
 
 

  На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08),  и 
члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
101/08, 4/09, 58/09, 25/11 и 27/11), 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 28.10.2011. године, доноси 
 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 
 
 I Предлаже се Градоначелнику да донесе решење о прихватању учешћа Града Ниша у 
суфинансирању пројекта „Изградња  једног рукометног и фудбалског терена и два терена за баскет 
у оквиру спортско рекреативног комплекса „Кула“, за који ће бити обезбеђена средства у буџету 
Града Ниша за 2012. годину у износу од 3.000.000 динара, за израду и контролу техничке 
документације, извођење припремних радова, ангажовање стручног надзора, технички преглед и 
прибављање употребне дозволе, укњижбу и слично. 
 II Средства за намене из става I овог закључка у износу од 3.000.000 динара планирати 
Одлуком о буџету Града Ниша за 2012. годину на позицијама Управе за привреду, одрживи развој и 
заштиту животне средине, на функцији 620-развој заједнице. 
 
 III Закључак доставити: Градоначелнику, Управи за образовање, културу, омладину и 
спорт, Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине и Управи за финансије, 
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
 
 

Образложење 
 

 
Министарство омладине и спорта расписало је Јавни позив за пријаву пројеката за 

изградњу, реконструкцију, адаптацију или санацију спортских објеката за 2012. годину. 
Поводом овог јавног позива, Министарству омладине и спорта би требало поднети 

апликациони формулар за пројекат „Изградња  једног рукометног и фудбалског терена и два терена 
за баскет у оквиру спортско рекреативног комплекса „Кула“. 

Уз апликациони формулар је потребно приложити и решење Градоначелника о прихватању 
учешћа Града Ниша у реализацији пројекта за који ће у буџету Града за 2012. годину бити 
обезбеђена средства у износу од  3.000.000 динара за израду и контролу техничке документације, 
извођење припремних радова, ангажовање стручног надзора, технички преглед и прибављање 
употребне дозволе, укњижбу и слично.  

 
 

Број: 923-3/2011-03 
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