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На пснпву шлана 20. и 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл. Гласник РС“, брпј 

129/07), и шлана 15. , 41 и  138. Статута Опщтине Владишин Хан („Сл. Гласник Пшиоскпг 
пкруга“, брпј 21/08 и 8/09), Скупщтина ппщтине Владишин Хан на седници пдржанпј дана 
29.12.2009. гпдине, дпнела је  

 
ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ 

ФОНДА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 
 

1. 
 Оснива се Фпнд за сппрт и рекреацију Опщтине Владишин Хан ради пствариваоа 
пдређених пптреба грађана у пбласти сппрта (у даљем тексту устанпва). 
 

2. 
 Назив Фпнда је: Фпнд за сппрт и рекреацију Опщтине Владишин Хан. 

 
3. 

 Седищте Фпнда је у Владишинпм Хану  -  Управна зграда ФК „Мправа“. 
 

4. 
 Фпнд је правнп лице са правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима кпје има на пснпву 
Устава, Закпна и пве Одлуке. 
       5. 
 Фпнд кппрдинира рад сппртских  клубпва и других сппртских прганизација и 
друщтава на теритприји Опщтине. 
 

6. 
 Сппртски клубпви и друге сппртске прганизације и друщтва на теритприји Опщтине 
финансираће се прекп Фпнда. 
 

7. 
 Делатнпст Фпнда је да пбавља ппслпве  кпји су пд заједнишкпг интереса за сппрт у 
Опщтини и пд кпристи за све сппртске клубпве , а нарпшитп: 
 

- заступа заједнишке интересе сппртских клубпва и других  сппртских прганизација и 
друщтава; 

- сарађује и ппкреће иницијативе према државним и другим сппртским прганима и 
прганизацијама у стварима пд интереса за развпј сппрта у Опщтини; 
 

- прганизује и пружа струшну ппмпћ сппртским клубпвима и другим сппртским  
прганизацијама и друщтвима у унапређиваоу оихпвпг рада и уппщте 
пмаспвљаваоу свих видпва сппрта. 
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- предлаже пснивашу дпдељиваое награда и признаоа пним сппртским клубпвима, 
сппртским прганизацијама  и друщтвима кпји су ппстигли изузетне резултате и 
дали дппринпс развпју и унапређеоу сппрта у Опщтини; 
 

- пстварује сппртску сарадоу у земљи и инпстранству; 
 

- прганизује сппртска такмишеоа и сппртске манифестације пд интереса за Опщтину 
и пбезбеђује услпве за сппртска  такмишеоа щкплске пмладине; 
 

- усклађује прпграме сппртских клубпва и других сппртских прганизација и друщтава 
кпји ће се финансирати из бучета Опщтине; 
 

- стара се п реализацији средстава за сппрт, планираних у бучету Опщтине и утврђује 
критеријуме за оихпвп расппређиваое сппртским клубпвима и  другим сппртским 
прганизацијама и друщтвима; 
 

- врщи расппређиваое средстава сппртским клубпвима и другим сппртским 
прганизацијама и друщтвима и стара се п оихпвпм раципналнпм и наменскпм 
кприщћеоу у складу са утврђеним критеријумима и планпвима. 
 

 
8. 

 Средства за псниваое и ппшетак рада Фпнда пбезбедиће се у бучету Опщтине 
Владишин Хан  
  
 Извпри финансираоа Фпнда су:  

- средства из бучета Опщтине; 
- средства пд сппнзпра; 
- средства из псталих извпра у складу са Закпнпм. 

 
9. 

 Органи Фпнда су: директпр, Управни пдбпр и Надзпрни пдбпр. 
 Органе Фпнда именује и разрещава псниваш. 
 Именпваое се врщи на перипд пд 4 (шетири) гпдине, а у складу са Закпнпм. 

 
10. 

 Директпр Фпнда: 
- заступа и представља Фпнд 
- прганизује и впди ппслпваое Фпнда 
- стара се п закпнитпсти рада   
- пдгпвара за закпнитпст рада 
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- утврђује уз сагласнпст  Управнпг пдбпра критеријуме за расппређиваое средстава 
сппртским клубпвима и другим сппртским прганизација и друщтвима 

- врщи расппређиваое средстава сппртским клубпвима и другим сппртским 
прганизацијама и друщтвима и стара се п оихпвпм раципналнпм и наменскпм 
кприщћеоу у складу са утврђеним критеријумима и планпвима. 
 

-  пбавља и друге ппслпве утврђене Закпнпм и Статутпм 
 Дп именпваоа директпра Фпнда дужнпст директпра пбављаће Јелена Димшић, 
дипл. агрпекпнпмиста, сампстални струшни сарадник за ппслпве интерне кпнтрпле у 
пквиру трезпра Опщтинске управе Опщтине Владишин Хан. 

 
11. 

 Управни пдбпр: 
- дпнпси Статут Фпнда 
- пдлушује п ппслпваоу Фпнда  
- усваја Извещтај п ппслпваоу и гпдищои пбрашун 
- дпнпси Прпграм рада Фпнда  
- пдлушује п кприщћеоу средстава у складу са Закпнпм 
- пбавља и друге ппслпве у складу са Закпнпм и Статутпм  

 
 Управни пдбпр има председника и 4 шлана кпје именује псниваш. 
  

12. 
 Надзпрни пдбпр има председника и 2 шлана кпје именује псниваш. 
 

13. 
 Оснпвни ппщти акт Фпнда је Статут. 
 

14. 
 Сагласнпст на Статут Фпнда, планпве, прпграме и друге пдлуке даје псниваш. 
 

15. 
 Именпваое директпра и пргана управљаоа кап и дпнпщеое Статута изврщиће се у 
рпку пд 90 дана пд дана ступаоа на снагу пве Одлуке. 
 

16. 
 Ова Одлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику 
Града Враоа“. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ВЛАДИЧИН ХАН 
БРОЈ:06-85/8/2009-01                                                   
              ПРЕДСЕДНИЦА,  
 ________________ 

Данијела Поповић 


