РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 23. ста в 5. Одлуке о остваривању потреба и интереса
грађана у области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ни ша“, број 83/12 и
67/13), члана 56 Статута Града Ни ша („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 24.02.2014. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење којим се
средства предвиђена Одлуком о буџету Града Ниша за 2014. годину ("Службени
лист Града Ниша", број 95/13) у глави 3.6, на функцији 810-услуге спорта и
рекреације, на позицији 167, економској класификацији 481 – дотације невладиним
организацијама, распоређена Програмом расподеле средстава за остваривање
потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Ни шу број 328/2014-01, који
је донео Градоначелник дана 11 .02.2014. године за стимулативно финансирање
спортски х организација од из узетног значаја за унапређивање и развој спорта на
територији Града за период од 01.01.2014.године до 30.06.201 4.године, у износу од
53.800.000 динара, рапоређ ују за следеће спортске организације од изузетног
значаја за унапређивање и развој спорта на територији Града:
Ред.
бр.

Спортска организација

Износ
средстава из
буџе та Града
8.000.000

1

ОКК „КОНСТАНТИН“

2

ВАТЕРПОЛО КЛУБ „Н АИС“

3

СТК „ЈОСИП КОЛУМБО“

400.000

4

ПЛИВАЧКИ КЛУБ „НИШ 2005“

150.000

5

ЖРК „НАИСА“

6

ТЕНИСКИ КЛУБ „ТАЖ“

2.000.000

4.200.000
300.000

7

ОФК „СИНЂЕЛИЋ“

3.500.000

8

ЏУДО КЛУБ „КИНЕЗИС“

800.000

9

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ „НИШ“

600.000

10 ЖОК „СТУДЕНТ“

600.000

11 ПЛИВАЧКИ КЛУБ „СВ.НИКОЛА“

150.000

12 ФК „ЦАР КОНСТАНТИН“

1.250.000

13 БОКС КЛУБ „РАДНИЧКИ 018“

150.000

14 РУКОМЕТНИ КЛУБ „ЖЕЛЕЗНИЧАР 1949“

6.300.000

15 Ф.К. „РАДНИЧКИ“

23.000.000

16 УЖКК “СТУДЕНТ“

1.400.000

17 СТРЕЉАЧКИ КЛУБ „НИШ 1881“

1.000.000
Укупно

53.800.000

II Градско веће ће донети посебан заључак најкасније до 15.06.2014.
године, којим ће предложити Градоначелнику начин распоређивања преосталих
средстава у износу од 46.200 .000 динара за период од 01.07.2014. до 31.12.2014.
године.
III Задужуј у се Управа за омладину и спорт и Управа за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке за праћење реализације овог
закључка.
IV Закључак достави ти Градоначелник у, Управи за омладину и спорт и
Управи за финансије, изворне приходе локалне само управе и јавне набавке.
О б р а з л о ж е њ е
Одлуком о остваривањ у потреба и интереса грађана у области спорта у
Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 83/12) 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 њихови х програма“.

У складу са наведеним, одлучено је као у диспозитиву закључка.
Број: 257-10/2014-03
У Нишу, 24.02.2014. године
ГРАДСКО ВЕЋ Е ГРАДА НИША

ПРЕДСEД НИК
Проф. др Зоран Перишић

