и земљи и свету
Удружење за едукацију, дијалог,удруженост и равноправносе „Е-дур“-„Заједно за
срећно детињство“

2. Програме и пројекте удружења из области културе
Р.бр. Пројекти/програми
1.
Културно-уметничко друштво “ Соко“ Сокобања- Унапређење рада и стваралаштва КУД-а
„Соко“ Сокобања и промоција Сокобање у Србији и свету
1

2.

Удружење Локална акциона група Ртањ Сокобања- „Амбасадори културе свог времана“

3.

Аматерско позориште „СБ“ Сокобања- Позоришне представе

4.

Едукативно-креативни центар „ЛАЈТМОТИВ“ Сокобања- Унапређење рада дечјег хора
„Соколићи“
Културно-уметничко друштво „Младост“ Читлук- Финансирање удружења и организација
манифестација

5.
6.

Књижевни клуб „Соколово перо“ Сокобања- Књижевно стваралаштво

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

„ЕТНОС“-Етнолошка радионица Сокобања-Чувамо традицију, духовне и материјалне
вредности нашег краја
КУД „Слемен“Милушинац- Очување обичаја, изворних песама и игара из Сокобањског
краја и Србије
Удружење музичке подршке „КОМИТЕТ“ Сокобања- Програм:Културна подршка
Мото клуб „FALCONS“ Сокобања- Мото скуп Сокобања 2021
Културно- уметничко друштво „Душан Јовић“ Ресник- „10. Фестивал фолклора Ресник“
Удружење грађана „Сесалачка пећина“ - Организација манифестације „Сеселачки котлић“
Удружење српских добровољаца и ратника ратова 1804-2001 и њигових потомака и
поштовалаца „Хајдук Вељко“Сокобања –Лирске народне песме и народне баладе бањских
подртањских села (Врмџа, Мужинац, Трговиште, Шарбановац)
Удружење за развој и промоцију туризма Сокобање „Рипаљка“- Развој и промоција
туризма Сокобање
3. Програме и пројекте из области вере (цркве и верске заједнице)

Р.бр.

Програми/пројекти

1.

Српска Православна Црква Епархија Тимочка Црквена општина СокобањаИзградња парорхијског дома у Сокобањи

Члан 2.
Додељују се средства, предвиђена буџетом општине Сокобања за 2021. годину за
финансирање удружења, у укупном износу од 6.500.000,00 динара за изабране програме и
пројекте из области социо хуманитарних делатности, средства у износу од 2.000.000,00
динара за изабране програме и пројекте из области културе, у износу од 2.500.000,00 динара
и за изабране програме и пројекте из области вере у износу од 2.000.000,00 и то за:

Р.бр.

1
2
3

1. Програме и пројекте удружења из области социо-хуманитараних активности
Минимално
Средства
Назив удружења
учешће
из буџета
удружења
„Кинолошко друштво Сокобања“ –Међународна изложба
паса свих раса Сокобања 2021

107.261,00

Организација резервних војних старешина општине
Сокобања- План и програм активности за остваривање
тежишних циљева ОПВС општине Сокобања
95.986,00
Друштво оболелих од церебралне и дечије парализе
ЦДП Зајечар- Заједничким снагама - програм услуга и 60.855,00
2

53.630,00
23.997,00
15.358,00

4
5
6
7
8
9
10

11

12

активности особа са церебралном парализом у општини
Сокобања
Међуопштинска организација мултипле склерозеЗајечар- „Креативна дружења“
102.963,00
Међуопштинска организација Савеза слепих -Зајечар„Бољи дани за чланове слепих“
79.098,00
Сокобањско еколошко друштво- Очувајмо природу
Сокобање- 2021
183.490,00

26.284,00
39.289,00
45.873,00

Добровољно ватрогасно друштво- "Пожари и заштита“ 216.959,00
Удружење пензионера општине Сокобања- Активности
чланова удружења
158.454,00

54.240,00
67.908,00

Удружење за лековито биље др Јован Туцаков -"Обука о
59.593,00
познавању самониклог и гајеног биља"
СУБНОР општине Сокобања- План и Програм активности за
остваривање тежишних циљева СУБНОР-а општине
96.777,00
Сокобања

43.762,00
24.194,00

Удружење инвалида рада општине СокобањаАктивности чланова удружења у области социо –
хуманитарног рада на територији општине Сокобања
92.286,00
Ловачко удружење „СОКО-СОКОБАЊА“ - Пројекат
„Реконструкција п'остојеће и изградња нове Фазанерије
Трубаревац“.

