
 

 

 

 

 

 

 

 

           Лист излази према потреби 

ГОДИНА ХХIX  БРОЈ  2.   21.01.2015.годинe      годишња претплата 2.700.- дин.    

           (аконтација). Цена овог броја 

               410,00 дин. Рок за рекламацију 

           10 дана 

 

 

А К Т А 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И  

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/07), члана 8. Одлуке о Општинском већу општине Брус (,,Службени лист 

општине Брус“ број 11/08) и члана 6. Одлуке о финансирању или суфинансирању 

потреба и интереса грађана у области спорта из буџета општине Брус (,,Службени лист 

општине Брус”, број 1/2015)  на предлог Комисије Скупштине општине Брус за доделу 

средстава у области спорта 

Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 20.01.2015. године  

одредило је 

 

                                       ПРОГРАМСКИ КАЛЕНДАР 

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА  

ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

    1. ПРИХВАТА СЕ предлог Комисије Скупштине општине Брус за доделу средстава 

у области спорта и ОДРЕЂУЈЕ СЕ Програмски календар за 2015. годину и то: 

- до 21. јануара 2015. године председник општине Брус расписује јавни позив за 

финансирање или суфинансирање програма 

-до 02.02.2015. године Комисија разматра поднете пријаве учесника конкурса, оцењује 

исте и сачињава обједињени предлог програма 

-обједињени предлог програма Комисија доставља Општинском већу општине Брус 

наредног дана по сачињавању истог 

-до 05.02.2015. године Комисија доноси решење о одобравању програма 

-до 10.02.2015. године председник општине Брус са носиоцем одобреног програма 

закључује Уговор о реализацији истог. 

        2. Програмски календар објавити у ,,Службеном листу општине Брус”. 

     3. Програмски календар доставити: председнику општине Брус, Комисији за доделу 

средстава у области спорта и архиви СО-е Брус. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС 
 

БРОЈ:400-43/2015-III                                                      ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

20.01.2015. године                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

           Слободан Видојевић, дипл.ецц.,с.р. 

________________________________________ 
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Република Србија 
ОПШТИНА БРУС 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ   
БРОЈ400-65/2015-II 
21. јануар 2015. године 
Б Р У С 
 

 На основу члана 7.Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и интереса 

грађана у области спорта из буџета Општине Брус (,,Службени лист општине Брус”, број 

1/2015), Председник општине Брус расписије 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
 
                         За учешће у расподели средстава из буџета општине Брус за 2015.годину 

у финансирању или суфинансирању потреба и интереса грађана у области спорта  
 

  I)   Из буџета општине Брус финансирају се следећи трошкови учесника конкурса и 

то; 
1) Накнаде трошкова смештаја и исхране за време спортских припрема и спортских 

такмичења                                                                                                             
2) Хранарина 
3) Трошкови по уговорима о стручном ангажовању спортских стручњака и стручњака у 

спорту (рад ван радног односа) 
4) Трошкови зарада у клубу (финансирање активности из програма може да обухвати само 

део зарада запослених ,материјалних трошкова и административних трошкова, а највише 

до 20% од одобрене висине средстава из буџета општине Брус за тај програм) 
5) Административни трошкови 
6) Регистрација клуба и играча 
7) Лиценце 
8) Чланарине 
9) Котизације,таксе 
10)Трошкови фиксног телефона 
11)Трошкови превоза(путни трошкови-гориво,возне карте,дневнице) 
12)Трошкови ел.енергије 
13)Канцеларијски материјал 
14)Трошкови коришћења спортских терена и хале 
15)Судијски трошкови,трошкови делегата и других службених лица на утакмици 
16) Порези и доприноси 
17) Казне 
18)Спортски реквизити 
19) Спортска опрема 
20) Осигурање спортиста 
21) Остало(непредвиђени трошкови у складу са Законом о спорту) 
        

 НАПОМЕНА;Назначени трошкови морају да буду предвиђени у пријави 

учесника конкурса. 
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     II) Право подношења пријава  на јавни позив имају следећи субјекти у области 

 спорта; 
                              1) спортска удружења, 
                              2) спортска друштва, 
                              3) стручна и друга удружења у области спотра, 
                              4) установе и привредна друштва у области спорта, 
                              5) спортске задужбине и фондације и  
                              6) спортски клубови. 
      III) Пријава се обавезно попуњава на прописаном обрасцу број 1.са следећим        

   прилозима     
             1) извод из регистра у којем је подносилац пријаве регистрован; 
             2) доказе о испуњености услова из члана 11.став 4.  Одлуке  o финансирању или 

суфинансирању потреба и интереса грађана у области спорта из буџета општине 

Брус(,,Службени лист општине Брус“, број 1/2015); 
            3) преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат,опис 

делатности,досадашњи пројекти и сл.),сачињен од стране подносиоца пријаве; 
            4) детаљан опис програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у 

области спорта за чије се финансирање или суфинансирање подноси пријава. 
          Саставни део пријаве је изјава одговорног лица подносиоца пријаве, дата  под 

кривичном и материјалном одговорношћу; 
1) да су сви подаци наведени у пријави истинити и тачни; 
2) да ће додељена средства бити наменски утрошена; 
3) да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији програма на прописаном 

обрасцу са финансијском документацијом и другим доказима о наменском коришћењу 

средстава; 
4) да ће вратити средства уколико наступи ненаменско трошење средстава; 
5) да ће током реализације програма у публикацијама и другим медијима бити назначено да 

је реализацију подржала Општина Брус. 
     IV) Рок за попуњавање и предају пријаве је до 29.01.2015.године, до 15 часова. 
     V)Пријаве се предају на писарницу Општинске управе општине Брус са назнаком -

,,Комисији за доделу средстава у области спорта-Пријава на јавни позив“. 
    VI) Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.    

 

                                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БРУС 

                                                                                       Слободан Видојевић, дипл.ецц.,с.р. 
                                                                                   

________________________________________ 

 

С А Д Р Ж А Ј                   С Т Р А Н А 

 

43. ПРОГРАМСКИ  за достављање и извршење програма у 

      КАЛЕНДАР  области спорта за 2015. годину    51 

44. ЈАВНИ    за учешће у расподели средстава из буџета 

      ПОЗИВ   општине Брус за 2015. годину у финансирању и 

    суфинансирању потреба и интереса грађана 

    у области спорта      52 

 

____________________________________________________________________ 

ИЗДАВАЧ: Општинска управа Брус, телефон 826-840 (037) жиро-рачун број:  

840-742351843-94 са позивом 97 на број 11-029- Главни и одговорни уредник 

МИЛИЦА МИХАЈЛОВИЋ, Секретар Скупштине општине Брус. 



 

 

 


