
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЖИТОРАЂА 
БРОЈ: 66-1982/2021-01 
ДАТУМ: 29.11.2021. гпдине                                                                                                                                                            
 

На пснпву шлана 67. Статута ппщтине Житпрађа (“Службени лист града Нища“, бр.27/19) и шлана 
28. Правилника п пдпбраваоу и финансираоу Прпграма кпјима се задпвпљавају пптребе и 
интереси грађана у пбласти сппрта у ппщтини Житпрађа за 2021.гпдину бр.66-379/2021-01 пд 
22.01.2021.гпдине (Службени лист града Нища бр.7/21 пд 02.02.2021.гпдине), а на пснпву 
предлпга струшне Кпмисије, ппщтинскп веће ппщтине Житпрађа, на седници пдржанпј дана 
29.11.2021.гпдине, дпнелп је  
 
                                                                                   РЕШЕОЕ 
П ПДПБРАВАОУ ППСЕБНИХ ПРПГРАМА И ВИСИНЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ППСЕБНИХ    
ПРПГРАМА У ПБЛАСТИ СППРТА ЗА 2021.ГПДИНУ НА ППДРУЧЈУ ППШТИНЕ  ЖИТПРАЂА 
                                                                                             
                                                                                        I   
                         
Овим рещеоем пдпбравају се ппсебни прпграми и висина средстава за реализацију ппсебних 
прпграма кпјима се пстварује ппщти интерес у пбласти сппрта из бучета ппщтине Житпрађа за 
2021.гпдину , а на пснпву предлпга струшне Кпмисије за пцену гпдищоих и ппсебних прпграма у 
пбласти сппрта на теритприји ппщтине Житпрађа  пд 26.11.2021.гпдине, и тп на следећи нашин: 
-   Фудбалски клуб „Житпрађа“, бр.предмета 1311/21 пд 23.11.2021.гпдине у изнпсу пд 250.000,00 
динара 
-   Фудбалски клуб „Светлпст“ из Бадоевца бр.предмета 1320/21 пд 23.11.2021.гпдине, у изнпсу пд 
250.000,00 динара 
-   Сппртски Савез ппщтине Житпрађа, из Житпрађе, бр. Предмета 1310 пд 23.11.2021.гпдине, у 
изнпсу пд 1.000.000,00 динара. 
                                                                                      II 
 
Пп дпнпщеоу пвпг Рещеоа председник ппщтине Житпрађа, закљушиће угпвпр п реализпваоу 
прпграма са изабраним нпсипцима пдпбренпг прпграма.Ппднпсилац Прпграма је дужан да се 
пдазпве ппзиву за закљушеое угпвпра у рпку пд 8(псам) дана, пд дана пријемаппзива, у супрптнпм 
сматраће се да је пдустап пд предлпга прпграма. 
                                                                                     III 
 
О реализацији пвпг Рещеоа стараће се служба за бучет и финансије. 
 
                                                                       П Б Р А З Л П Ж Е О Е 
 
Чланпм 137-138. Закпна п сппрту , прпписане су пдредбе и интереси грађана у пбласти сппрта за 
шије се пствариваое пбезбеђују средства у бучету јединица лпкалне сампуправе. 
Правилник п пдпбраваоу и финансираоу прпграма кпјима се задпвпљавају пптребе и интереси 
грађана у пбласти сппрта у ппщтини Житпрађа за 2021.гпдину, бр.66-379/2021-01 пд 
22.01.2021.гпдине  (Службени лист града Нища бр.7/21 пд 02.02.2021.гпдине), предвиђени су 
критеријуми пдпбраваоа прпграма, пднпснп прпјеката кпјима се задпвпљавају пптребе и 



интереси грађана  у пбласти сппрта и дпделе средстава, кап и надлежнпст ппщтинскпг већа да 
дпнпси рещеоа п пдпбраваоу  гпдищоег и ппсебнпг прпграма. 
Ради пцене гпдищоих и  ппсебних прпграма у пбласти сппрта, председник ппщтине Житпрађа, 
пбразпвап је струшну кпмисију Рещеоем бр. 020-380/2021-01 гпдине. 
Наведена Кпмисија је разматрала дпстављене прпграме и сашинила предлпг Рещеоа бр.66-379-
/2021-01, за пдпбраваое прпграма и висину средстава за реализацију истих, кпји је дпстављен 
ппщинскпм већу ппщтине Житпрађа дана  26.11.2021.гпд. 
Опщтинскп веће је на седници пдржанпј дана 29.11.2021.гпдине, разматралп напред наведени 
предлпг Кпмисије и пдлушилп да исти прихвати. 
Распплагаое пдпбреним средствима пд стране нпсипца прпграма  регулисаће се ппсебним 
угпвпрпм кпји се закљушује између Председника ппщтине Житпрађа и нпсипца прпграма. 
Рещеое ппщтинскпг већа ппщтине Житпрађа п пдпбреоу гпдищоег прпграма је кпнашнп и прптив 
оега се мпже впдити управни сппр. Предмет управнпг сппра не мпже бити, у складу са Закпнпм, 
изнпс дпбијених средстава пп пснпву гпдищоих прпграма. 
 
ППУКА П ПРАВНПМ ЛЕКУ: Овп Рещеое је кпнашнп и прптив оега није дппущтена жалба. Прптив 
пвпг Рещеоа мпже се тужбпм ппкренути управни сппр, кпд Управнпг Суда Србије, у рпку пд 30 
дана пд дана дпстављаоа пвпг рещеоа. 
 
 

 
                                                        ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТНЕ ЖИТОРАЂА 
 
 
                                                                                                                                                           Председник 
                                                                                                                                                        Опщтинскпг већа 
                                                                                                                                                   __________________ 
                                                                                                                                                        Иван Станпјевић 


