
 

 

 На основу члана 137 и 138  Закона о спорту (“Сл. гласник РС“, бр. 10/16), члана 40  
Статута општине Власотинце („Сл. гласник града Лесковца“, бр. 12/08 и 24/11), члана 19, 
21.и 31. Правилника о одобравању и финансирању програма  којима  се  задовољавају  
потребе и интереси  грађана општине Власотинце у области спорта 01 број 06-4-2/17  од 
26.01.2017. године, Записника са предлогом Комисије за категоризацију спортских 
организација и оцену годишњих и посебних програма за задовољавање потреба и 
интереса грађана општине Власотинце у области спорта од 05.10.2018.  године и члана 38. 
Одлуке о Општинском већу општине Власотинце (''Сл. гласнк града Лесковца'' бр.12/08), 
Општинско веће Општине Власотинце  је  на 107 седници  одржаној  дана дана 30.10. 
2018. године донело  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРАВАЊУ  ПОСЕБНИХ  ПРОГРАМА И ВИСИНИ СРЕДСТАВА  ЗА  

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЕБНИХ ПРОГАМА У ОБЛАСТИ  СПОРТА  НА  ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ  КОЈИ  СЕ  СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ  БУЏЕТА  ОПШТИНЕ  

ВЛАСОТИНЦЕ  ЗА  2018  ГОДИНУ 
 
I 

 УСВАЈА  СЕ  Записник  са  предлогом  за  одобравање  посебних  програма  и  
висини  средстава  за  реализацију  посебних  програма у  области  спорта  на  подручју  
општине  Власотинце  који  се  суфинансирају из  буџета  општине  Власотинце  за  2018  
годину,  Комисије  за категоризацију  спортских организација и оцену годишњих и посебних 
програма за задовољавање потреба и интереса грађана општине Власотинце у области 
спорта,  02бр. 268/18   од  24.10.2018.  године,  који   чини  саставни  део  Решења. 
 

II 
 УТВРЂУЈЕ  СЕ  коначна ранг  листа  одобрених  посебних  програма и  иста  је  
саставни  део  овог  Решења. 
 

Бр. Носилац  програма Број  пријаве Одобрен износ 

 
1. 

Фудбалски клуб „Власина“ 
Власотинце 

 
01 бр.06-48-11/2/2018 

од 26.09.2018. 

 
2.000.000,00 дин. 

 
III 

 По  доношењу  овог  Решења  председник општине Власотинце  ће  закључити  
уговор  о  реализовању  програма  са  изабраним  носиоцем  одобреног  програма. 
 

IV 
 Решење  објавити  на  званичном  сајту  општине Власотинце. 
 

V 
 Решење  доставити:  Одељењу за буџет, финансије, привреду и друштвене 
делатности,  Комисији за категоризацију  спортских организација и оцену годишњих и 
посебних програма за задовољавање потреба и интереса грађана општине Власотинце у 
области спорта,  Општинском спортском савезу,  подносиоцима  програма  и архиви. 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

 Чланом 137-138  Закона  о  спорту,  прописане  су  потребе  и  интереси  грађана у 
области  спорта  за  чије  се  остваривање  обезбеђују  средства  у  буџету  јединица  
локалних  самоуправа. 
  Комисија је констатовала да је  расписан Јавни позив из области спорта за доделу 

средстава за финансирање посебних програма којима се остварује општи интерес у 

области спорта у општини Власотинце за 2018.годину. Одобравање посебних програма 

вршено је у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма 01 бр.06-4-

2/2017.од 26.01.2017.године.  



 Јавним позивом додељују се средства у износу од  2.000.000,00 динара и ближе су 

одређени услови и начин конкурисања за ова средства као и шта подразумевају посебни 

програми у области спорта. 

 Рок за реализацију одобрених средстава по јавном позиву је 31.12.2018.године 
 
 Комисија је Записником  констатовала  да су пријаве по Јавном позиву поднели    

- ОК „Власина“ Власотинце, 01 бр. 06-48-11/1/2018, од 26.09.2018.године, 
- ФК „Власина“ из Власотинца 01 бр. 06-48-11/2/2018 од 26.09.2018.год.,  
- ЖРК „Власотинце“ 01 бр.06-48-11/3/2018 од 27.09.2018.године и 
- Спортско удружење „Доња Ломница“ 01бр.06-48-11/4/2018 од 27.09.2018.г 

 

Чланови Комисије су  извршили  отварање поднетих пријава.  

