На основу члана 66. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“,
број 2/2019), Правилника о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Брус
(,,Службени лист општине Брус“, број 2/2017) и Закључка Општинског већа
општине Брус број 06-2-1/2019-III од 16.01.2019. године а на основу предлога
Комисије за оцену програма спортских организација на територији општине Брус ,
Општинско веће општине Брус на седници одржаној дана 11.04.2019. године
донело је
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о одобравању годишњих програма и додели новчаних
средстава за финансирање годишњих програма у области спорта за 2019.
годину
1.У Решењу Општинског веће општине Брус о одобравању годишњих програма и
додели новчаних средстава за финансирање годишњих програма у области спорта
за 2019. годину, број 400-13/2019-III од 16.01.2019. године у тачки 1. мењају се
подтачке 1), 2) и 8) и гласе :
1) ОФК ,,Копаоник” Брус
-1.200.000,00 динара
2) ,,Џудо клуб” Брус
-1.200.000,00 динара
8) Савез спортова Брус
-1.200.000,00 динара
2. Овлашћена лица носиоца програма из тачке 1. овог Решења закључиће Анекс
Уговора са председником општине Брус којима ће се регулисати располагање
одобреним средствима а у свему у складу са Правилником о одобравању и
финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Брус и другим важећим материјалним прописима којима
се регулише наведена област.
Текст Анекса Уговора из става 1. ове тачке Решења сачиниће Општинско
правобранилаштво општине Брус.
Подносилац програма је дужан да се одазове позиву за закључење Анекса
уговора у року од 8 (осам) дана од дана пријема позива, у супротном, сматраће се
да је одустао од предлога програма.
3. У свему осталом Решење о одобравању годишњих програма и додели новчаних
средстава за финансирање годишњих програма у области спорта за 2019. годину,
број 400-13/2019-III од 16.01.2019. године остаје непромењено.
4.Решење доставити: председнику општине Брус, Општинском правобранилаштву
општине Брус, председнику Комисије за оцену програма спортских организација на
територији општине Брус уз обавезу да исто достави подносиоцима програма из
тачке 1. решења и архиви.
Образложење
Од стране Комисије за оцену програма спортских организација на територији
општине Брус дана 13.02.2019. године Општинском већу је достављен предлог за

измену решења за расподелу средстава у области спорта број 400-13/2019-III од
16.01.2019. године.У наведеном предлогу се наводи да се предлаже да се у складу
са Правилнком о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи
интерес у области спорта у општини Брус, екипама ОФК ,,Копаоник 1931” , Џудо
клуб ,,Брус” и организацији Савез спортова Брус умање средства у складу са
чланом 12.наведеног Правилника тако да ниједна организација у области спорта не
добије више од 20% средстава намењених у буџету општине Брус за развој спорта.
У складу са наведеним Комисија предлаже да наведене спортске организације
добију следеће износе : ОФК ,,Копаоник 1931” Брус 1.200.000,00 динара; Џудо клуб
,,Брус” 1.200.000,00 динара и Савез спортова Брус 1.200.000,00 динара.
Општинско веће општине Брус је на седници одржаној дана 11.04.2019. године
разматрало напред назначени предлог Комисије и имајући у виду одредбе члана 12.
Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у општини Брус, одлучило да исти
прихвати.
Овлашћена лица носиоца програма из тачке 1. овог решење закључиће Анекс
Уговора са председником општине Брус којима ће се регулисати располагање
одобреним средствима у року дефинисаним у тачки 2.став 3 овог Решења.
На основу напред изнетог донето је Решење као у диспозитиву .
ПРАВНА ПОУКА: Ово решење је коначно и против истог се може водити управни
спор. Предмет управног спора не може бити, у складу са законом, износ добијених
средстава, по основу овог решења.
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