СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА УЖИЦА
XLIXII

29. јануар 2016. године

Број 3/16

10. На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07 34/10-УС и 54/11), Скупштина
Градске општине Севојно, на седници одржаној 29.01.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
1.

Потврђује се мандат одборнику Скупштине Градске општине Севојно који је изабран на изборима одржаним 16.3.2014.године:
-

Ранко Масал, са изборнe листе др.Војислав Коштуница – ДСС Севојно – Своји на своме

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у„Службеном листу града Ужица“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
I Број 06-40/16, 29.01.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
Иван Цвијовић, с.р.

11. На основу члана 45, 50 и 66. Закона о локалној самоуправи ( ''Службени гласник РС'' број 129/07) и члана 45. Статута Градске
општине Севојно ( ''Службени лист града Ужица'' број 20/14), Скупштина Градске општине Севојно, на седници одржаној 29.01.2016.године,
доноси
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
I Владе Живановић, разрешава се дужности члана Већа Градске општине Севојно , због поднете оставке.
II Милан Бјелић, бира се за члана Већа Градске општине Севојно.
III Мандат члана Већа Градске општине Севојно траје до истека мандата Скупштине Градске општине Севојно.
IV Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу града Ужицa''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
I број о6-41 /16, 29.01.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
Иван Цвијовић,с.р.

12. На основу члана 35. до 39. Статута Градске општине Севојно („Службени лист Града Ужица“, број 20 /14), и члана 42.
Пословника Скупштине Градске општине Севојно („Службени лист Града Ужица“, број 30/14) Скупштина Градске општине Севојно, на седници
одржаној 29 .01.2016. године, донела је
РЕШЕЊE
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
1.

Милан Бјелић,разрешава се дужности члана комисије за друштвене делатности Скупштине Градске општине Севојно, због поднете
оставке на одборнички мандат.

2.

Ранко Масал, бира се за члана комисије за друштвене делатности Скупштине Градске општине Севојно

3. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу града Ужица“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
I Број 06- 42 /16, 29.01.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
Иван Цвијовић, с.р.
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13. На основу члана 21.Статута Градске општине Севојно („Службени лист града Ужица“, број 14/20), Скупштина Градске општине
Севојно, на седници одржаној 29.01.2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
1.

Бранка Церовић, дипломирани правник, поставља се за секретара Скупштине Градске општине Севојно.

2.

Мандат секретара Скупштине траје до истека мандата Скупштине Градске општине Севојно.

3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу града Ужица“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
I Број 06 - 43/16, 29.01.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
Иван Цвијовић, с.р.

