
   

На основу члана 46. став 1. тачка 2) Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 

83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), чл. 117. и  138. Закона о спорту („Сл. гласник РС“, 

бр. 10/16), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19), 

члана 21. став 1. алинеја 6. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у општини Блаце у области спорта („Сл лист општине 

Блаце“, бр. 1/19), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 14. јула 2021. 

године, разматрало je Предлог Стручне комисије за оцену годишњих програма у области спорта у 

општини Блаце, за финансирање годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у општини Блаце за 2022. годину и утврдило је    

 

 

ПРЕЛИМИНАРНИ ОБЈЕДИЊЕНИ ПРЕДЛОГ 

 годишњих програма задовољавања потреба и интереса грађана у општини Блаце  

у области спорта у 2022. години 

 

Члан 1. 

Прелиминарним обједињеним предлогом утврђује се предлог годишњих програма 

задовољавања потреба и интереса грађана у општини Блаце, у области спорта за наредну 2022. 

годину, на основу предлога Стручне комисије за оцену годишњих програма у области спорта у 

општини Блаце, (у даљем тексту: Прелиминарни обједињени предлог), на следећи начин: 

 

Рукометни клуб „Јастребац“ Блаце ...................................  2.500.000,00 динара,   

Клуб  малог фудбала „Јастребац“ Блаце ............................ 3.200.000.00 динара, 

Шаховски клуб „Јастребац“ Блаце ......................................   450,000,00 динара, 

Фудбалском клубу „Јастребац“ Блаце ...............................  3.000.000,00 динара и             

Фитнес клуб „300 GIM“ Блаце ..............................................  200.000,00 динара. 

                                                                                                                                                                         

Члан 2. 

Прелиминарни обједињени предлог ступа на снагу даном доношења, а важи до 15. 

децембра 2021. године, када Општинско веће општине Блаце ревидира прелиминарни обједињени 

предлог годишњих програма и усклађује га са средствима утврђеним у буџету општине Блаце за 

наредну годину, на предлог председника општине. 

 

Члан 3. 

 Прелиминарни обједињени предлог доставити: Спортском савезу општине Блаце, 

спортским удружењима, Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне 

набавке и архиви овог органа. 

 

Број: II-400-1593/21                                                                      

У Блацу, 14. јула 2021. године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ                                                                                                       

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                                                                                                                                

Општинског већа                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  

Гордана Агатоновић                                                                                    Иван Бургић с.р.                                       


