На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,
број 88/20089, члана 51. и 52. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у
области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 83/2012 и
67/2013) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени
лист Града Ниша“, број 1/2013 и 95/2016),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 24.08.2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
којим се предлаже утврђивање новчаног износа награде члановима
Олимпијског тима Републике Србије
I Град Ниш изражава захвалност учесницима 31. Олимпијских игара
одржаних у Рију де Жанеиру, Федеративна Република Бразил, у периоду од 05. до
21. августа 2016. године, који су представљали Републику Србију и својим
учешћем допринели угледу земље и афирмацији спорта.
II Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да додели награду члановима
Олимпијског тима Републике Србије, који су спортску афирмацију стекли у Граду
Нишу, за учешће и постигнуте резултате на 31. Олимпијским играма, у
појединачном, нето новчаном износу, од 50.000 динара, и то:
−
−
−
−
−

Сави Ранђеловићу, ватерполисти,
Стефану Јовићу, кошаркашу,
Ненаду Филиповићу, атлетичару брзоходачу
Драгану Ратковићу, тренеру и
Николи Милошевићу, тренеру

III За реализацију овог решења, у укупном нето износу од 250.000 динара,
задужују се Управа за омладину и спорт и Управа за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке.
IV Решење доставити: Градоначелнику Града Ниша, Управи за омладину и
спорт, Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке
и архиви Градског већа Града Ниша.
Образложење
Чланом 51. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области
спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 83/2012 и 67/2013)
прописано је да предлог за доделу награда екипи или појединцу за постигнуте
резултате на званичним такмичењима од изузетног значаја, могу поднети
територијални грански спортски савези, територијални спортски савез или
спортске организације, а чланом 52. да решење о додели награде и износу
награде, на предлог Градског већа, доноси Градоначелник, који и уручује награду.

На основу достављеног предлога, Спортског савеза Ниша, ценећи пре свега
изузетан успех ватерполиста и кошаркаша, као и учешће и посвећеност спорту
атлетичара, као и њихов појединачни допринос афирмацији Града Ниша, и
препознатљивост на спортској мапи, Градско веће Града Ниша, изражава
захвалност и предлаже Градоначелнику Града Ниша, одобравање награде у
висини појединачног новчаног нето износа од 50.000 динара.
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