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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 49/21) и  Предлога Одлуке о финансирању програма и пројеката од јавног 

интреса које реализују удружења и који се финансирају из буџета општине Сокобања у 

2022.години од 28.04.2022.године, председник Општине Сокобања дана  29.04.2022. године, 

доноси : 

ОДЛУКУ 

 О ФИНАНСИРАЊУ/СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА И КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА У 2022. ГОДИНИ 

 

Члан 1.  

Изабрани су програми и пројекти удружења која се финансирају из буџета општине 

Сокобања за 2022. 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: 401-194-1/2022 од 01.03.2022.године и то за: 

 

 1. Програме и пројекте удружења из области социо-хуманитараних активности 

Р.бр. Пројекти/програми 

1. Организација резервних војних старешина општине Сокобања- План и програм 

активности за остваривање тежишних циљева ОПВС општине Сокобања 

2. Сокобањско еколошко друштво- Очувајмо природу Сокобање- 2022 

3. Добровољно ватрогасно друштво- "Пожари и ванредна ситуација“ 

4. Удружење пензионера општине Сокобања- Активности чланова удружења 

5.. Удружење за лековито биље др Јован Туцаков -"Обука о познавању самониклог и гајеног биља" 

6. СУБНОР општине Сокобања- План и Програм активности за остваривање тежишних циљева 

СУБНОР-а општине Сокобања 

7. Удружење инвалида рада општине Сокобања- Активности чланова удружења  

8. Удружење спортских риболоваца „Моравица“ – „Очувајмо Бован и еко систем“ 

9. Удружење грађана „Бањско преображење“ – Унапређење рада Удружења „Бањско 

преображење“ у циљу афирмације и промоције Сокобање и земљи и свету 

10. Опште удружење предузетника Сокобања – „Јачање удружења у 2022.години“ 

 

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 у 2022.години 

 

2.  
 Удружење Локална акциона група Ртањ Сокобања- „Културно благо Сокобање“ 

 

3. Аматерско позориште „СБ“ Сокобања- Позоришне представе и први позоришни фестивал 

у Сокобањи – „Соко водвиљ фест“ 

 

4. Едукативно-креативни центар „ЛАЈТМОТИВ“ Сокобања- Унапређење рада дечјег хора 

„Соколићи“ 

 

5. Културно-уметничко друштво „Младост“ Читлук- Финансирање удружења и организација 

манифестација 

 

6. 
Књижевни клуб „Соколово перо“ Сокобања- Књижевно стваралаштво 

 

7.  Удружење жена „ЕТНОС –С “ Читлук – Одржавање манифестације изложба 

традиционалних српских јела и старих заната 
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8. КУД „Слемен“Милушинац- Очување обичаја, изворних песама и игара из Сокобањског 

краја и Србије 

 

9. Удружење музичке подршке „КОМИТЕТ“ Сокобања- Програм културне подршке  

10. Мото клуб „FALCONS“ Сокобања- Мото скуп Сокобања 2022  

11. Културно- уметничко друштво „Душан Јовић“ Ресник- „Уметност у  Реснику 2022“  

12. Удружење грађана „Сесалачка пећина“ - Организација манифестације „Сеселачки котлић“  

13. Добротворно друштво „Сава“ Сокобања – Помоћ материјално угроженој деци са 

територије општине Сокобања 

 

14. Удружење за развој и промоцију туризма Сокобање „Рипаљка“- Развој и промоција 

туризма Сокобање 

 

 

15. Удружење књижевника „Стојан Живадиновић“ Сокобања -  Сокобања у великом рату  -105 

година Топличког устанка и 114 година рођења  Стојана Живадиновића 

 

  

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

 
Р.бр. Програми/пројекти 

1. Српска Православна Црква Епархија Тимочка Црквена општина Сокобања-  

Изградња парорхијског дома  

 

Одбијају се понуде удружења Организације за заштиту и праба животиња „Боно“ Сокобања, 

Међуопштинсе организације мултипле склерозе Зајечар, Друштва оболелих од целебралне и 

дечије парализе Зајечар и Удружења за развој културе и туризма „Соколица“, из следећих 

разлога: 

1. Организација за заштиту и праба животиња „Боно“ Сокобања - приложена 

докуменатција је била непотпуна и након рока за допуну исте документацја за конкурс 

није допуњена. 

2. Међуопштинса организација мултипле склерозе Зајечар – пријава на конкурс не 

испуњава услове за учешће јер је чланом 4.Пправилника предвиђено да удужење мора 

да буде регистровано на територији општине Сокобања. 

3. Друштво оболелих од целебралне и дечије парализе Зајечар пријава на конкурс не 

испуњава услове за учешће јер је чланом 4.Пправилника предвиђено да удужење мора 

да буде регистровано на територији општине Сокобања. 

4. Удружење за развој културе и туризма „Соколица“ приложена докуменатција је била 

непотпуна и након рока за допуну исте документацја за конкурс није допуњена на 

правилан начин. 

 

Члан  2.  

