
На основу члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', 

бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др закон) и члана 67. Статута града Ужица (''Сл. лист 

града Ужица'', број 25/17-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници 

одржаној __________ 2018. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

о подношењу кандидатуре града Ужица  

за организацију ''МОСИ'' за 2021. годину 

 

1. Даје се сагласност да град Ужице поднесе кандидатуру за организацију 58. 

Међуопштинских омладинских спортских игара (''МОСИ'') које ће се одржати 2021. 

године и у вези с тим предузме све неопходне активности.  

2. Град Ужице поседује потребну спортску инфраструктуру, смештајне и 

угоститељске капацитете за организацију ове спортске манифестације, а средства 

потребна за реализацију ове одлуке  биће обезбеђена у буџету града Ужица. 

4. Овлашћује се градоначелник града Ужица и Спортски савез Ужица да, на основу 

ове одлуке, поднесу кандидатуру за организацију Међуопштинских омладинских 

спортских игара (''МОСИ'') за 2021. годину, по расписаном конкурсу.        

4. Овлашћује се градоначелник града Ужица да формира радну групу која ће 

предузимати све потребне радње које буду предвиђене условима конкурса.   

5.Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

града Ужица''.  

 

 

 

 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 66-15/18 

_______ 2018. године                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                   Бранислав Митровић                                        

 

 

 

Образложење  

Последње ''МОСИ'' игре у Ужицу су одржане 1971.године. Градови и општине који 

организују ''МОСИ'' игре у последњих година, раде то на врхунском нивоу. Организација 



''МОСИ'' игара се користи и за изградњу инфраструктурних објеката, набавку опреме, 

реконструкцију улица, тргова, спортских терена, школа, ђачких и студенстских домова и 

друго. Иако су организатори јединице локалне самоуправе, ''МОСИ'' игре у великој мери 

подржавају и Република Србија и Спортски савез Србије. 

Обзиром да град Ужице поседује скоро комплетну инфраструктуру, смештајне 

капацитете, здравствени центар као и потребне кадрове, Ужице од свих јединица локалне 

самоуправе има најбоље услове за организацију ''МОСИ'' игара. 

Градско веће је на седници одржаној 16.08. 2018.године, утврдило Предлог одлуке 

о подношењу кандидатуре града Ужица за организацију ''МОСИ'' игара за 2021.годину и 

предлаже Скупштини да Предлог размотри и усвоји. 




