БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ХАН ПИЈЕСАК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
_________________________________________________________________________________
А.Карађорђевића бр.4. Хан-Пијесак тел.+387 57 557-108 факс+387 57 557-285 e-mail: nacelnik@hanpijesak.org

-ПРИЈЕДЛОГ КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ-

Број:02-40-_____/19
Дана: __________.2019.
године одбор Хан-Пијесак
Општински

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“ број: 97/16), члана 59. Статута Општине Хан Пијесак
(„Службени гласник Општине Хан Пијесак“ број: 10/17) и члана 7. Правилника о
финансирању спорта општине Хан Пијесак („Службени гласник Општине Хан Пијесак“ број:
04/17), на Приједлог Комисије за расподјелу средстава за спорт бр: 02-40-6-1/19 од 08.02.2019.
године, начелник Општине Хан Пијесак доноси
ОДЛУКУ
О расподјели средстава из Буџета Општине Хан Пијесак
за финансирање спорта у 2019. години
Члан 1.
Овом одлуком се расподјељују средства за финансирање спортских удружења на
подручју општине Хан Пијесак планирана буџетом општине Хан Пијесак за 2019. годину на
позицији 415213-1 (спортски клубови) у укупном износу од 25.000,00 КМ.
Средства у износу од 2.000,00 КМ остављају се као резерва за финансирање
непредвиђених активности спортских клубова или појединаца у 2019. години.
Члан 2.
Прихвата се приједлог Комисије за расподјелу средстава за спорт бр: 02-40-6-1/19 од
08.02.2019. године и средства за финансирање спортских удружења на подручју општине Хан
Пијесак за 2019. годину се расподјељују на основу извршеног бодовања, како слиједи:
Ред.
Назив клуба
бр.
1.
Спортско-риболовно друштво
„Пиштица“
2.
Планинарско-еколошко друштво
„Височник“
3.
Хард Ендуро Клуб
4.
Карате клуб „Хан Пијесак“
5.
Тaekwondo Клуб „Озон“
6.
ФК Хан Пијесак
7.
Одбојкашки клуб „Хан Пијесак“
УКУПНО:

Укупан број
бодова
15

Износ додијељених
средстава
1.339,00

15

1.339,00

7
25
39
99
80

625,00
2.232,00
3.482,00
8.839,00
7.143,00
25.000,00

Члан 3.
Исплата средстава ће се вршити сукцесивно у току 2019. године на основу поједничаних
захтјева усклађених са финансијским планом из пријаве за додјелу средстава.
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Износ додијељених средстава клубовима до расписивања Јавног позива се умањује од
укупног износа.
Члан 4.
Корисници средстава су дужни доставити извјештај (наративни и финансијски) о
утрошку средстава, најкасније до 31.01.2020. године.
Извјештај се подноси на прописаном обрасцу и предаје се на Протокол Општине Хан
Пијесак.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на Огласној табли општине
Хан Пијесак и интернет страници општине www.hanpijesak.org.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Владо Остојић, дипл. ек

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ
(Са поуком о правном лијеку)
Начелник општине Хан Пијесак расписао је Јавни позив за расподјелу средстава из
буџета општине Хан Пијесак за финансирање спорта у 2019. годину број: 02-40-5/19 од
21.01.2019. године те именовао Комисију за расподјелу средстава, рјешењем бр. 02-40-6/19 од
21.01.2019. године у саставу: Јанко Голијан, предсједник комисије те чланови Славица Ашоња,
Цвико Тодић, Владислав Максимовић и Лазар Шеховац . Јавни позив је објављен на Огласној
плочи и интернет страници општине Хан Пијесак.
Процедуре и правила за расподјелу средстава спортским удружењима прописани су
Правилником о финансирању спорта општине Хан Пијесак.
Рок за подношење пријава на јавни позив је био до 04.02.2019. године. Након тог рока
Комисија је сходно члану 7. Правилника дана 08.02.2019. године одржала сједницу поводом
вредновања пријава и давања приједлога одлуке о расподјели средстава, у диспозитиву, како је
напријед у тексту наведено. Комисија се при вредновању пријава руководила критеријумима из
члана 11. Правилника те на основу бодовања сачинила приједлог одлуке о расподјели средстава.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Подносиоци пријава на јавни позив имају право приговора на приједлог Одлуке о
расподјели средстава у року од 8 дана од дана објављивања приједлога Одлуке о
расподјели средстава.
Приговор се подноси Начелнику општине Хан Пијесак у писаној форми, у пријемну
канцеларију Општинске управе, лично или путем поште.
Коначну Одлуку о расподјели средстава Начелник општине ће донијети у року од 8 дана
од дана истека рока за подношење приговора.
У Хан Пијеску, 08.02.2019. године
Достављено:
- Начелнику
- На оглас/интернет сајт
- а/а

Комисија за расподјелу средстава за спорт
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