Секретаријат за омладину и
спорт
Адреса: ул. Вожда Карађорђа 16
Телефон: 018/504-428
Факс: 018/504-524
Овлашћено лице за заступање Секретаријата за омладину и
Секретар: спорт је:

надлежности комисија и других радних тела органа Града;
обезбеђивање услова за рад установа као и
вршење

организација у домаћим и европским клупским такмичењима
и другим областима у складу са прописима;
евидентирање, праћење и контрола коришћења средстава
која Град обезбеђује за финансирање омладинских
пројеката, као и задовољавање потреба грађана у области
спорта;

односе на праћење и унапређивање стања у области спорта у
граду. Обезбеђује услове за реализацију закона, подзаконских
аката и стратешких и других докумената Републике Србије и
Града у области спорта. Послове везане за планирање програма
и мера
и стварање
услова за бављење грађана спортом,
посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом као и
остваривање међународне сарадње у области
спорта. У сектору
се обављају нормативно-правни, стручно-оперативни и студијскоаналитички послови који се односе на планирање прихода и
расхода Секретаријата и Сектора административно-технички и
канцеларијски послови и други послови из делокруга
Секретаријата и Сектора у области спорта. У оквиру Сектора је
организован као ужа унутрашња организациона јединица Одсек за
спорт.
Одсек за спорт
У оквиру свог делокруга рада обавља послове везане за
остваривање потреба и интереса грађана у области спорта у
Граду Нишу и реализацију стратетшких докумената, закона и
других општих акта у области спорта. У
оквиру својих
надлежности Одсек обезбеђује реализацију програма којима се
остварује јавни интерес у области спорта у граду, послове
везане за планирање програма и мера и стварање услова за
бављење грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа
са инвалидитетом као и обезбеђење услова за задовољавање
потреба грађана у области рекреативног спорта и унапређење
физичког васпитање деце предшколског узраста и школског
спорта. У надлежности Одсека је континуирано, структурисано и
планско праћење потреба у спорту и доношење програмских аката
који омогућавају развој и унапређење спорта. Одсек обавља
планске, аналитичке, стручно-оперативне, организационе,
финансијско-материјалне, нормативно-правне и друге послове у
области спорта,
као и послове везане за праћење рада и
обезбеђивање функционисања Установе за физичку културу
Спортски центар ”Чаир”,
и
спортских организација,
струковних савеза и других удружења које реализују програме од

општег интереса у области спорта у граду. У саставу Одсека за
спорт образоване су Група за правне послове у области спорта и
Група за финансијске послове у области спорта.
Одсек за омладину
У оквиру свог делокруга рада обавља послове везане за
обезбеђивање услова за спровођење омладинске политике и
стратешких䕔‸㌨
траие
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