
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008 и 143/2016), члана 2. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 101/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 
144/2016) 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 17.07.2018.године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности  спортској организацији 
„Стрељачки клуб 92“ да употребљава  име Града Ниша у свом називу, односно да 
приликом промене имена клуба у АПР-у, наведе  нови назив:  Стрељачки клуб „Ниш 
92“. 

II Предлог решења о давању сагласности на употребу имена Града Ниша у 
називу спортске организације „Стрељачки клуб 92“ доставља се председнику 
Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града 
Ниша. 

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређује се Саша Шагрић, секретар Секретаријата за омладину и 
спорт. 

 

Број: 883-3/2018-03 

У Нишу, 17.07.2018.године 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 

                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                                      Дарко Булатовић 



На основу члана 46. став 1. Закона о спорту („Службени гласник Републике 
Србије“, број 10/2016), члана 37. став 1. тачка 23. Статута Града Ниша („Службени 
лист Града Ниша“, број 88/2008 и 143/2016), члана 12. став 1. Одлуке о употреби 
симбола, имена и заставе Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 60/2002), 

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној              2018. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I Даје се сагласност спортској организацији „Стрељачки клуб 92“ да 
употребљава  име Града Ниша у свом називу, односно да приликом промене имена 
клуба у АПР-у, наведе  нови назив:  Стрељачки клуб „Ниш 92“. 

 

II Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 

 

 

Број: 

У Нишу, 

 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

 

                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                 Mр Раде Рајковић 

 

                                 



 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење овог решења је члан 46. Закона о спорту 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 10/2016) којим је прописано да назив 
спортског удружења може да садржи назив јединице локалне самоуправе, уз 
предходну сагласност  надлежног органа јединице локалне самоуправе, члан 37. став 
1. тачка 23. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008 и 
143/2016) којим је прописано да Скупштина Града Ниша даје  сагласност на употребу 
имена, грба и другог обележја Града и члан 12. став 1. Одлуке о употреби симбола, 
имена и заставе Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 60/2002) којим је 
прописано да Скупштина Града, решењем о давању сагласности одлучује о употреби 
имена града. 

Спортска организација Стрељачки клуб 92, поднела је Градском већу Града 
Ниша 15.06.2018. године захтев за добијање сагласности на употребу имена Града  
Ниша у свом називу, а ради испуњења законског услова у поступку промене имена 
клуба код Агенције за привредне регистре, из „Стрељачки клуб 92“ у Стрељачки клуб 
„Ниш 92“. У захтеву су навели да је Стрељачки клуб 92 настао пререгистрацијом 
Стрељачког клуба „Ниш 92“, који је основан 20.12.1999. године и који је наставио 
континуитет секције, основане још 1946. године па би се овом променом имена 
наставила успешна вишедеценијска традиција. 

Градско веће Града Ниша је мишљења да својим активностима клуб доприноси 
развоју  стрељачког и спорта уопште, унапређењу васпитне и образовне  функције 
спорта а досадашњим учешћем и освајањем медаља на такмичењима у земљи и 
иностранству промовисао је и име нашег Града, што ће чинити и убудуће. 

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града 
Ниша да донесе Решење о давању сагласности „Стрељачком клубу 92“ на употребу 
имена Града Ниша у свом називу.  

 

                                                                                         Председник 

                                                                           Градског већа Града Ниша 

 

                                                                                      Дарко Булатовић 
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