1. ОК „Власина“, поднела је захтев за доделу средстава по посебном 
 програму, под бројем 01 бр. 06-48-11/1/2018., дана 26.09.2018.године 

 Уз захтев су приложили: 

- Пропратно писмо, потписано од стране овлашћеног лица, које садржи 
основне податке о носиоцу програма,  

- Предлог програма поднет на утврђеном обрасцу (Образац бр. 4-Предлог 
посебног програма) у три примерака,  

- Копију Решења о регистрацији ОК „Власина“  Власотинце у АПР, 
- Изјаву да не постоје препреке из члана 118.ст.4. и 5.и члана 133.став 

 5.Закона о спорту,  

- Одлуку о суфинансирању програма или потврда намере о 
 суфинансирању програма,  

- Копију Статута и  
- Извештај завршног рачуна за претходну годину и  финансијских плана за 

 текућу годину. 

           У документацију је достављен и диск – ЦД са Предлогом посебног програма.  

2. ФК „Власина“ Власотинце поднела је захтев за доделу средстава по 
 посебном програму,  Пријава је достављена путем поште у затвореној коверти, а заведена 

је  , под бројем 01 бр.06-48-11/2/2018, од 26.09.2018.године,  

Уз зехтев су приложили: 

- Пропратно писмо, потписано од стране овлашћеног лица, које садржи 
основне податке о носиоцу програма,  

- Предлог програма поднет на утврђеном обрасцу (Образац бр. 4-Предлог 
посебног програма) у три примерака,  

- Копију Решења о регистрацији ФК „Власина“  Власотинце у АПР, 
- Изјаву да не постоје препреке из члана 118.ст.4. и 5.и члана 133.став 

 5.Закона о спорту,  

- Одлуку о суфинансирању програма или потврда намере о 
 суфинансирању програма,  

- Копију Статута и  
- Извештај завршног рачуна за претходну годину и  финансијских плана за 

 текућу годину. 



 У документацију је достављен и диск – ЦД са Предлогом посебног програма.  

3. ЖРК „Власотинце“ поднео  је захтев за доделу средстава по 
 посебном програму,  Пријава је достављена путем поште у затвореној коверти, а заведена 

је , под бројем 01 бр.06-48-11/3/2018, дана 27.09.2018.године  

 Уз захтев су приложили:  

- Пропратно писмо, потписано од стране овлашћеног лица, које садржи 
 основне податке о носиоцу програма,  

- Предлог програма поднет на утврђеном обрасцу (Образац бр. 4-Предлог 
посебног програма) у три примерака,  

- Копију решења о регистрацији ФК „Јединство“ из Шишаве  Агенцији за 
привредне регистре,  

- Изјаву да не постоје препреке из члана 118.ст.4. и 5. и члана 133. став 5. 
Закона о спорту, 

- Одлуку о суфинансирању програма или потврда намере о 
суфинансирању програма,  

- Копију Статута и  
- Извештај завршног рачуна за претходну годину и финансијског плана за 

текућу годину. 

 У документацији је приложен и диск – ЦД са Предлогом посебног програма.  

 4. Спортско удружење Доња Ломница поднело  је захтев за доделу 

средстава по посебном програму,  Пријава је достављена путем поште у затвореној 

коверти, а заведена је , под бројем 01 бр.06-48-11/4/2018, од 27.09.2018.године.  

Уз зехтев су приложили: 

- Пропратно писмо, потписано од стране овлашћеног лица, које садржи 
основне податке о носиоцу програма,  

- Предлог програма поднет на утврђеном обрасцу (Образац бр. 4-Предлог 
посебног програма) у три примерака,  

- Копију Решења о регистрацији ФК „Власина“  Власотинце у АПР, 
- Изјаву да не постоје препреке из члана 118.ст.4. и 5.и члана 133.став 

 5.Закона о спорту,  

- Одлуку о суфинансирању програма или потврда намере о 
 суфинансирању програма,  

- Копију Статута и  
- Извештај завршног рачуна за претходну годину и  финансијских плана за 

 текућу годину. 

