
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 23 став 5 Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана
у области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број  83/12 и 67/13),
члана 56 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08) и члана 72
Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
1/13),

Градско  веће  Града  Ниша,  не  седници  одржаној  дана  18.06.2015.  године,
доноси

З А К Љ У Ч А К

                I   Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење којим се
средства предвиђена Одлуком о буџету Града Ниша за 2015. годину ("Службени лист
Града Ниша", број 102/2014, 9/2015 и  35/2015)  из раздела 3.6 Управа за омладину и
спорт,  функција  810-Услуге  спорта  и  рекреације,  позиције  185,  економска
класификација 481-Дотације невладиним организацијама,  распоређена Програмом
расподеле средстава за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта у
Граду  Нишу  број  4415/2014-01 од 06.01.2015. године,  број 985/2015-01  од
18.03.2015.године,  број  1073/2015-01  од  30.03.2015.године,  број  1826/2015-01  од
27.05.2015.  године,   број  1908/2015-01  од  08.06.2015.  године  и 2146/2015-01  од
18.06.2015.године,  који  је  донео  Градоначелник  Града  Ниша,  за  стимулативно
финансирање спортских организација од изузетног значаја за унапређивање и развој
спорта на територији Града за период  од 01.07.2015.године до 31.12.2015.године, у
износу од  64.800.000  динара,  рапоређују се за следеће спортске организације од
изузетног значаја за унапређивање и развој спорта на територији Града:

Спортска организација Износ
средстава из
буџета Града

 1. Фудбалски клуб „Раднички“ 33.000.000,00
 2. Рукометни клуб „Железничар 1949“ 7.400.000,00
 3. Омладински кошаркашки клуб „Константин“ 7.900.000,00
 4. Женски рукометни клуб „Наиса“ 4.100.000,00
 5. Ватерполо клуб „Наис“ 2.400.000,00
 6. Одбојкашки клуб „Ниш“ 3.900.000,00
 7. Фудбалски клуб „Цар Константин“ 1.400.000,00
 8. Стрељачки клуб „Ниш 1881“ 1.000.000,00
 9. Универзитетски џудо  и самбо клуб „Кинезис“ 400.000,00
10. Омладински фудбалски клуб „Синђелић“ 700.000,00
11. Универзитетски женски кошаркашки клуб „Студент“ 800.000,00



12. Тениски клуб „ТАЖ“ 300.000,00
13. Стонотениски клуб „Јосип Колумбо“ 300.000,00
14. Кошаркашки клуб „Ниш“ 700.000,00
15. Пливачки клуб „Свети Никола“ 150.000,00
16. Пливачки клуб „Ниш 2005“ 150.000,00
17. Женски одбојкашки клуб „Студент“ 200.000,00

Укупно 64.800.000,00

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

    III Закључак  доставити  Градоначелнику, Управи  за  омладину и  спорт и
Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

Одлуком о остваривању потреба и  интереса грађана у области спорта у
Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 83/2012 и 67/2013) у члану 23 став
5  је  прописано  да  „Градоначелник  на  предлог  Градског  већа  решењем  може
одредити и спортске организације од изузетног значаја за унапређивање и развој
спорта  на  територији  Града  и  утврдити  износ  стимулативних  средстава  за
суфинансирање њихових програма“.

У складу са наведеним, одлучено је као у диспозитиву закључка.

Број: 887-11/2015-03

У Нишу, 18.06.2015. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСEДНИК 

Проф. др Зоран Перишић