Додељују се средства, предвиђена буџетом општине Сокобања за 2022. 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 1.500.000,00 

динара за изабране програме и пројекте  из области културе, у износу од 3.500.000,00 динара 

и за изабране програме и пројекте из области вере у износу од 1.500.000,00  и то за: 

 

 1. Програме и пројекте удружења из области социо-хуманитараних активности 

Р.бр. Назив удружења 
Средства 

из буџета 

Минимално 

учешће 

удружења 

1 Организација резервних војних старешина општине 

Сокобања- План и програм активности за остваривање 84.713.31 36.305.70 
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тежишних циљева ОПВС општине Сокобања 

2 Сокобањско еколошко друштво- Очувајмо природу 

Сокобање- 2022 184.419.15 267.578.80 

3 Добровољно ватрогасно друштво- "Пожари и ванредна 

ситуација“ 265.703.97 113.873.13 

4 Удружење пензионера општине Сокобања- Активности 

чланова удружења 301.702.02 301.702.02 

5 Удружење за лековито биље др Јован Туцаков -"Обука о 

познавању самониклог и гајеног биља" 68.913.99 49.790.68 

6 
СУБНОР општине Сокобања- План и Програм активности за 

остваривање тежишних циљева СУБНОР-а општине 

Сокобања 92.403.51 39.601.72 

7 Удружење инвалида рада општине Сокобања- 

Активности чланова удружења  101.890.91 43.667.53 

8 Удружење спортских риболоваца „Моравица“ – 

„Очувајмо Бован и еко систем“ 244.266.93 283.745.41 

9 

Удружење грађана „Бањско преображење“ – 

Унапређење рада Удружења „Бањско преображење“ у 

циљу афирмације и промоције Сокобање и земљи и 

свету 61.322.45 26.382.91 

10 Опште удружење предузетника Сокобања – „Јачање 

удружења у 2022.години“ 94.663.76 40.570.18 

УКУПНО: 
1.500.000.00 1.203.218.10 

 

 2. Програме и пројекте  удружења из области културе 

 

Р.бр. Назив удружења 
Средства  

из буџета 

Минимално 

учешће 

удружења 

 

1. 

Културно-уметничко друштво “ Соко“ Сокобања- 

Унапређење рада и стваралаштва КУД-а „Соко“ 

Сокобања у 2022.години 465.442.41 204.340.57 

 
2. 

 Удружење Локална акциона група Ртањ Сокобања- 

„Културно благо Сокобање“ 259.480.09 111.900.79 

 

3. 

Аматерско позориште „СБ“ Сокобања- Позоришне 

представе и први позоришни фестивал у Сокобањи – 

„Соко водвиљ фест“ 848.220.60 364.623.59 

 
4. 

Едукативно-креативни центар „ЛАЈТМОТИВ“ 

Сокобања- Унапређење рада дечјег хора „Соколићи“ 107.215.73 46.409.10 

 

5. 

Културно-уметничко друштво „Младост“ Читлук- 

Финансирање удружења и организација 

манифестација 354.577.74 106.373.48 

 
6. 

Књижевни клуб „Соколово перо“ Сокобања- 

Књижевно стваралаштво 78.835.10 33.786.47 

 

7. 

 Удружење жена „ЕТНОС –С “ Читлук – Одржавање 

манифестације изложба традиционалних српских јела 

и старих заната 34.687.44 10.406.23 

 

8. 

КУД „Слемен“Милушинац- Очување обичаја, 

изворних песама и игара из Сокобањског краја и 

Србије 189.834.91 81.357.82 

 
9. 

Удружење музичке подршке „КОМИТЕТ“ Сокобања- 

Програм културне подршке 82.746.31 38.066.09 
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Мото клуб „FALCONS“ Сокобања- Мото скуп 

Сокобања 2022 346.874.43 148.660.47 

 
11. 

Културно- уметничко друштво „Душан Јовић“ Ресник- 

„Уметност у  Реснику 2022“ 329.350.51 175.689.64 

 
12. 

Удружење грађана „Сесалачка пећина“ - Организација 

манифестације „Сеселачки котлић“ 105.413.79 45.409.02 

 

13. 

Добротворно друштво „Сава“ Сокобања – Помоћ 

материјално угроженој деци са територије општине 

Сокобања 108.116.70 81.087.53 

 14 Удружење за развој и промоцију туризма Сокобање 

„Рипаљка“- Развој и промоција туризма Сокобање 94.602.12 28.380.63 

 

15. 

Удружење књижевника „Стојан Живадиновић“ 

Сокобања -  Сокобања у великом рату  -105 година 

Топличког устанка и 114 година рођења  Стојана 

Живадиновића 94.602.12 47.301.06 

 УКУПНО: 3.500.000.00 1.523.792.49 

 

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

Р.бр

. 

Назив Средства из 

буџета 

Минимално 

учешће 

1. Српска Православна Црква Епархија Тимочка 

 Црквена општина Сокобања-  

Изградња парохијског дома у Сокобањи 

1.500.000,00 700.000,00 

 
УКУПНО: 1.500.000,00 700.000,00 

 

 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. 

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 29.04.2022. године 

I Број: 401-194-3/2022    

                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Миодраг Николић с.р. 

http://www.opstinasokobanja.com/

