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Законом о спорту ("Службени гласник Републике Србије", број 24/2011 и
99/2011-други закон) у члану 138. став 2. је прописано да „Јединица локалне
самоуправе преко својих органа уређује ближе услове, критеријуме и начин и
поступак доделе средстава из буџета јединице локалне самоуправе, односно
одобрење програма за задовољавање потреба грађана у области спорта на
територији јединице локалне самоуправе и начин јавног објављивања података о
предложеним програмима за финансирање, одобреним програмима и
реализацији одобрених програма“
Одлуком о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у
Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“ број 83/2012) у члану 4. став 2. и 3.
је прописано:
„Правилником о поступку одобравања програма којима се остварују
потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу, који доноси
Управa, детаљније се разрађују ближа мерила, критеријуми и начин
одобравања програма и доделе средстава; изглед и садржина предлога
програма и документације која се уз предлог подноси; садржина и изглед
извештаја о реализацији и контроли реализације одобрених програма и друга
питања којима се ближе уређује поступак одобравања програма и доделе
средстава из буџета Града.
На Правилник из става 2. овог члана сагласност даје Градоначелник на
предлог Градског већа Града Ниша.“
Чланом 48.Одлуке о организацији градских управа прописано је да
Управе доносе правилнике, наредбе, упутства, решења и закључке, а да се
правилником разрађују поједине одредбе прописа Града или уређују одређена
права запослених из радних односа.
У складу са наведеним, Управа за образовање, културу, омладину и
спорт је донела Правилник о поступку одобравања програма којима се
остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу број
9632-3/2012-12 од 9.11.2012. године, којим је ближе уређена ова област уз
уважавање специфичности у области спорта у Граду Нишу и постојећег стања.
По овлашћењу-начелник
Управе за образовање, културу,
омладину и спорт
Јелица Велаја

