
  
На основу чл.3. ст.1 тач.18., чл.24 и чл.26. Одлуке  о Општинском већу општине Власотинце 
(„Службени гласник града Лесковца“, бр. 12/19),чл. 6 тач.19, чл.40и 41 Пословника о раду 
општинског већа општине Власотинце (''Сл. Гласник града Лесковца бр.31/20)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 и Записника са 
седнице Комисије за оцену годишњих и посебних програма за задовољавање потреба и 
интереса грађана општине Власотинце у области спорта од 30.11.2022. године, Општинско 
веће Општине Власотинце на 111. седници, одржаној 01.12.2022. године, донело је 
 
 

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  ФИНАНСИРАЈУ ИЗ  БУЏЕТА  ОПШТИНЕ  ВЛАСОТИНЦЕ  ЗА  2022.  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  финансирају из  буџета  општине  Власотинце  за  2022.  годину Комисије  

за оцену годишњих и посебних програма за задовољавање потреба и интереса грађана 

општине Власотинце у области спорта,  број 400-89-8/22 oд 01.12.2022. године, који  чини  

саставни  део  Решења. 

 
II 

УСВАЈА СЕ Предлог Комисије за оцену годишњих и посебних програма за 

задовољавање потреба и интереса грађана општине Власотинце у области спорта, од 

30.11.2022.године, да се ПРИХВАТИ посебни програм Женског фудбалског клуба „Росуља 

2014“ Власотинце, и да се из буџета Општине Власотинце, за 2022.годину, Програм 14-Развој 

спорта и омладине, ПА 001-Подршка локалним спортским организацијама и савезима, 

функција 810-Услуге рекреације и спорта, позиција 102/0, економска класификација 481-

Дотације спортским организацијама, ОДОБРЕ средства за финансирање посебног програма 

Фудбалског клуба „Власина“ Власотинце, као организације од посебног значаја за 

унапређење и развој спорта на територији општине Власотинце,у износу од 600.000,00 динара. 
 

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. 
 На  основу  члана  22.Правилника о одобравању и финансирању програма  којима  се  
задовољавају  потребе и интереси  грађана општине Власотинце у области спорта, Комисија 
за оцену годишњих и посебних програма за задовољавање потреба и интереса грађана 



општине Власотинце у области спорта,  доставила  је  Општинском  већу записник са   
предлогом за одобравање  програма,  које на  основу  члана  31.  Правилника  доноси  решење  
о  одобрењу  посебног  програма. 
 Записником  је  констатовано  да  је  јавни  позив  за финансирање посебних програма 
којима се остварује општи интерес у области спорта у општини Власотинце за 2022.годину, 
расписан дана 18.11.2022. године, а по одлуци Општинског већа општине Власотинце 01 број 
06-86-1/2022 од 18.11.2022.године, за  доделу  средстава  средства у износу од 3.000.000,00 
динара,  којим су ближе  одређени услови и начин конкурисања. 
 Записником  је констатовао је да су пријаве по Јавном позиву поднели: 
 

- ФК ,,Власина " Власотинце бр. 400-89-1/2021 од 28.11.2022. године 
- СУ „Доња Ломница“,Доња Ломница бр. 400-89-2/2022 од 28.11.2022. године 
- ЖФК„Росуља 2014“ Власотинце, бр. 400-89-3/2022 од 28.11.2022. године 
- ОРК „ Власотинце“ Власотинце бр. 400-89-4/2022 од 28.11.2022.године 
- Кикбикс клуб „Власотинце“ Власотинце бр.400-89-5/2022 од 28.11.2022.године 
- Спортски савез оштине Власотинце  бр 400-89-6/2022. од 28.11.2022 године 
- ЖРК „Власотинце“ Власотинце бр 400-89-7/2022. од 28.11.2022. године 

 
 

Записником  је  констатовано да је Комисија прегледала документацију и констатовала 

да од приспелих пријава формалне услове конкурса  испуњавају све доспеле пријаве. 

Констатовали су да су пријаве поднете благовремено у року који дефинише јавни позив, да су 

потпуне, поднете на прописаном обрасцу Министарства за омладину и спрот и општине 

Власотинце, а у складу са чланом 137.став 1. тачке 4., 9. и 11. Закона о спорту.  

 Комисија је такође констатовала да су испуњени сви услови који се односе на Носиоце 

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.  

 Записником  је констатовано да је Комисија извршила Вредновање квалитета програма 

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.  

            Вредновање програма извршено је по редоследу приспелих пријава по јавном позиву.  

 

1. Програм ФК „Власина“ из Власотинца – „Афирмација фудбала и рада на здрављу 
младих“, вреднован је од стране комисије. Комисија је овај предлог посебног програма 
оценила описном оценом добар, са бројем бодова 85,8 од могућих 100 бодова, што је уједно и 
просечна оцена за овај Програм. Констатовано је да је квалитет програма врло добар (образац 
10).  

