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ВЛАСОТИНЦЕ 
 

На основу члана 2. став 1. тачка 2), члана 19. став 2., и члана 21. Правилника о 
одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана 
општине Власотинце у  области  спорта 01 број 06-4-2/2017, од 26.01.2017.године, а у вези са 
чланом 113., чланом 117., чланом 137. и чланом 138. Закона о спорту („службени гласник РС“, 
број 10/2016), на основу Закључка општинског већа општине Власотинце 01бр.06-55-1/21 од 
18.06.2021. год, општинско веће општине Власотинце расписује 

 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

За доделу средстава за финансирање посебних програма којима се остварује општи 
интерес у области спорта на територији општине Власотинце у 2021. години 

 

Расписује се Јавни позив за посебне програме у области спорта за област општег интереса, 

утврђеним чланом 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана општине  Власотинце у  области  спорта, 01 број 

06-4-2/2017, од 26.01.2017.године., и то за следеће програмске активности: 

1) обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој 

талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима – члан 137. 

став 1. тачка 4) Закона о спорту. 

2) унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-

здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг 

образовање – члан 137. став 1. тачка 9) Закона о спорту. 

3) спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, 

намештање спортских резултата и др. – члан 137. став 1. тачка 11) Закона о спорту. 

4) рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној 

својини чији је корисник јединица локалне самоуправе и спортских објеката у својини 

јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог коришћења за спортске 

активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта – члан 137. 

став 1. тачка 15) Закона о спорту. 

НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТВА КОЈА СУ НА РАСПОЛАГАЊУ 

Средства за финансирање и суфинансирање посебних програма у области спорта планирана 

су Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету општине Власотинце за 2021.годину, Програм 

1301-Развој спорта и омладине, Активност 0001-Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и савезима, функционална класификација 810-Услуге 

рекреације и спорта, позиција 94/2, економска класификација 481000-Дотације невладиним 

организацијама. 



Висина средства за финансирање посебних програма која су на располагању на јавном позиву 

су 4.000.000,00 динара. 

КРАЈЊИ РОК ЗА УПОТРЕБУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТВА 

Крајњи рок за употребу одобрених средства по овом јавном позиву је 31.12.2021.године. 

УСЛОВИ КОЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРОГРАМА МОРА ДА ИСПУНИ 

Одобравање посебних програма вршиће се у складу са Правилником о одобравању и 

финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана општине  

Власотинце у  области  спорта 01 број 06-4-2/2017, од 26.01.2017.године. 

Предлоге посебних програма могу поднети спортске организације које испуњавају следеће 

услове: 

1) Да су регистроване у складу са Законом; 

2) Да имају седиште на територији општине Власотинце; 

3) Да послују на недобитној основи; 

4) Да су директно одговорни за припрему и извођење програма; 

5) Да су претходно обављали делатност у области спорта најмање годину дана; 

6) Да су чланови одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза преко 

кога се остварује општи интерес у области спорта; 

7) Да испуњавају у складу са Законом прописане услове за обављање спортских 

активности и делатности; 

8) Да располажу капацитетима за реализацију програма. 

КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРОГРАМА МОРА ДА ИСПУНИ 

Предложени програм мора да задовољи следеће критеријуме: 

1) Да доприноси остваривању општег интереса у области спорта утврђеним Законом; 

2) Да је у складу са Законом о спорту и Правилником о одобравању и финансирању 

програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана општине  Власотинце у  

области  спорта; 

3) Да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у општини Власотинце; 

4) Да ће се реализовати у текућој години; 

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ УЗ ПРЕДЛОГ ПОДНОСИ 

Подносилац предлога програма обавезан је да достави следећу документацију: 

1) Пропратно писмо у коме су наведене основне информације о носиоцу програма  и 

предложеном програму, које је потписало лице овлашћено за заступање; 

2) Предлог програма поднет на утврђеном обрасцу (апликационом формулару-Образац 

4 – Предлог посебног програма); 

3) Копију решења о регистрацији; 

4) Изјава о партнерству уколико постоји таква врста сарадње; 

5) Изјаву да не постоје препреке из члана 118. став 4. и 5. и члана 133. став 5. Закона о 

спорту; 

6) Одлуку надлежног органа носиоца програма о подношењу предлога програма 

7) Потврду о чланству у надлежни национални грански савез преко ког се остварују општи 

интереси у области спорта 



Предлог програма садржи детаљне податке о: 
1) Носиоцу програма; 
2) Области потреба и интересе грађана у којој се остварује програм из члана 137. став 

1. Закона;  
3) Учесницима у реализацији програма  и својству у коме се ангажују;  
4) Циљевима и очекиваним резултатима програма;  
5) Врсти и садржини активности и времену и месту реализације програма, односно 

обављања активности;  
6) Томе како ће се вршити оцењивање успешности програма (вредновање резултата 

програма);  
7) Финансијском плану (буџету) програма, односно потребним новчаним средствима, 

исказаним према врстама трошкова и утврђеним обрачуном или у паушалном 
износу;  

8) Динамичком плану употребе средстава (временски период у коме су средства 
потребна и рокови у којима су потребна);  

9) Начину унутрашњег праћења и контроле реализације програма и евалуације 
резултата;  

10) Претходном и будућем финансирању носиоца програма и програма. 
 
Уз предлог програма поднетом на прописаном обрасцу, подноси се документација којом се 

доказује испуњеност напред наведених критеријума које подносилац програма треба да 

испуни у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана општине  Власотинце у  области  спорта 01 број 

06-4-2/2017, од 26.01.2017.године. 

Образац предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма, морају 

бити попуњени и достављени у два примерка. 

Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављена стручној комисији у 
запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења, препорученом поштом, куриром или лично на 
писарници општинске управе општине Власотинце.  

Адреса на којој се шаљу пријаве: Општина Власотинце, Општинско веће , Трг ослобођења бр 
12, 16210 Власотинце, са назнаком, КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ 
ПРОГРАМА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ 
ВЛАСОТИНЦЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА.  

Додатне информације и документација по јавном позиву могу се преузети сваког радног дана 
од 7.30 часова до 14.30 часова у Општинском већу општине Власотинце (већник за спорт). 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 

Јавни позив ће бити објављен на званичној интернет страници општине Власотинце, на 
огласној табли општине Власотинце, а рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања, односно до 05.07.2021.године. 

  

 
                                                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                     Братислав Петровић 


