СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА УЖИЦА
20. август 2021. године

LVI

Број 40/21

167. На основу члана 137. став 1. тачка 3. Закона о спорту (Службени гласник РС, број 10/16), члана 80. Статутa града
Ужица (Службени лист града Ужица, број 4/19), Одлуке о буџету града Ужица за 2021. годину (Службени лист града Ужица, број
58/20), члана 3. и 14. Одлуке о финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду
Ужицу (Службени лист града Ужица, број 45/18), члана 3. и 24. Правилника о финансирању програма којима се задовољавају потребе
и интереси грађана у области спорта у граду Ужицу ("Службени лист града Ужица", број 45/18), Градско веће града Ужица, на седници
одржаној дана 20. 08. 2021. године, доноси
ОДЛУКУ
1.

Усваја се иницијатива Спортског савеза Ужице, број 66-21 од 18.08.2021. године, за установљавање Међународног
дечијег фудбалског фестивала ''Трофеј Радомир Антић'' као спортског такмичења од посебног значаја за град Ужице са
циљем да постане традиционална манифестација.

2.

Одобрава се финансијска подршка из средстава градског буџета, у износу од 1.000.000,00 динара, нето, за реализацију
активности програма Међународни дечији фудбалски фестивал "Трофеј Радомир Антић'' у 2021. години, чији је
носилац Спортски савез Ужице.

3.

Одобрени износ пренети из средстава текуће буџетске резерве, Одлука о буџету града Ужица за 2021. годину, буџетска
позиција 189 (286).

4.

Обавезује се Спортски савез Ужице да Међународни дечији фудбалски фестивал ''Трофеј Радомир Антић'' убудуће
уврсти у свој годишњи програм рада у складу са прописаним програмским календаром.
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