14. На основу члана 137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 24/2011) и члана 30. тачка 9. Статута Градске општине
Севојно („Службени лист града Ужица“, бр. 20/14), Скупштина Градске општине Севојно, на седници одржаној дана: 29.01.2016. године донела је
ОДЛУКУ
О ФИНАНСИРАЊУ ПОТРЕБА
У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
I ОПШТА ОДРЕДБА
Члан 1.
Овом одлуком уређујe се обезбеђивање средстава за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта на територији Градске
општине Севојно (у даљем тексту: Градска општина), услови, критеријуми, начин и поступак доделе средстава из буџета Градске општине.
II ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА
Члан 2.
Средства за задовољење потреба и интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Севојно, утврђених Законом о
спорту, обезбеђују се у буџету Градске општине Севојно.
Члан 3.
Потребе и интереси грађана у области спорта за чије се остваривање обезбеђују средства у буџету Градске општине су:
1) стварање услова за унапређење спорта за све, спортску рекреацију, односно бављење грађана спортом, посебно деце, омладине, жена
и особа са инвалидитетом;
2) организација спортских такмичења од посебног значаја за Градску општину ;
3) спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;
4) учешће спортских организација са територије Градске општине у европским клупским такмичењима;
5) предшколски и школски спорт (рад школских спортских секција, школска спортска такмичења);
6) активности спортских организација и удружења и територијалног спортског савеза, који учествују у систему спорта у оквиру гране
спорта, у складу са спортским правилима;
7) унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста;
8) стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста;
9) спречавање негативних појава у спорту;
10) едукација, информисање и саветовање грађана, спортских и осталих учесника у систему спорта о питањима битним за одговарајуће
бављење спортским активностима и делатностима;
11) периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у
области спорта на територији Градске општинe, истраживачко развојни пројекти и издавање спортских публикација;
12) унапређивање стручног рада учесника у систему спорта и подстицање запошљавања спортских стручњака и врхунских спортиста;
13) награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта.
Члан 4
Потребе и интереси грађана у области спорта из члана 3. ове одлуке остварују се кроз финансирање и суфинансирање програма и
пројеката.
Приоритет при избору програма и пројеката којима се задовољавају потребе грађана у области спорта, имају поребе грађана из члана 3.
тачке 1) и 5) ове одлуке.
III ГОДИШЊИ И ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ
Члан 5.
Предлоге годишњих и посебних програма подносе носиоци тих програма према Програмском календару из члана 118. Закона.
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Члан 6.
Предлог свог годишњег програма и програма својих чланова подноси територијални спортски савез, за остваривање потреба и
интереса грађана из члана 3. тачке 1), 2), 3), 5), 6), 10), 11) и 12) ове одлуке.
Предлог посебних програма подносе носиоци тих програма по јавном позиву који расписује Градске општине.
Носиоци програма који поднесу годишњи програм којим су обухваћене и активности за које се подноси посебан програм по јавном
позиву, не могу за исте активности да конкуришу и у посебном програму.
Члан 7.
Носиоцу програма могу да се доделе средства из буџета Градске општине , на основу поднетог предлога годишњег, односно посебног
програма, под условом да:
- је уписан у регистар код надлежног органа,
- послује на недобитној основи,
- има седиште и своју активност реализује на територији Градске општине ,
- није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности,
- нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања,
- није у последње две године правоснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својом делатношћу,
- је директно одговоран за припрему и извођење програма,
- је претходно обављао делатност најмање годину дана,
- је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година и
- ангажује најмање једног спортског стручњака који има законом предвиђене квалификације за рад у спорту.
Члан 8.
Анализу и оцену поднетих предлога годишњих и посебних програма врши стручна комисија (у даљем тексту: Комисија) коју именује
Веће Градске општине. Комисија има председника и 5 чланова. Чланови комисије именују се из реда стручњака у спорту, а један члан је
представник Градске општине.
Члан 9.
Комисија врши стручни преглед и даје оцену поднетих предлога програма и доставља председнику Градске општине предлог за
одобравање програма.
Комисија може да, за предлоге програма код којих постоји потреба за додатним информацијама или интервенцијама, пре достављања
предлога председнику Градске општине, тражи додатно објашњење од подносиоца, односно носиоца програма.
Комисија може о одређеном питању да прибави стручно мишљење од стране истакнутих стручњака или одговарајућих организација.
Члан 10.
Комисија у поступку анализе и оцене програма врши:
− административну (формалну) проверу и оцену испуњености прописаних услова и критеријума у погледу подносиоца
предлога програма, односно носиоца програма и форме и предложеног програма,
− оцену програма према одређеним критеријумима .
Члан 11.
Годишње програме којима се задовољавају потребе из члана 3. тачка 6. ове Одлуке (активности спортских организација и удружења и
спортског савеза на територији градске општине, који учествују у систему спорта у оквиру гране спорта, у складу са спортским правилима),
Комисија оцењује према критеријумима и у складу са категоризацијом спортова који ће бити утврђени Правилником који ће донети Веће
Градске општине Севојно.
Члан 12.
Након извршене анализе и оцене поднетих предлога годишњих и посебних програма, Комисија сачињава образложен предлог
годишњих и посебних програма у области спорта који могу да се финансирају из буџета Градске општине и предлаже износ средстава за сваки
појединачни програм.
Члан 13.
Председник Градске општине, на предлог Комисије и уз сагласност Већа Градске општине, доноси решење о одобрењу годишњих и
посебних програма у области спорта и утврђује износ средстава за њихову реализацију.
Члан 14.
Финансирање активности из годишњих и посебних програма може да обухвати само део зарада запослених, материјалних и
административних трошкова, а највише до 20% од одобрене висине средстава из буџета Градске општине за тај програм.
Члан 15.
Међусобна права и обавезе између носиоца годишњих, односно посебних програма чији су програми одобрени решењем из члана 13.
ове одлуке и Градске општине , уређују се уговорима.
Члан 16.
Изузетно, спортском , односно другом удружењу могу да се доделе средства за реализацију одређеног програма и на основу поднетог
предлога програма у току године, без јавног позива, уколико је у питању програм од посебног значаја за остваривање потреба и интереса грађана
у области спорта из члана 3. ове одлуке, уколико програм из објективних разлога није могао да буде поднет у роковима утврђеним Програмским
календаром, а предмет и садржај програма је такав да може бити успешно реализован само од стране одређеног носиоца програма.
Решењем о одобрењу програма из става 1. овог члана које доноси председник Градске општине уз сагласност Већа Градске општине,
утврђује се и износ средстава за његову реализацију.
Међусобна права и обавезе између спортског, односно другог удружења, чији је програм одобрен решењем председника Градске
општине из става 2. овог члана и Градске општине, уређују се уговором.
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Члан 17.
Носилац одобреног програма дужан је да наменски користи средства добијена из буџета Градске општине .
Носилац одобреног програма обавезан је да набавку добара или услуга у оквиру одобрених средстава врши у складу са законом којим се
уређују јавне набавке.
Члан 18.
Носилац одобреног програма обавезан је да у року који је предвиђен уговором о реализацији програма, а најмање једном годишње,
достави Градској општини извештај са потребном документацијом о реализацији програма или дела програма, који је финансиран средствима
буџета Градске општине .
Територијални спортски савез као овлашћени предлагач годишњих програма спортских организација, прати реализацију одобрених
годишњих програма и Градске општине доставља извештај о реализацији истих.
Периодични извештај се подноси у року од 15 дана по истеку сваког квартала у току реализације програма.
IV НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
Члан 19.
Појединцу или спортском удружењу, које је, односно чији су чланови, постигли значајне спортске резултате или допринели развоју
спорта којима се афирмише Градске општине, додељују се награде и признања.
Награде се састоје од дипломе и новчаног износа награде.
Члан 20.
Ближи услови, критеријуми, начин и поступак доделе средстава за намене из члана 19. ове одлуке, уредиће се посебним актом који
доноси веће Градске општине.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Начин и поступак доделе средстава из буџета Градске општине, односно одобрење годишњих и посебних програма, закључење уговора,
извештавање, начин јавног објављивања података о предложеним програмима за финансирање, одобреним програмима и реализацији програма,
као и контрола реализације одобрених годишњих и посебних програма ближе ће се уредити посебним актом који доноси Веће Градске општине.
Члан 22.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
I број: 06 - 44 /16, 29. 01.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
Иван Цвијовић,с.р.
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