СКУПШТИНСКИ ПРЕГЛЕД ОПШТИНЕ
БАБУШНИЦА

ГОДИНА MMXX – БРОЈ 24

БАБУШНИЦА, 14.12.2020.ГОДИНЕ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), и члана 63. Статута
општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број 4/19 и 7/19исправка),
Општинско веће општине Бабушница на седници од 14.12.2020. донело је

ПРАВИЛНИК
О НАГРАЂИВАЊУ СПОРТИСТА У ОПШТИНИ БАБУШНИЦА

Члан 1.
Овим Правилником уређују се ближи услови, начин исплате и висина новчаних
награда и признања најистакнутијим спортистима са територије општине Бабушница
који су својим резултатима обележили текућу годину, као и онима који су допринели
развоју и промоцији спорта.
Члан 2.
Награде се додељују у две категорије:
1. Награда за спортска достигнућа у текућој години за сваку категорију спорта
посебно и
2. Посебно признање за промоцију спорта.
Награда за спортска достигнућа може се доделити и већем броју предложених
кандидата у истој категорији спорта.
Награда за спортисту године додељује се у виду новчане награде, док се посебно
признање за промоцију спорта додељује у виду повеља, захвалница, пехара, медаља
или других пригодних предмета.
Награде из става 1. овог члана уручују се крајем године за постигнуте резултате
у тој календарској години.
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Средства за исплату новчаних награда обезбеђују се у буџету општине
Бабушница.
Члан 3.
Спортски клубови са територије општине Бабушница достављају Председнику
општине Бабушница предлоге за награђивање са одговарајућом докуметацијом и
доказима о постигнутим резултатима до 20. децембра текуће године.
Председник општине посебним актом одлучује о наградама за постигнуте
резултате.
Висина награде утврђује се на основу расположивих средстава у буџету
општине Бабушница и броја предложених спортиста за награђивање.

Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Скупштинском прегледу
општине Бабушница“.
Члан 5.

Правилник објавити у „Скупштинском прегледу општине Бабушница“.

У Бабушници, 14.12.2020.године
Број: 06-119-1/2020-3
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦА,
Ивана Стојичић,с.р.
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