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И З В Е Ш Т А Ј  
О ОДОБРЕНИМ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ/ СУФИНАНСИРАЊЕ  У ОБЛАСТИ СПОРТА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА  

У 2017. ГОДИНЕ  

 

      

 Стручна Комисија, коју је образовало Општинско Веће решењем број 06-57/2017-

02 од 20.02.2017. године,  је дана 03.03.2017. године заседала ради стручног прегледа и 

давања оцена на поднете предлоге спортских организација са седиштем на територији 

општине Љубовија за финансирање годишњих програма у 2017. години. 

  

 Комисија је у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма 

којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Љубовија 

(„Сл. лист Општине Љубовија“, број 12/2016) спровела прву и другу фазу поступка 

одобравања програма који су поднети од надлежног општинског Савеза. 

  

 Прва фаза је обухватала административну (формалну) проверу и оцену 

испуњености прописаних услова и критеријума у погледу организације подносиоца 

предлога програма, форме предлога програма и адекватности програма. Друга фаза је 

обухватала вредновање поднетих предлога програма према критеријумима утврђеним 

Табелом вредновања, након чега се врши рангирање поднетих програма према просечном 

броју бодова.  Након утврђивања листе приоритета (ранг листе) поднетих предлога, 

Стручна Комисија је доставила Предлог за одобравање годишњих програма за 

финансирање/суфинансирање у области спорта за 2017. годину Општинском већу које 

доноси коначну одлуку о одобравању поднетих програма као и одлуку о висини 

одобрених средстава, што представља трећу фазу поступка. 

  

 Општинско веће Општине Љубовија је на седници одржаној 09.03.2017. године, 

донело Одлуку о одобравању годишњих програма са износом одобрених средстава 

спортских организација за финансирање/суфинансирање у области спорта за 2017. годину. 

  

 Преглед одобрених програма и износ одобрених средстава дат је у Табели 1. : 

 

 

 

 



      ТАБЕЛА 1. 

 

1. Фудбалски клуб „Дрина“ Љубовија 2.000.000,00 динара 

2. Спортски савез општине Љубовија   1.997.800,00 динара 

3. Општински фудбалски савез Љубовија 2.000.000,00 динара 

4. Шаховски Клуб „Дрина“ 300.000,00 динара 

5. Кошаркашки клуб „Младост“ 300.000,00 динара 

6. Кошаркашки клуб „Љубовија“ 1.200.000,00 динара 

7. Планинарски клуб „Торничка Бобија“ 100.000,00 динара 

8. Фудбалски клуб „Азбуковица“ Црнча 420.000,00 динара 

9. Рафтинг клуб „Дринска регата“ 120.000,00 динара 

10. Фудбалски клуб „Чобанче“ 60.000,00 динара 

11. Фудбалски клуб „Црнча“ 60.000,00 динара 

12. Фудбалски клуб „Врхпоље“ 50.500,00 динара 

13. Фудбалски клуб „Грабовица“ 45.000,00 динара 

14. Фудбалски клуб „Слога ДБ“ 40.000,00 динара 

15. Карате клуб „Дрина“ Одбија се 

 

 

 Са носиоцем одобреног програма, у складу са Законом, начелник Општинске 

управе општине Љубовија закључује уговор о реализовању програма. Ако се носилац 

одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана од дана 

пријема позива, сагласно Закону сматраће се да је одустао од предлога програма. 

 Овај Извештај се објављује на званичној интернет страници Општине Љубовија. 

У Љубовији, 09.03.2017. године.  

 

 ПРЕДСЕДНИК  

 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 Милован Ковачевић 


