
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 На основу члана 137. и члана 138. Закона о спорту ("Сл. гласник РС", бр. 
10/2016), члана 19. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Зајечару (“Сл. 
лист града Зајечара”, бр. 2/2017) и Одлуке о буџету града Зајечара за 2020. годину  
(“Сл. лист града Зајечара”, бр. 30/2019, 9/2020, 49/2020 и 58/2020), Градско веће 
града Зајечара, на седници одржаној 24.12.2020. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о одобравању нераспоређених средстава из Годишњег програма организација 

у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2020. години 

 
 
 I ОДОБРАВА СЕ Спортском савезу града Зајечара, на предлог помоћника 
Градоначелника града Зајечара у области омладине, спорта и сарадње са верским 
заједницама, молба од 10.12.2020. године Тениског клуба ‘‘АС ТИМОК‘‘ из Зајечара, 
из нераспоређених средстава.  
 
 II Нераспоређена средстава предвиђена су Годишњим програмом 
организација у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2020. години.  
 
 III Одобравају се средства у износу од 80.000,00 динара Спортском савезу 
града Зајечара, на предлог помоћника Градоначелника града Зајечара у области 
омладине, спорта и сарадње са верским заједницама, поводом молбе од 10.12.2020. 
године Тениског клуба ‘‘АС ТИМОК‘‘ из Зајечара, због новонастале ситуације 
изазване COVID 19, како би се покрили трошкови путовања такмичара и набавка 
опреме која је неопходна за спровођење тренажног процеса. 
 
 IV Ово Решење је коначно. 
 
 V Решење објавити у ‘‘Службеном листу града Зајечара‘‘. 
 
 
III бр. 02-195/2020  
У Зајечару, 24.12.2020. године. 
 

                        ПРЕДСЕДНИК  
                        Бошко Ничић,с.р. 
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 На основу члана 137. и члана 138. Закона о спорту ("Сл. гласник РС", бр. 
10/2016), члана 19. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Зајечару (“Сл. 
лист града Зајечара”, бр. 2/2017) и Одлуке о буџету града Зајечара за 2020. годину  
(“Сл. лист града Зајечара”, бр. 30/2019, 9/2020, 49/2020 и 58/2020), Градско веће 
града Зајечара, на седници одржаној 24.12.2020. године, донело је  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о одобравању нераспоређених средстава из Годишњег програма организација 

у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2020. години 

 
 

 
 I ОДОБРАВА СЕ Спортском савезу града Зајечара, на предлог помоћника 
Градоначелника града Зајечара у области омладине, спорта и сарадње са верским 
заједницама, молба од 21.12.2020. године Клуба малог фудбала ‘‘Тимок 2013‘‘ из 
Зајечара, из нераспоређених средстава.  
 
 
 II Нераспоређена средстава предвиђена су Годишњим програмом 
организација у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2020. години.  
 
 
 III Одобравају се средства у износу од 100.000,00 динара Спортском савезу 
града Зајечара, на предлог помоћника Градоначелника града Зајечара у области 
омладине, спорта и сарадње са верским заједницама, поводом молбе од 21.12.2020. 
године Клуба малог фудбала ‘‘Тимок 2013‘‘ из Зајечара, због повећаних трошкова 
такмичења и проширења треће футсал лиге Исток. 
 
 IV Ово Решење је коначно. 
 
 V Решење објавити у ‘‘Службеном листу града Зајечара‘‘. 
 
 
 
III бр. 02-196/2020 
У Зајечару, 24.12.2020. године. 
 
 
 

                        ПРЕДСЕДНИК  
                      Бошко Ничић,с.р. 
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 На основу члана 137. и члана 138. Закона о спорту ("Сл. гласник РС", бр. 
10/2016), члана 19. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Зајечару (“Сл. 
лист града Зајечара”, бр. 2/2017) и Одлуке о буџету града Зајечара за 2020. годину  
(“Сл. лист града Зајечара”, бр. 30/2019, 9/2020, 49/2020 и 58/2020), Градско веће 
града Зајечара, на седници одржаној 24.12.2020. године, донело је  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о одобравању нераспоређених средстава из Годишњег програма организација 

у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2020. години 

 
 

 
 I ОДОБРАВА СЕ Спортском савезу града Зајечара, на предлог помоћника 
Градоначелника града Зајечара у области омладине, спорта и сарадње са верским 
заједницама, молба од 21.12.2020. године Клуба малог фудбала ‘‘Тимок 2013‘‘ из 
Зајечара, из нераспоређених средстава.  
 
 
 II Нераспоређена средстава предвиђена су Годишњим програмом 
организација у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2020. години.  
 
 
 III Одобравају се средства у износу од 100.000,00 динара Спортском савезу 
града Зајечара, на предлог помоћника Градоначелника града Зајечара у области 
омладине, спорта и сарадње са верским заједницама, поводом молбе од 21.12.2020. 
године Клуба малог фудбала ‘‘Тимок 2013‘‘ из Зајечара, због повећаних трошкова 
такмичења и проширења треће футсал лиге Исток. 
 
 IV Ово Решење је коначно. 
 
 V Решење објавити у ‘‘Службеном листу града Зајечара‘‘. 
 
 
 
III бр. 02-196/2020 
У Зајечару, 24.12.2020. године. 
 
 
 

                        ПРЕДСЕДНИК  
                      Бошко Ничић,с.р. 

 
 

 На основу члана 137. и члана 138. Закона о спорту ("Сл. гласник РС", бр. 
10/2016), члана 19. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Зајечару (“Сл. 
лист града Зајечара”, бр. 2/2017) и Одлуке о буџету града Зајечара за 2020. годину  
(“Сл. лист града Зајечара”, бр. 30/2019, 9/2020, 49/2020 и 58/2020), Градско веће 
града Зајечара, на седници одржаној 24.12.2020. године, донело је  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о одобравању нераспоређених средстава из Годишњег програма организација 

у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2020. години 

 
 

 
 I ОДОБРАВА СЕ Спортском савезу града Зајечара, на предлог помоћника 
Градоначелника града Зајечара у области омладине, спорта и сарадње са верским 
заједницама, молба од 21.12.2020. године Кик бокс клуба ‘‘Фајт тим 019‘‘ из Зајечара, 
из нераспоређених средстава.  
 
 
 II Нераспоређена средстава предвиђена су Годишњим програмом 
организација у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2020. години.  
 
 
 III Одобравају се средства у износу од 92.000,00 динара Спортском савезу 
града Зајечара, на предлог помоћника Градоначелника града Зајечара у области 
омладине, спорта и сарадње са верским заједницама, поводом молбе од 21.12.2020. 
године Кик бокс клуба ‘‘Фајт тим 019‘‘ из Зајечара, због опремања сале. 
 
 IV Ово Решење је коначно. 
 
 V Решење објавити у ‘‘Службеном листу града Зајечара‘‘. 
 
 
 
III бр.02-197/2020  
У Зајечару, 24.12.2020. године. 
 
 

                        ПРЕДСЕДНИК  
                      Бошко Ничић,с.р. 
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