
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 4.  став 3.   Одлуке о   остваривању потреба и  интереса
грађана  у  области  спорта  у  Граду  Нишу  („Службени  лист  Града  Ниша“  број
83/2012)  и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени
лист Града Ниша“, број 1/2013),

Градско веће Града Ниша,  нa седници одржаној  дана 09.07.2013.  године,
доноси

З А К Љ У Ч А К

                   I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша давање сагласности на
Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку одобравања програма
којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу
број 5986/2013-12, који је донела Управа за образовање, културу, омладину и спорт
дана  1.7.2013.  године.

          II Закључак доставити Градоначелнику и Управи за образовање, културу,
омладину и спорт.

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 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.“

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 („Службени лист Града Ниша“,
број 97/2012), на који је сагласност дао Градоначелник Града Ниша.



Комисија за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и
интереси грађана у области спорта у Граду је дана 28.5.2013. и 4.6.2013. године,
упутила Управи за образовање, културу, омладину и спорт иницијативу за измену
овог Правилника.

Управа  за  образовање,  културу,  омладину  и  спорт  је  размотрила  ову
иницијативу и утврдила да су предложене измене и допуне у складу са законом и
да  се  на  тај  начин  омогућава  правилније  вредновање  програма  спортских
организација. 

 У складу са наведеним, Управа за образовање, културу, омладину и спорт је
донела Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку одобравања
програма  којима се  остварују  потребе и  интереси грађана у  области спорта у
Граду Нишу број 5986/2013-12 од 1.7.2013. године.

 На  основу  изложеног,  Градско  веће  Града  Ниша  је  одлучило  као  у
диспозитиву Закључка.

Број: 1026-10/2013-03
У Нишу, 09.07.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

                     ПРЕДСEДНИК 

              Проф.др Зоран Перишић



На основу члана  138.  Закона о спорту ("Службени гласник Републике Србије", број
24/2011 и 99/2011-други закон),  члана 4. став 2. Одлуке о остваривању потреба и интереса
грађана у области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 83/2012) и члана
48.  Одлуке  о  организацији  градских  управа  („Службени  лист  Града  Ниша“  број
4/2010-пречишћен текст, 25/2010 и 67/2010), 

 Управа за образовање, културу, омладину и спорт донела је

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ

 ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И 
ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ НИШУ

Члан 1. 

У  Правилнику  о  поступку  одобравања  програма   којима  се  остварују  потребе  и
интереси  грађана  у  области  спорта  у  Граду  Нишу,  („Службени  лист  Града  Ниша“,  број
97/2012),  који  је  донела  Управа  за  образовање,  култура,  омладина  и  спорт,  на  који  је
сагласност дао Градоначелник Града Ниша, у члану 13. додају се ставови 11,12 и 13.  који
гласе:

 
„У случају да се код  појединачних спортова бодује екипни пласман, резултати се

признају  ако  је  такмичење  одржано  у  конкуренцији  минимално  12  екипа  тог  нивоа,
сениорске или јуниорске категорије. 

Остварени  резултати  у  појединачним  спортовима  ће  се  признати само  ако  у
дисциплини и категорији, у такмичењу учествује 6 и више спортиста.

Код појединачних олимпијских спортова у обзир ће се узимати резултати само у
олимпијским дисциплинама.“
 

Члан 2.

У члану  15. после става 2. додају се ставови 3. и 4.  који гласе:
„Максималан број спортских стручњака по узрасној категорији који се бодују је два.
Спортски стручњак који се бодује  може бити пријављен само у једној  спортској

организацији.“

Члан 3. 

У  Прилогу  Правилника,  у  обрасцу  1.  Предлог  годишњих  програма  спортских
организација којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу,
које предлаже територијални спортски савез у делу 4. Контролни лист прилога уз предлог
програма, у колони обавезни прилози, после прилога под редним бројем 15. додаје се прилог
под редним бројем 16, који гласи:
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15. 16. Потврда националног 
гранског савеза која мора 
садржати:
-податке о узрасним 
категоријама спортске 
организације у редовном 
систему такмичења;
-постигнутим спортским 
резултатима спортске 
организације у претходној 
такмичарској сезони;
-обавезан број такмичења за 
коначан резултат у том нивоу и 
категорији такмичења за који се 
конкурише;
-број екипа, учесника у том 
нивоу такмичења и
категорији за коју се конкурише. “

Члан 4. 

У  Прилогу  Правилника,  у  обрасцу  5. Предлог  кандидата  за  доделу  стипендија
талентованим спортистима у делу 2. код Прилога, после тачке 3. додају се тачка 5. и тачка
6. које гласе:

„5. Стартне и жребне листе;
 6. Потврда о категоризацији у складу са Правилником о категорисању спортиста РС.“

Члан 5.
 

На овај Правилник сагласност даје Градоначелник Града Ниша.

Члан 6.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
Града Ниша".

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 поднела је дана 28.5.2013 и 4.6.2013. године Управи за
образовање,  културу,  омладину   и  спорт  иницијативу  за  измену  Правилника  о  поступку
одобравања програма  којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у
Граду  Нишу,  („Службени  лист  Града  Ниша“,  број  97/2012),  који  је  донела  Управа  за
образовање, културу, омладину и спорт, на који је сагласност дао Градоначелник Града Ниша
решењем број 4066/2012-01 од 3.12.2012. године.

Управа за образовање, културу, омладину и спорт је размотрила ову иницијативу и
утврдила да су предложене измене у складу са законом и донела Правилник о изменама и
допунама  Правилника  о  поступку  одобравања програма   којима  се  остварују  потребе  и
интереси грађана у области спорта у Граду Нишу број 5986/2013-12 од 1.7.2013. године.

                  Начелник

               Јелица Велаја  
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