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, па Комисија 

предлаже Општинском већу општине Власотинце да предлог размотри и донесе Одлуку којом 

се одобравају предложена – тражена средства у износу од 600.000,00 динара за реалзацију 

наведеног посебног Програма.  

2. Програм СУ „Доња Ломница“ из Доње Ломнице– „Организација спортског кампа за 
талентоване спортисте“, вреднован је од стране комисије. Комисија је овај предлог посебног 
програма оценила описном оценом  добар, са бројем бодова 82,8 од могућих 100 бодова, што 
је уједно и просечна оцена за овај Програм. Констатовано је да је квалитет програма врло 
добар (образац 10).  

Програм СУ „Доња Ломница“ 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, па Комисија предлаже Општинском већу општине Власотинце да предлог размотри 

и донесе Одлуку којом се одобравају предложена – тражена средства у износу од 600.000,00 

динара за реалзацију наведеног посебног Програма.  

3. Програм ЖФК „Росуља 2014“ из Власотинца – „Популаризација женског фудбала 
кроз камп“, вреднован је од стране комисије. Комисија је овај предлог посебног програма 
оценила описном оценом добар, са бројем бодова 79,8 од могућих 100 бодова, што је уједно и 
просечна оцена за овај Програм. Констатовано је да је квалитет програма добар (образац 10).  

Програм ЖФК „Росуља 2014“ 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, па Комисија предлаже Општинском већу општине Власотинце да предлог размотри 

и донесе Одлуку којом се одобравају предложена – тражена средства у износу од 600.000,00 

динара за реалзацију наведеног посебног Програма.   

4. Програм ОРК „Власотинце“ из Власотинца – „Рукометни камп“, вреднован је од 

стране комисије. Комисија је овај предлог посебног програма оценила описном оценом  

добар, са бројем бодова 73,4 од могућих 100 бодова, што је уједно и просечна оцена за 

овај Програм. Констатовано је да је квалитет програма  добар (образац 10). 

Програм ОРК „Власотинце“ 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, па Комисија предлаже Општинском већу општине Власотинце да предлог размотри 

и донесе Одлуку којом се одобравају предложена – тражена средства у износу од 500.000,00 

динара за реалзацију наведеног посебног Програма. 

5. Програм Кикбокс клуба „Власотинце“ из Власотинца – „Организација спортског 
кампа за талентоване спортисте“, вреднован је од стране комисије. Комисија је овај предлог 
посебног програма оценила описном оценом  добар, са бројем бодова 72,8 од могућих 100 
бодова, што је уједно и просечна оцена за овај Програм. Констатовано је да је квалитет 
програма  добар (образац 10).  

Програм Кикбокс клуба „Власотинце“ 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, па Комисија предлаже Општинском већу општине Власотинце да предлог размотри 

и донесе Одлуку којом се одобравају предложена – тражена средства у износу од 200.000,00 

динара за реалзацију наведеног посебног Програма. 

6. Спортски савез општине Власотинце – „Спортска едукација и турнири учесника у 
различитим спортовима“, вреднован је од стране комисије. Комисија је овај предлог 
посебног програма оценила описном оценом одличан, са бројем бодова 92 од могућих 100 
бодова, што је уједно и просечна оцена за овај Програм. Констатовано је да је квалитет 
програма   одличан (образац 10).  

Програм Спортског савеза општине Власотинце испуњава све 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, па Комисија предлаже Општинском већу општине Власотинце да предлог 

размотри и донесе Одлуку којом се одобравају предложена – тражена средства у износу од 

400.000,00 динара за реалзацију наведеног посебног Програма.  

7. Програм ЖРК „Власотинце“ из Власотинца – „Популаризација рукомета и 
унапређење заштите здравља спортиста“, вреднован је од стране комисије. Комисија је овај 
предлог посебног програма оценила описном оценом врло  добар, са бројем бодова 83 од 



могућих 100 бодова, што је уједно и просечна оцена за овај Програм. Констатовано је да је 
квалитет програма   врло добар (образац 10).  

Програм ЖРК „Власотинце“ 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, па Комисија предлаже Општинском већу општине Власотинце да предлог размотри 

и донесе Одлуку којом се одобравају предложена – тражена средства у износу од 100.000,00 

динара за реалзацију наведеног посебног Програма. 

 
 Општинско  веће  је  усвојило  записник  и  предлог  Комисије за категоризацију  
спортских организација и оцену годишњих и посебних програма за задовољавање потреба и 
интереса грађана општине Власотинце у области спорта, и  донело  одлуку  као  у  
диспозитиву. 
 
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 број 06-93-3/22, дана 01.12.2022. године. 
 
 
                                                                                                     ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКA 
                                                                                                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                                                                                 Владимир Коцић 
                                                                                               __________________ 


