На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) и члана 12.
Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист
Града Ниша", број 125/2008)
Градско веће Града Ниша, на седници од 08.03.2012. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на употребу имена Града
Ниша у називу Женског рукометног клуба „Наиса“ .
II Предлог решења о давању сагласности на употребу имена Града Ниша у
називу Женског рукометног клуба „Наиса“ доставља се председнику Скупштине
Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.
III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша, одређује се Миодраг Радовић, члан Градског већа Града Ниша.

Број: 190-2/2012-03
У Нишу, 08.03.2012. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
мр Милош Симоновић

На основу члана 44. Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије“,
број 24/2011), члана 37. став 1. тачка 23. Статута Града Ниша („Службени лист Града
Ниша“, број 88/2008) и члана 12. Одлуке о употреби симбола, имена и заставе Града
Ниша и истицању обележја града („Службени лист Града Ниша“, број, 60/2002),
Скупштина Града Ниша, на седници одржаној __________. 2012. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Женском рукометном клубу „Наиса“, да
употребљава име Града Ниша у свом имену, као Женски рукометни клуб „Наиса“Ниш.
II Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“.

Број:
У Нишу,

СКУПШТИНА ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Миле Илић

Образложење

Правни основ за доношење овог решења је члан 44. Закона о спорту
(„Службени гласник Републике Србије“, број 24/2011), којим је одређено да назив
спортског удружења може да садржи назив јединице локалне самоуправе, уз
претходну сагласност надлежног органа јединице локалне самоуправе, члан 37. став
1. тачка 23. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008) којим је
одређено да Скупштина Града даје сагласност на употребу имена, грба и другог
обележја Града и члан 12. Одлуке о употреби симбола, имена и заставе Града Ниша
и истицању обележја града („Службени лист Града Ниша“, број, 60/2002), којим је
прописано да Скупштина града, решењем о давању сагласности одлучује о употреби
имена града.
Женски рукометни клуб „Наиса“ је 22.02.2012. године поднео захтев за
добијање сагласности на употребу имена Града Ниша у називу Клуба.
Градско веће је мишљења да Клуб доприноси развоју и промоцији спорта не
само у Граду, да промовише васпитне и образовне функције спорта. Својим
активностима Клуб даје допринос унапређењу спорта, а учествовањем на
такмичењима у земљи и иностранству, промовише и име нашег Града.
На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града
Ниша да донесе Решење о давању сагласности Женском рукометном клубу „Наиса“
на употребу имена Града Ниша у називу Клуба.