23.072,00

280.341,00
Удружење
спортских
риболоваца
„Моравица“Еко
–
13
Бован 2021
166.583,00
Удружење
грађана
Рома
„Истина“
Сокобања
14
Организација манифестације „Светски дан Рома“
67.867,00
Удружење
грађана
„Бањско
преображење“
–
Унапређење рада Удружења „Бањско преображење“ у
15
циљу афирмације и промоције Сокобање и земљи и
свету
131.638,00
Удружење
за
едукацију,
дијалог,удруженост
и
16
равноправносе „Е-дур“- „Заједно за срећно детињство“ 99.848,00
УКУПНО:
2.000.000,00

196.239,00
269.615,00
16.967,00

32.910,00
24.987,00
358.325,00

2. Програме и пројекте удружења из области културе
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Средства
из буџета

Назив удружења

Културно-уметничко друштво “ Соко“ СокобањаУнапређење рада и стваралаштва КУД-а „Соко“
Сокобања и промоција Сокобање у Србији и свету
334.638,00
Удружење Локална акциона група Ртањ Сокобања„Амбасадори културе свог времана“
304.374,00
Аматерско позориште „СБ“ Сокобања- Позоришне
представе
349.348,00
Едукативно-креативни
центар
„ЛАЈТМОТИВ“
Сокобања- Унапређење рада дечјег хора „Соколићи“ 109.438,00
Културно-уметничко друштво „Младост“ ЧитлукФинансирање удружења и организација
279.277,00
3

Минимално
учешће
удружења
66.928,00
79.857,00
87.337,00
30.899,00
69.819,00

6.
7.

манифестација
Књижевни клуб „Соколово перо“ СокобањаКњижевно стваралаштво
„ЕТНОС“-Етнолошка радионица Сокобања-Чувамо
традицију, духовне и материјалне вредности нашег
краја

125.522,00

111.905,00
КУД
„Слемен“МилушинацОчување
обичаја,
8.
изворних песама и игара из Сокобањског краја и
Србије
140.924,00
Удружење музичке подршке „КОМИТЕТ“ Сокобања9.
Програм:Културна подршка
69.578,00
Мото клуб „FALCONS“ Сокобања- Мото скуп
10
Сокобања 2021
234.982,00
Културно- уметничко друштво „Душан Јовић“
11.
Ресник- „10. Фестивал фолклора Ресник“
130.824,00
Удружење грађана „Сесалачка пећина“ - Организација
12.
манифестације „Сеселачки котлић“
114.733,00
Удружење српских добровољаца и ратника ратова
1804-2001 и њигових потомака и поштовалаца „Хајдук
13.
Вељко“Сокобања – Лирске народне песме и народне
баладе бањских подртањских села (Врмџа, Мужинац, 63.544,00
Трговиште, Шарбановац)
Удружење за развој и промоцију туризма Сокобање
14
„Рипаљка“ - Развој и промоција туризма Сокобање
130.913,00
УКУПНО:
2.500.000,00

32.375,00

27.976,00
41.472,00
31.569,00
62.662,00
34.420,00
28.830,00
15.886,00

32.728,00
642.758,00

3. Програме и пројекте из области вере (цркве и верске заједнице)
Р.бр
.
1.

Назив

Средства из Минимално
буџета
учешће

Српска Православна Црква Епархија Тимочка
Црквена општина СокобањаИзградња парохијског дома у Сокобањи

2.000.000,00

1.000.000,00

УКУПНО:

2.000.000,00

1.000.000,00

Члан 3.
Учесници конкурса дужни су да закључе уговор са Општином Сокобања најкасније у року
од 15 дана од дана објављивања ове Одлуке.
Члан 4.
Учесници конкурса дужни су да пре закључења уговора усагласе финансијске планове
са добијеним средствима, односно да определе износе за активности из програма/пројеката
за које ће користити буџетска средства, као и да у нове - ревидиране финансијске планове
урачунају и сопствено минимално учешће предвиђено овом Одлуком.
Рок за усаглашавање финансијских планова је 15 дана од дана објављивања ове
Одлуке.

4

Члан 5.
Корисници средстава дужни су да пре закључења уговора о коришћењу бесповратних
средстава отворе посебан наменски рачун код Управе за трезор, јер ће се пренос буџетских
средстава вршити искључиво преко овог рачуна.
Корисници средстава су дужни да истовремено са доставом ревидираних финансијских
планова доставе и број наменског рачуна отвореног код Управе за трезор.
Одлуку објавити на званичној интернет страници www.opstinasokobanja.com и на огласној
табли општинске управе.
У Сокобањи, дана 13.05.2021. године
I Број: 401-190-3/2021
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Миодраг Николић с.р.
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