 У документацију је достављен и диск – ЦД са Предлогом посебног програма.  

 Комисија је прегледала документацију и констатовала да од приспелих пријава 

формалне услове конкурса  испуњавају све доспеле пријаве. Констатовали су да су 

пријаве потпуне, поднете на прописаном обрасцу Министарства за омладину и спрот, а у 

складу са чланом 137.став 1. тачке 4. и 9. Закона о спорту.  



 Констатовано је да су испуњени сви услови носиоца програма који су утврђени 

Законом о спроту и Правилником општине Власотинце.  

 Циљеви програма су усклађени са потребама и интересима грађана у области 

спрота, у складу са чланом 137. став 1. Закона и циљевима развоја спрота у Власотинцу.  

 Вредновање квалитета програма вршено је према критеријумима утврђеним у 

Табели вредновања из члана 25. и 26. Правилника о одобравању и финансирању 

програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана општине Власотинце у 

области спорта.  

 Сваки члан Комисија на обрасцу 5. врши вредновање квалитета посебних програма 

оценама од 1 до 5 по секцијама. 

            Вредновање програма вршиће се по редоследу приспелих пријава по јавном 

позиву.  

          - Програм ОК „Власина“ из Власотинца – „Развој одбојкашког спорта на 

територији оштине Власотинце“, вреднован је од стране комисије. Како је просечна 

оцена секције финансијских и оперативних капацитета нижа од 12 поена, то се  на основу 

члана 25.Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана  општине  Власотинце у  области  спорта, из даљег процеса 

евалуације искључује  пријава ОК „Власине“ из Власотинца. 

 - Програм ФК „Власина“ из Власотинца – „Популаризација фудбала и 

унапређење здравља код младих“, је од стране комисије вреднован са 68 од могућих 

100 бодова, што је уједно и просечна оцена за овај Програм. Констатовано је да је 

квалитет програма задовољавајући (образац 10). 

          - Програм ЖРК „Власотинце“ из Власотинца – „Развој одбојкашког спорта на 

територији оштине Власотинце“, вреднован је од стране комисије. Како је просечна 

оцена секције финансијских и оперативних капацитета нижа од 12 поена, то се  на основу 

члана 25.Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана општине  Власотинце у  области  спорта, из даљег процеса 

евалуације искључује  пријава ЖРК „Власотинце“ из Власотинца. 

          - Програм СУ „Доња Ломница“ из Власотинца – „Камп фудбала у Конопници“, 

вреднован је од стране комисије. Како је просечна оцена секције финансијских и 

оперативних капацитета нижа од 12 поена, то се  на основу члана 25.Правилника о 

одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана  

општине  Власотинце у  области  спорта, из даљег процеса евалуације искључује  пријава 

ОК „Власина“ из Власотинца. 

 Комисија је после вредновања свих поднетих предлога програма констатовала да 

само програм ФК „Власина“ из Власотинца – „Популаризација фудбала и унапређење 

здравља код младих“ испуњава све услове, па је  предлажила да се овом програму 

одобре средства у износу од  2.000.000,00 динара. 

  Програм ФК „Власина“ испуњава  услове из Правилника о одобравању и 

финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана општине 

Власотинце у области спрота и Јавног позива за доделу средстава за финансирање 

посебних програма и предлаже Општинском већу општине Власотинце да предлог 

размотри и донесе Одлуку којом се одобравају предложена – тражена средства за 

реалзацију наведеног посебног Програма.  



 

 Из свега напред изнетог одлучено је као у диспозитиву Решења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ  ЛЕКУ:  Решење  је  коначно  и против  истог  се  не  може поднети  
жалба  већ  се  може  покренути  Управни  спор  код  надлежног  суда  у  року  од  30  дана  
од  дана  достављања. 
 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,  01 број06-59-16/18, дана 30.10.2018. 
године. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
 
                                                                                                          Зоран Тодоровић 
 
 
 
 
 
  

 


