Na osnovu člana 45 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi (’’Sl. list CG’’ br.
42/03,28/04, 75/05,13/06,3/10,73/10,38/12 i 10/14) a u vezi sa članom 18 Zakona o sportu
(’’Sl. list CG ’’ br. 36/11 i 36/13) i člana 34 stav 1 tačka 2 Statuta Opštine Bijelo Polje
("Sl.list RCG - opštinski propisi", broj 25/04 i 33/06 i ‚‚Sl. list CG-opštinski propisi br. 18/10 i
32/13) ,Skupština opštine Bijelo Polje, na sjednici održanoj dana 03 i 04.2014. godine,
donijela je;

ODLUKU
o obrazovanju Savjeta za sport

Član 1
Ovom odlukom osniva se Savjet za sport Opštine Bijelo Polje (u daljem tekstu:
Savjet), uređuju prava i obaveze, sastav, način izbora i rada i druga pitanja od značaja za
njegov rad.
Član 2
Savjet je stučno savjetodavno tijelo koje prati i analizira stanje u sportu, pokreće
inicijative, predlaže i preduzima aktivnosti u cilju stvaranja uslova za razvoj i unapređenje
sporta i razvijanja odnosa saradnje opštine i sportskih klubova, sportskih organizacija i
udruženja sportskih klubova.
Savjet:
- prati stanje u oblasti sporta na teritoriji opštine,
- predlaže konkretne mjere za unapređenje stanja sporta u opštini, u cjelini i
pojedinačno u zavisnosti od vrste, odnosno discipline određenog sporta,
-učestvuje u izradi dugoročnog opštinskog programa za sport i utvrđuje nacrt tog
akta,
- učestvuje u izradi opštinskog programa razvoja sporta i prati realizaciju istog,
-razmatra opšte akte iz oblasti sporta
- prati rad JU ’’Cetnar za sport’’
-postavlja kratkoročne, periodične i dugoročne ciljeve i prioritete razvoja sporta,
-.predlaže organizacione, administrativne i finansijske i druge mjere za unapređenje
sporta na teritoriji opštine i
- vrši i druge poslove iz oblasti sportske djelatnosti u skladu sa zakonom, Statutom i
drugim aktima Skupštine opštine i predsjednika Opštine .
Član 3
Savjet ima predsjednika i 6 članova.
Predsjednika i članove Savjeta imenuje predsjednik Opštine iz reda uspješnih
sportista i sportskih radnika, na period od četiri godine.

Član 4
Postupak imenovanja članova Savjeta pokreće se javnim pozivom.
Javni poziv traje 15 dana i objavljuje se na web sajtu Opštine i preko sredstava
javnog informisanja.
Kandidate za imenovanje članova Savjeta mogu predložiti:sportski klubovi, sportske
organizacije, nevladine organizacije i građani.
Član 5
Savjet radi u sjednicama.
Način rada i odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad Savjeta , bliže se uređuju
Poslovnikom o radu, koji donosi Savjet.
Član 6
Stručne, administrativno –tehničke i druge poslove za Savjet obavlja Sekretarijat za
opošte upravne poslove i društvene djelatnosti.

Član 7
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ‘’Službenom listu
CG-opštinski propisi’’
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