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             На основу члана 137.  и члана  138.  Закона о спорту  (,,Сл.гласник РС'', број 

10/2016), члана 31. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Варварин  број 110-

4/2017-III  од  17.02.2017.године, члана 64 .Статута општине Варварин (,,Службени лист 

општине Варварин“, број 5/2019), члана 8. и члана 12. став 3. Пословника о раду 

Општинског већа општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 40/2020), 

а у складу са Одлуком о буџету општине Варварин за 2023.годину (,,Службени лист 

општине Варварин'', број  25/2022),  

Општинско веће општине Варварин на 77.телефонској седници одржаној дана 

06.03.2023.године, доноси  

 

 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН  

 ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА  

ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ВАРВАРИН ЗА 2023.ГОДИНУ 

 

 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком одређује се износ средстава који се додељује из буџета општине Варварин 

за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Варварин за 2023. годину, 

на предлог Стручне комисије за оцену годишњих и посебних програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта  и контролу реализовања 

програма и наменског коришћења средстава из буџета Општине Варварин за 2023.годину, 

број 66-5/2023 од 06.03.2023.године, по Јавном позиву спортским организацијама  на 

територији општине Варварин за подношење годишњих програма за 2023.годину, број 66-

4/2023-III од  17.02.2023.године. 

 

 Потребе и интереси  грађана у области спорта на територији општине Варварин за 

2023.годину оствариће се кроз финансирање и суфинансирање годишњих програма  

спортских организација из средстава буџета општине Варварин за 2023. годину,  

опредељених у износу од 10.500.000,00 динара,  у оквиру Раздела 5 Општинска управа, 

Програм 1301 – Развој спорта и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 

локалним спортским оганизацијама, удружењима и савезима, Функциoналн 

акласификација 810 – Услуге рекреације и спорта, Економска класификација 481000 – 

Дотације невладиниом организацијама. 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Члан 2. 

Средства из члана 1. став 2. ове одлуке,  додељују се спортским клубовима у следећем 

износу: 

1. Фудбалски клуб Темнић1924 Варварин.....................................1.500.000,00  

2. Фудбалски клуб Бошњане............................................................... 700.000,00  

3. Фудбалски клуб Јухор Обреж..........................................................250.000,00 

4. Фудбалски клуб Младост Доњи Катун..........................................400.000,00  

5. Спортски савез Варварин............................................................. 1.990.000,00  

6. Шах клуб Темнић Варварин............................................................130.000,00  

7. Фудбалски клуб Борац Горњи Катун........................................... .500.000,00  

8. Фудбалски клуб Младост Тољевац.............................................. ..400.000,00 

9. Фудбалски клуб Парцане..................................................................250.000,00  

10. Фудбалски клуб Млади радник Бачина..........................................70.000,00  

11. ОФК Шампион 2013 Бошњане........................................................250.000,00  

12. Омладински фудбалски клуб Орашје............................................300.000,00  

13. Фудбалско спортско удружење Калчо ..........................................350.000,00  

14. Фудбалски савез општине Варварин...............................................50.000,00  

15. Клуб малог фудбала Темнић Варварин........................................300.000,00  

16. Кошаркашки клуб Темнић Варварин...........................................700.000,00  

17. Бокс клуб Јован Курсула Варварин..............................................400.000,00  

18. Шаховско удружење Рокада............................................................180.000,00  

19. Спортско фитнес удружење Хадес.................................................130.000,00 

20. Карате клуб Темнић Варварин......................................................750.000,00  

21. Савез за школски спорт Варварин.............................................. .400.000,00  

22. СКББФП Конан Варварин.............................................................150.000,00  

23. Клуб спортских риболоваца Морава............................................100.000,00  

24. Клуб спортских риболоваца Темнић............................................100.000,00 

25. Одбојкашки клуб Антена 08-Темнић Варварин........................150.000,00  

Укупан износ расподељених средстава износи 10.500.000,00 динара. 

Члан 3. 

Пројекти, односно програми, за које су овом одлуком обезбеђена средства у буџету 

општине Варварин за 2023.годину, морају бити реализовани најкасније до 31.децембра 

текуће године. 

Члан 4. 
Трошкови пројекта морају бити оправдани, стварни и у непосредноj вези са циљевима 

реализације програма. 

Корисник средстава је дужан да средства за реализацију пројеката троши наменски, за 

намену наведену у захтеву који је прихваћен од стране Комисије за доделу средстава за 

програме и пројекте из области спорта. 



3 
 

Члан 5. 
Подносиоци одобрених програма обавезни су да даваоцу средстава, на захтев, као и у року 

који је предвиђен уговором о реализацији програма, доставе извештај са потребном 

документацијом о остваривању програма или делова програма и коришћењу средстава 

буџета Општине. 

                                                                         Члан 6. 

Општина може обуставити даље финансирање програма, односно једнострано раскинути 

уговор о реализацији програма, ако подносилац одобреног програма не достави извештај у 

року предвиђеном уговором. 

   Члан 7. 
Извештај о утрошку средстава корисник подноси Одељењу за буџет и финансије, 

утврђивање и наплату јавних прихода Општинске управе, у року предвиђеним уговором 

или на захтев Одељења. 

Комисија за оцену годишњих и посебних прогама којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта врши и праћење реализације ове одлуке. 

Члан 8. 

Председник општине  са подносиоцима одобених програма закључује уговор о додели 

средстава из буџета општине Варварин. 

На предлог Комисије, одобрена средства распоређују се кроз три уплате а уговором 

регулисати да ће иста  бити реализована  до висине утврђене овом одлуком. 

Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли 

Општинске управе општине Варварин, а биће објављена и на сајту општине Варварин. 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

Број: 66-6/2023-III од  06.03.2023.године 

 

 
 

 ПРЕДСЕДНИК 

Виолета Лутовац Ђурђевић, доктор медицине 

 


