СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА УЖИЦА
XLIXII

30. август 2016. године

Број 23/16

89. Градско веће града Ужица, на основу члана 103. Статута града Ужица (Службени лист града Ужица број 16/2013 – пречишћен
текст), на седници одржаној дана 30.08.2016. године донета је
ОДЛУКА
О ОДРЖАВАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ФЕСТИВАЛА ПРИРОДНИХ ВОЋНИХ РАКИЈА ПОД
НАЗИВОМ ''ЖЕСТИВАЛ''
Члан 1.
Овом одлуком, у складу са Споразумом о организовању првог ''Регионалног фестивала воћних ракија Ужице 2006'' од 01.09.2006.
године, наставља се одржавање привредно-туристичке манифестације под називом ''Регионални фестивал природних воћних ракија'', као стална
манифестација града Ужица која има за циљ да афирмише, промовише и унапреди производњу и пласман воћних ракија, као и туристичких и
других потенцијала ужичког краја.
Члан 2.
Привредно-туристичка манифестација Регионални фестивал природних воћних ракија ''Жестивал''', (у даљем тексту: фестивал) одржава
се једном годишње и траје два дана у оквиру прославе Дана града.
У организацију, реализацију и финансирање фестивала могу се укључити и друге релевантне институције и оранизације.
Овлашћује се градоначелник да са институцијама и организацијама из става 2. овог члана, потпише споразум о њиховом укључивању у
реализацију и финансирање фестивала.
Члан 3.
Органи фестивала су: Савет фестивала и Организациони одбор.
Члан 4.
Председника и чланове Савета фестивала, као и председника и чланове Организационог одбора именује Градско веће града Ужица.
Члан 5.
Савет фестивала:
доноси одлуке битне за унапређење фестивала,
стара о обезбеђивању средстава за организацију фестивала,
реализује и друге одлуке по налогу Градског већа.
Члан 6.
Организациони одбор:
утврђује програм и износ средстава потребних за реализацију фестивала,
спроводи програм фестивала,
одређује место, време и трајање фестивала,
именује Комисију за избор излагача,
ангажује Комисију за оцењивање експоната,
утврђује критеријуме за избор излагача,
доноси одлуку о износу котизације,
предлаже градоначелнику набавку добара и услуга за реализацију програма фестивала, у складу са законом,
доноси одлуку о учешћу излагача пратећих садржаја фестивала,
доноси одлуку наградама учесницима фестивала,
усваја сценарио официјелног дела програма фестивала,
по завршетку фестивала подноси извештај Градском већу о реализацији програма фестивала и утрошеним средствима.
Члан 7.
Средства за одржавање фестивала обезбеђују се:
из буџета града Ужица, на основу програма и предрачуна трошкова фестивала,
из буџета Републике Србије,
из средства институција и организација из члана 2. ове одлуке,
донација и спонзорства,
котизација за учешће на фестивалу,
и из других извора у складу са законом.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивaња у „Службеном листу града Ужица”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
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90. На основу члана 103. Статута града Ужица (Службени лист града Ужица број 16/2013 – пречишћен текст), као и члана 4. Одлуке о
одржавању Регионалног фестивала природних воћних ракија под називом ''Жестивал''(Службени лист града Ужица број 23/16), Градско веће
града Ужица, на седници одржаној дана 30.08.2016. године донело је
ОДЛУКУ
I У Савет фестивала именују се :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тихомир Петковић (председник), градоначелник града Ужица
Немања Нешић, заменик градоначелника града Ужица
Димитрије Пауновић, начелник Златиборског управног округа
Раде Љубојевић, председник Регионалне привредне коморе Ужице
Горан Лапчевић, Пословни клуб Западне Србије
Славко Лукић, директор Регионалне развојне агенције Златибор
Мирослав Миливојевић, директор Пољопривредне саветодавне и стручне службе Ужице
Вукосав Томашевић, председник Националне асоцијације произвођача ракије „Српска ракија“

II У Организациони одбор фестивала именују се:
1. Бранислав Митровић (преседник), град Ужице
2. Сања Јанковић, град Ужице
3. Петар Благојевић, град Ужице
4. Миодраг Петковић, град Ужице
5. Мирослав Рађен, ТО регије Запдна Србија
6. Бобан Перишић, ТО Ужица
7. Биљана Радовић, Регионална развојна агенција Златибор
8. Невена Деспотовић, Регионална привредна комора Ужице
9. Небојша Брзаковић, Пољопривредна саветодавна и стручна служба Ужице
10. Данијел Вукајловић, ЈП Велики Парк.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
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