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На основу члана 19. и 22. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у 

области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 83/2012 и 67/2013),  
Градско веће Града Ниша, не седници одржаној дана 25.02.2016. године, доноси 

  
 
 

З А К Љ У Ч А К  O  И З М Е Н А М А  З А К Љ У Ч К А 
 
 

I 
 

У Закључку  Градског већа Града Ниша, бр.176-17/2016-03 од11.02.2016. године, 
којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша одобравање, односно неодобравање 
годишњих програма и износ средстава којима ће се суфинансирати програми, у тачки II, 
подтачки 2. „Годишњи програми из члана  2. Тачке  1), 3), 4), 6), 13) и 14) Одлуке о 
остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу“, у табели : 

 
           - под редним бројем 27 речи : „Одбојкашки Савез Нишавског округа - 51. 
Међународни одбојкашки турнир „Трофеј Београда 2016“ за кадетске селекције градова“, 
замењују се речима : „Омладински кошаркашки клуб „Јуниор“ - Минибаскет фестивал 
„Леди Пеџет“, и 
 -  редни број 43 „Спортски савез Ниша – Стоп-Сви на спорт“, се брише, а називи 
спортских организација и њихових програма  од редног броја 44 мењају редне бројеве  за 
један навише. 

 
 

II 
 
 

 Закључак доставити Градоначелнику Града Ниша, 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 19.  прописано је:  
„По извршеној оцени приспелих програма из члана 2. тачка 8. ове Одлуке, применом  
критеријума из члана 15.  ове Одлуке, детаљније разрађених Правилником, Комисија 



сачињава предлог одобравања програма и доставља га Градском већу, које предлаже 
Градоначелнику одобравање или неодобравање програма.“  
 
 Комисија за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и 
интереси грађана у области спорта у Граду Нишу је сачинила  Предлог одобравања 
годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у Граду Нишу број 58-2/2016 -19 од 27.01.2016. године. 
 
             У складу са поменутом Одлуком, Градско веће Града Ниша је 11.02.2016. године 
донело Закључак бр.176-17/2016-03, којим је предложило Градоначелнику Града Ниша 
одобравање, односно неодобравање годишњих програма и износ средстава којима ће се 
суфинансирати програми из члана 2. тачка 8. Одлуке, а у складу са Програмом расподеле 
средстава за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта у 2016. години, 
број 412/2016-01, који је донео Градоначелник Града Ниша дана 28.01.2016. године. 
 
 Накнадним увидом у документацију о раду Комисија за оцену програма у области 
спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду је 
констатовала очигледне грешке у свом Предлогу. Овај Предлог, у истоветном тексту, 
прихватило је Градско веће Града Ниша у цитираном Закључку. Стога је Комисија, на 
седници одржаној 19.02.2016. године, усвојила Измене предлога одобравања годишњих  
програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта, бр.267-1/2016-19. 
 
      На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву закључка. 
 
 
 
Број: 239-25/2016-03 
У Нишу, 25.02.2016. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 
 

Љубивоје Славковић, дипл. правник 
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На основу члана 19. и 22. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области 
спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 83/2012 и 76/2013) и члана 3. 
Пословника о раду Комисије за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и 
интереси грађана у области спорта у Граду, број: 20-2001/2012- 12 од 27.12.2012. године, а у 
складу са Законом о спорту ("Службени гласник Републике Србије", број 24/2011и 99/2011-други 
закон), Правилником о  одобравању и финансирању програма којима се остварује општи 
интерес у области спорта („Службени гласник РС”, бр. 49/2012) и Правилником о поступку 
одобравања програма  којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у 
Граду Нишу број („Службени лист Града Ниша“ број 97/2012 и 61/2013),  

Комисија за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и интереса 
грађана у области спорта у Граду, сачинила је 

 
 
 

ИЗМЕНЕ ПРЕДЛОГА ОДОБРАВАЊА ГОДИШЊИХ  ПРОГРАМА  
СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И 

ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА  
 
 

Члан 1. 
 

У Предлогу одобравања годишњих програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта, број 58-2/2016-19 од 27.01.2016. 
године, у члану 4., у табели : 

 
- под редним бројем 27 речи : „Одбојкашки Савез Нишавског округа - 51. 
Међународни одбојкашки турнир „Трофеј Београда 2016“ за кадетске селекције 
градова“, замењују се речима : „Омладински кошаркашки клуб „Јуниор“ - 
Минибаскет фестивал „Леди Пеџет“, и 
 
-  редни број 43 „Спортски савез Ниша – Стоп-Сви на спорт“, се брише, а називи 
спортских организација и њихових програма  од редног броја 44 мењају редне 
бројеве  за један навише. 
 

               
                                                                        Члан 2.  
 
Измене предлога доставити Градском већу Града Ниша. 
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О  б  р  а  з  л о  ж  е  њ  е 
 
Комисија за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси 

грађана  у области спорта у Граду је у складу са Законом о спорту, Правилником о  одобравању и 
финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта и другим подзаконским 
актима министарства надлежног за послове спорта, Одлуком о остваривању потреба и интереса 
грађана у области спорта у Граду Нишу и Правилником о поступку одобравања програма  којима се 
остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу  извршила преглед и оцену 
програма и сачинила 27.01.2016. године Предлог одобравања годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта, број 58-2/2016-
19. 

 
               На основу овог  Предлога, Градско веће Града Ниша је 11.02.2016.године донело Закључак 
број 176-17/2016-03 којим је предложило Градоначелнику Града Ниша одобравање, односно 
неодобравање годишњих програма и износ средстава којима ће се суфинансирати програми из 
члана 2. тачка 8. Одлуке, а у складу са Програмом расподеле средстава за остваривање потреба и 
интереса грађана у области спорта у 2016. години, број 412/2016-01, који је донео Градоначелник 
Града Ниша дана 28.01.2016. године. 
 
                Комисија за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси 
грађана у области спорта у Граду је констатовала очигледне грешке у свом Предлогу. Наиме 
програми  спортских  организација Одбојкашки Савез Нишавског округа и Спортски савез Ниша 
наведени су и у табели програма чије се одобравање предлаже и у табели програма чије се 
одобравање не предлаже, а у табели програма чије се одобравање не предлаже изостављен је 
програм „Минибаскет фестивал „Леди Пеџет“ спортске организације Омладински кошаркашки клуб 
„Јуниор“. Комисија је констатовала да се овим грешкама не врше промене у висини опредељених  
средстава утврђених Програмом расподеле средстава за остваривање потреба и интереса грађана 
у области спорта у 2016. години, број 412/2016-01, који је донео Градоначелник Града Ниша дана 
28.01.2016. године. 
 
                Накнадним увидом у документацију о раду, оносно записнике са седница, Комисија је 
констатовала да је предложила  финансирање програма  „51. Међународни одбојкашки турнир 
„Трофеј Београда 2016“ за кадетске селекције градова“ спортске организације Одбојкашки Савез 
Нишавског округа  са 30.000 динара, као и програма  „Стоп-Сви на спорт“ Спортског савеза Ниша са 
2.000.000 динара. 
 
            На основу горе наведеног Комисија је сачинила Измене програма и доставила их Градском 
већу Града Ниша на даљу надлежност. 

 
Број :267 -2/2016 - 19 
У Нишу,19.02.2016.год.                                                        ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
                                                                                        
                                                                                                Проф.др Милован Братић 
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