
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 На основу члана 137. и члана 138. Закона о спорту ("Сл. гласник РС", бр. 10/2016), 
члана 66. Статута Града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019 и 67/2021), члана 12. 
Одлуке о Градском већу града Зајечара, („Сл. лист града Зајечара'', бр. 8/19), 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 2022. годину  („Сл. лист града Зајечара'', бр. 66/2021 и 
7/2022), Градско веће града Зајечара, на седници одржаној 01.07.2022. године, донело је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о одобравању средстава из Годишњег програма организација у области спорта којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2022. години 
 

 
 I ОДОБРАВА СЕ Атлетском клубу ‘‘Младост‘‘ Зајечар, захтев од 23.06.2022 године, на 
предлог Спортског савеза града Зајечара, из Годишњег програма 5. Помоћ 
организацијама/програми који нису могли бити поднети у адекватном року.  
 
 
 II Помоћ организацијама/програми који нису могли бити поднети у адекватном року 
предвиђена је Годишњим програмом организација у области спорта којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у 2022. години.  
 
 
 III Одобравају се средства у износу од 190.000,00 динара Атлетском клубу ‘‘Младост‘‘ 
Зајечар, поводом захтева од 23.06.2022. године, а на предлог Спортског савеза града 
Зајечара, због учешћа такмичара АК ‘‘Младост‘‘ Лене Малетић и Вељка Васиљевића на 
Европском првенству за млађе јуниоре , пошто се наведени налазе на списку атлетске 
репрезентације Србије. 
 
 IV За реализацију Решења задужује се Одељење за финансије Градске управе града 
Зајечара. 
 
 V Ово Решење је коначно. 
 
 VI Решење објавити у ‘‘Службеном листу града Зајечара‘‘. 
 
III бр. 66-41/2022 
У Зајечару, 01.07.2022. године. 
 
 
                        ПРЕДСЕДНИК  
                           Бошко Ничић,с.р. 
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