
Peuy6m,rra Cp6raja
rPAI IIAIIAK
Ipagcr<o nehe
Epoj: 06-11212022-IIl
22. jyx2022. ro.quHe
IIAt{AK

CKYfIIIITPIHA TPAAA IIAIIKA

Ha ocHoBy qJIaHa 46. 3arcosa o roxanuoj car\do)mpaBr4 (,,Cn.rnaurrm PC"
6p.12912007, 8312014 - Ap. 3aKoH , 10112016 - Ap. 3aKoH , 4712018 u llll2021- 4p. saxon) u
qnaHa 84. Craryratpa4la 9asra (,,C;r. ruEcr lpaAa rlaqKa" 6p.612019),

fpagcxo nehe rpa4a rlaura, Ha ceAHr4rlu ogpNanoj 22. jym2022. roAr4ue, yrBp4rrJro
je

rrPEAJrOr OAnyKE
O I,I3MEHAMA I,I AOTIYHAMA OAJIYKE O OAOEPABABY I,I OI,IHAHCIIPAIbI/

IPOIPAMA 3A 3MOBOJbABABE IOTPEBA I{ IIHTEPECA IPABAHA Y
OEJIACTI,I CIOPTA Y IIAIIKY

na rrpeAJraxe Cr<ynurrnnu xaAouece

oAJryKy
o II3MEHAMA rr AOTTyHAMA OAJTyKE O OAOEPABAIby rr oTTHAHCI,IPAILy

TIPOTPAMA 3A 3MOBOJbABABE IIOTPEEA }I I4HTEPECA IPAbAHA Y
OEJIACTI4 CIOPTA Y TIAIIKY

y reKcry xoju je IocraBJbeH og6opHuqreNra 3a celHr.iqy Cxl,nrrrrune.

tr4:eecrn:raq Ha ceAHuuu Cxynurrrzue je Mu:rxa Cranxonnh, Haqe-rrgr.rK fpagcxe
ynpaBe 3a ApyrxTBeHe Ae,TaTHOCTT{.

CEAHI4K
bror sprh.

HHY,/\,cl,
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PENY6fl14KA CPEI4JA

rPM qAqAK

[pa4cxa ynpaBa 3a

Apyr.xTBeH e Ae.fl aTH ocrl4

6poj:Cn/22

flarynn: 19.07.2022.

9a.{ax

TPAACKO BEhE

IIPE,{MET: flpe,rylor Og.nyxe u3MeHaMa H AonyHaMa O4nyxe o oAo6paBa}by 14

Orraxcmpalby nporpaMa 3a 3agoBorbaBaroe norpe6a h hHrepeca rpabaHa

y odnacrn cnopra y gauxy

[pa4cxa ynpaBa 3a ApyutrBeHe AenarHocn4 A3paql1na je npe4nor Og-nyxe
H3MeHaMa n AOnyHaMa oAnyxe o oAo6paBaby u <Druarcrparuy nporpaMa 3a
3aAoBorbaBalbe norpe6a.H hHrepeca rpa[axa y o6nacrh cnopra y gavxy h npeAna]Ke
lpa4cxonn eehyga ra HaKoH pasMarpaFba AocraBh cKynurhHh na ycaajarue.
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На основу члана 138. Закона о спорту („Сл. гласник РС" бр. 10/2016) и члана 54. 

Статута града Чачка („Службени лист града Чачка'', број  6/2019) 

Скупштина града Чачка на седници одржаној ______________ 2022. године, донела 

је  

 

О Д Л У К У 

о изменама и допунама Одлуке о одобравању и финансирању програма за 

задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку 

 

Члан 1. 

 

   У Одлуци о одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и 

интереса грађана у области спорта у Чачку („Сл.лист града Чачка“ бр.23/2016) у члану 3. 

став 2. брише се. 

 

Члан 2. 

 

  У члану 4. после става 2. додаје се став 3. који гласи: 

 

„На основу Правилника из става 2. овог члана,  Градско веће утврђује спортска 

такмичења и организације у области спорта од посебног значаја за Град“. 

  

Члан 3. 

 

  У члану 24. после става 8. додаје се став 9. који гласи: 

 

„Уколико након спровођења поступка одобравања средстава за реализацију 

посебних програма не буду расподељена буџетска средства планирана за ову намену, 

Градско веће може објавити додатни јавни позив за финансирање посебних програма и 

након протека рокова утврђених овим чланом“. 

 

 Члан 4. 

 

            У члану 32. став 2. брише се. 

 

  Члан 5. 

 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о организацијама у 

области спорта од посебног значаја за град Чачак.(Сл.лист града Чачка“бр.18/2015, 22/2015 

и 17/2016). 

                                                        

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл. листу града 

Чачка''. 

                                                   

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: ________________________ 

Датум: _______________________ 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић 

 

 

 



O6pa3Jrorcerbe

flpanun ocHeB 3a AoHorxerbe oBe oArryKe caApxaH je y 3arcou o cnopry (,,C1.
ruIacHI4K PC" 6p.1012016) u flpanruuLlKy o o4o6panarry z SranaH cvpatey rrporpaMa
rojnnra ce ocrnapyje o[rurt4 rrHTepec y o6racrz cnopra.(,,CJr.rJracHr{K PC" 6p.64lAal6,
1812020 u 77/2022), rcojuua je nponracaHo Aa 6rurxre ycrroBe, xprarepnjyne v Haqvr vt

nocryrraK AoAeJIe cpe.qcraBa rzs 6yqera je4rauuqe JroKaJrHe caMoyrrpaBe, oAHocHo
o,qo6perre rporpaMa 3a 3aAoBoJbaBarbe rorpe6a rpalana y o6racrn cnopra Ha
repuroplrjlr je4nnuqe JIoKuuIHe caMoyrrpaBe ypelyje jeaunnr\aJroKiurHe caMoynpaBe.

Onuna I,I3MeHaMa o,qJIyKe nponzcyje ce HaAJrexHocr lpa4crcor neha rpaAa tlaqxa
y nocryrlKy yrnpfnearra cnoprcKl4x raKMr4qerba ]r opraHr.rsa\uja y o6lacru clopra oA
noce6uor sua.raja sa fpa4.

HaqennNx

,4pyrxrBeHe AeJrarHocrrr

-!l

fpa4cxe


