
       На пснпву шл. 138 ст. 5 Закпна п сппрту („Сл. Гл. РС“ бр. 10/16) и шлана 21 правилника п 

пдпбраваоу, финансираоу прпграма   кпјима се задпвпљавају пптребе и интереси грађана 

ппщтине Власптинце у пбласти сппрта 01 бр 006-04-272017. Кпмисија за  категпризацију  

сппртских  прганизација и пцену гпдищоих и ппсебних прпграма за задпвпљаваое  пптреба 

интереса грађана ппщтине Власптинце у пбласти сппрта,  дана 08. 11.   2017 гпдине расписује 

 

                                                                      ЈАВНИ ППЗИВ 

       За дпделу средстава за финансираое ппсебних   прпграма   кпјима  се пстварује ппшти 

интерес у пбласти сппрта у ппштини Власптинце за 2017. Гпдину 

1. Укупан изнпс планираних средстава за финансираое ппсебних прпграма сппртских 

прганизација из бучета ппщтине Власптинце за 2017. Гпдину изнпсе 1.000.578 динара и 

предвиђена су у Пдлуци п бучету за 2017 гпдину ппщтине Власптинце („Службени 

гласник  града Лескпвца бр. 52/16, 7717, 10/17 и 17/17),прпграмска квалификација 14-

Развпј сппрта и пмладине, функципнална квалификација 810- Услуге рекреације и 

сппрта, екпнпмска квалификација 481- Дпнација сппртским прганизацијама.  

2. Ппд ппсебним  прпграмима ппдразумевају се прпграми набрпјани у шлану 137. Ст. 1 

ташака 4, 9, 11 и 15. Закпна п сппрту РС, („Сл. Л РС“, бр 10/16) 

- Пбезбеђеое услпва и прганизпваое сппртских камппва за сппртски развпј 

талентпваних сппртиста и унапређеое квалитета струшнпг рада са оима: 

- Унапређеое здравља сппртиста и пбезбеђеое адекватнпг сппртскпг здравственпг 

пбразпваоа сппртиста, ппсебнп младих, укљушујући и  антидппинг  пбразпваое. 

- Спрешаваое негативних ппјава у сппрту ( дппинг, насиље, и недплишнп ппнащаое, 

намещтаое сппртских резултата  и др.) 

- Раципналнп и наменскп кприщћеое сппртских сала и сппртских пбјекта и свпјини 

пщтине Власптинце крпз  пдпбраваоа оихпвпг кприщћеоа за сппртске активнпсти и 

дпделу термина за тренираое ушесницима у систему сппрта.  

3. Пп  расписанпм  ппзиву за дпделу средства за финансираое ппсебних прпграма за 2017 

гпдину , сппртске  прганизације  и пстале прганизације , нису дужне да кап дпказ уз 

пријаву , ппднесу и дпдатну дпкументацију, псим први пут пве гпдине јављају на јавни 

ппзив ( утпм слушају дпставити дпкументацију из шлана 5. Правилника п пдпбраваоу. 

Финансираоу прпграма кпјима се задпвпљавају пптребе  и  интересе грађана ппщтине 

Власптинце у пбласти сппрта).     

4. Јавни ппзив се пбјављује на званишнпм сајту ппщтине Власптинце и пстаје птвпрен  у 

перипду пд 08. 11. 2017 гпдине дп 16. 11. 2017 гпдине.  Датум пбавещтеоа п пдпбреним  

прпграмима  је  21. 11. 2017 гпдине.  

5. Пријаве се ппднпсе у затвпренпј кпверти на адресу: Ппщтина Власптинце  Ппщтинскп 

веће , Трг пслпбпђеоа бр 12. 16.210 Власптинце. Са назнакпм. КПМИСИЈА ЗА 

КАТЕГПРИЗАЦИЈУ СППРТСКИХ ПРГАНИЗАЦИЈА И ПЦЕНУ ГПДИШОИХ И ППСЕБНИХ  

ПРПГРАМА ЗА ЗАДПВПЉАВАОЕ  ППТРЕБЕ ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА ППШТИНЕ ВЛАСПТИНЦЕ 

У ПБЛАСТИ СППРТА. Ппщтпм или предајпм услужнпм центру Ппщтинске управе 

ппщтине Власптинце  



6. Дпкументација пп јавнпм ппзиву се мпже преузети свакпг раднпг дана 0д 7,30 дп 14,30 

шаспва  у Ппщтинскпм  већу кпд гпсппдина Станкпвић Слпбпдана ( Већник за сппрт и 

шлан кпмисије). 

7. Све важне  инфпрмације  у вези јавнпг ппзива мпгу се дпбити  пд председника  

кпмисије Пещић Славище . 

 

КПМИСИЈА ЗА КАНЕГПРИЗАЦИЈУ СППРТСКИХ ПРГАНИЗАЦИЈА И ПЦЕНУ ГПДИШОИХ И 

ППСЕБНИХ ПРПГРАМА ЗАЗАДПВПЉАВАОЕ ППТРЕБА И ИНЕРЕСА ГРАЂАНА ППШТИНЕ 

ВЛАСПТИНЦЕ УПБЛАСТИ СППРТА  брпј 06-4-2/2017  дана  26. 01.  2017 гпдине.  


