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На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 

88/08), члана 31. Одлуке о буџету Града Ниша за 2009. годину („Службени лист 
Града Ниша“, број 117/08) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 101/08 и 4/09), 

Градско веће Града Ниша, не седници одржаној дана 25.06.2009. године, 
доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
             I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о прихватању 
учешћа у пројекту „Балканско првенство за јуниоре 2009. године“. 
            II Носилац и имплементатор Пројекта је Ватерполо клуб Ниш, а партнер на 
Пројекту је  Град Ниш. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Пројекат  „Балканско првенство за јуниоре 2009. године“ има за циљ 
промоцију Србије као земље ватерпола, изузетних спортских достигнућа и 
спортиста. Првенство Балкана у ватерполу за јуниоре, на којем учествују мушке 
екипе састављене од играча старости до 18 година из четири балканске државе, 
одржаће се у Нишу на базену „Чаир“ у периоду од 26. до 28. јуна 2009. године. На 
првенству учествују екипе из Грчке, Црне Горе, Македоније и Србије. 

Сврха овог пројекта је промоција спорта, а посебно ватерпола код младих 
људи. Ватерполо је један од најатрактивнијих колективних спортова и 
као такав је посебно интересантан за младе генерације. Могућност праћења 
такмичења најбољих јуниора Балкана у Нишу, отвара могућности још веће 
популаризације овог спорта код нас. 

Укупна вредност пројекта је 1.545.800,00 динара. Учешће Града у пројекту 
износи 1.500.000,00 динара или 97,04%. Средства за реализацију овог пројекта 
предвиђена су буџетом Града Ниша за 2009. годину. 
 

Пројекат „Балканско првенство за јуниоре 2009. године“ представља 
значајан спортски догађај за Град Ниш, па Градско веће Града Ниша предлаже 
Градоначелнику да у складу са својим овлашћењима донесе решење о прихватању 
учешћа у пројекту. 
 
Број: 926/     /2009-03 
У Нишу,  25.06.2009. године        
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
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