
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 22. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта
у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 83/2012), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 21.06.2013. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I

 Предлаже се Градоначелнику Града Ниша одобравање посебних програма  по Предлогу
одобравања  посебних  програма  спортских  организација  којима  се  задовољавају  потребе  и
интереси грађана у области спорта у Граду Нишу број  31-14-2/2013-12 oд 09.04.2013. године ,
који је сачинила Комисија за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и
интереси грађана у области спорта у Граду и предлаже њихово финансирање  из раздела 3.4.
Управа за образовање, културу,  омладину и спорт,  функција 810-услуге спорта и рекреације,
позиција  90,  економска  класификација  481-дотације  невладиним  организацијама,  следећим
износима средстава:

Ред.
Број

Назив носиоца програма Тачка 
из 
чл.2

               Врста и назив програма Износ

1 ТЕНИСКИ КЛУБ „КОСТИЋ“ 5 ПЛАН МЕЂУНАРОДНИХ ТУРНИРА ЗА 
ИГРАЧИЦУ НАТАЛИЈУ КОСТИЋ 

700.000

2 УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЏУДО КЛУБ 
„КИНЕЗИС“

5 ЕВРОПСКИ КУПОВИ 400.000

3 СКИЈАШКИ КЛУБ „НИШ“ 5 УЧЕШЋЕ МЛАДЕНА ПЕШИЋА НА 
ПРВЕНСТВУ СВЕТА У АЛПСКОМ СКИЈАЊУ 
(ШЛАДМИНГ, АУСТРИЈА) 12-17.02.2013.г.

250.000

4 СПОРТСКИ САВЕЗ НИША 11 СТОП НАСИЉУ У СПОРТУ 500.000
5 СПОРТСКИ САВЕЗ НИША 9 СПОРТСКО ЗДРАВСТВЕНА ЕДУКАЦИЈА 

СПОРТИСТА
600.000

6 КУГЛАШКИ КЛУБ „НИШ-ПУТ“ 5 СУПЕР КУП – ЕВРОПСКО КЛУПСКО 
ТАКМИЧЕЊЕ

540.000

II

 Закључак доставити Градоначелнику, Управи за образовање, културу, 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) у члану 22.  прописано је:
„По извршеној оцени програма из члана 2. тачке 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 и 14 ове
Одлуке,  Комисија,  применом  критеријума  из  члана  16  ове  одлуке,  у  складу  са
Правилником, сачињава предлог програма који се одобравају или не одобравају са
износом средстава за суфинансирање одобрених програма и доставља га Градском
већу, које предлаже Градоначелнику одобравање 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
посебних  програма  спортских  организација  којима  се  задовољавају  потребе  и
интереси грађана у области спорта у Граду Нишу број 31-14-2/2013-12 од 09.04.2013.
године, који садржи преглед поднетих програма за које се предлаже одобравање, са
износом средстава за суфинансирање.
                У  складу  са  поменутом  Одлуком  и  Програмом  расподеле  средстава  за
остваривање потреба и интереса грађана у области спорта у 2013. години, број 291/2013-01,
који  је  донео  Градоначелник  Града  Ниша  дана  29.01.2013.  године,  одлучено  је  као  у
диспозитиву закључка.

Број: 939-2/2013-03
У Нишу, 21.06.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСEДНИК 

Проф.др. Зоран Перишић


