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            II 
Став II мења се и гласи: „II Средства у износу од 438.000 динара биће распоређена 

посебним решењем Градоначелника.“ 
  

III 
Предлаже Градоначелнику да у складу са овим закључком измени своје решење број 2444/2011-

01 од 15.8.2011. године. 
IV 

  Задужују се Управа за образовање, културу, омладину и спорт и Управа за финансије, изворне 
приходе локалне самоуправе и јавне набавке за праћење реализације овог закључка. 

  V   
Закључак доставити Градоначелнику, Управи за образовање, културу, омладину и спорт и 

Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
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Градско веће Града Ниша донело је закључак број 210-68/2011-03 oд 2.3.2011. године, којим се 

предлаже Градоначелнику да донесе решење којим се врши расподела средстава предвиђених 
Одлуком о буџету Града Ниша за 2011. годину  у глави 3.4. на функцији 810-услуге спорта и рекреације, 
на позицији 83, економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама у износу од 
36.000.000 динара, за стимулативно финансирање активности спортских организација на основу   
посебно исказаног интереса за период 1.1.2011.-30.6.2011. године.  

Овим закључком је предложено Градоначелнику да донесе решење којим се, између осталог, 
Ватерполо клубу „Ниш“ додељују средства у износу од 3.000.000 динара.  

Како је овај клуб престао да се такмичи у датом периоду, престало се са преносом средстава за 
програмске активности, тако да су за прво полугође текуће године клубу пренета средства у износу од 
962.000 динара. 

Закључком Градског већа број 712-16/2011-03 oд 15.8.2011. године није предложено 
Градоначелнику да део средстава определи за стимулативно финансирање ватерполо спорта, јер није 
постојала спортска организација која  остварује резултате у такмичењима у овој области спорта. 

С обзиром да је у међувремену регистрована нова спортска организација- Ватерполо клуб 
„Наис“, која се такмичи у I Б ватерполо лиги, потребно је овој спортској организацији доделити средства 
у износу од 3.100.000 динара за стимулативно финансирање активности на основу посебно исказаног 
интереса Града у циљу развоја ватерполо спорта. 

На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву закључка. 
 
 

Број: 923-6/2011-03 
У Нишу, 28.10.2011. године 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСEДНИК  
 

мр Милош Симоновић 
 

 

 

 

 


