
                       
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 19. и 22. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области
спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 83/2012 и 67/2013), 

Градско веће Града Ниша, не седници одржаној дана 30.01.2015. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I

 Предлаже  се Градоначелнику  Града  Ниша  одобравање  годишњих  програма   по
Предлогу  одобравања  годишњих  програма  спортских  организација  којима  се  задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу број: 2086 -5/2014 -19 oд 30.12.2014.
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 3.6 Управа за омладину и спорт, функција 810-Услуге спорта и рекреације, позиције 185
и 187, економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама, следећим износима
средстава:

1. Годишњи програми из члана 2. Тачка 8. Одлуке о остваривању 
потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу

  Ред.
број

Назив носиоца програма Врста и назив програма Средства

Активности спортских организација, 
спортских друштава, удружења, 
територијалних спортских  савеза, гранских 
спортских савеза у зависности од тога да ли 
је спортска грана од значаја за Град, која је 
категорија спортске гране, колико спортиста 
окупља, у којој мери се унапређује стручни 
рад, у ком рангу такмичења спортска 
организација учествује и у којој мери се 
повећава обухват бављења грађана спортом

Спортске организације које су освојиле 60 и више бодовa по ближим
критеријумима

1 РК „Железничар 1949’’   Финансирање редовних тренажних и 
такмичарских активности“

   1.506.000

2 Женски рукометни клуб „Наиса“ „Финансирање редовних тренажних и 
такмичарских активности“

   1.255.000

3 Омладински кошаркашки 
клуб „Јуниор“ „Такмичење у 
првој мушкој регионалној 
лиги-исток у кошарци (3 ранг)

„Такмичење у првој мушкој регионалној лиги-
исток у кошарци (3 ранг)“

      592.000

4 Универзитетски женски 
кошаркашки клуб „Студент“-
Ниш

„Активност спортске организације УЖКК 
„Студент“ Ниш у такмичењу у другој женској лиги 
кошаркашког савеза Србије“

      816.000



5 Омладински  кошаркашки
клуб  „Константин“

„Такмичење  у  првој
мушкој  лиги  Србије  у
кошарци(1.ранг)“

Такмичење у првој мушкој лиги Србије у 
кошарци(1.ранг)“

   1.478.000

6 Кошаркашки клуб „Ниш“
„Годишњи програм 

такмичарских активности 
клуба у сениорском и 
такмичењу млађих 
категорија“

„Годишњи програм такмичарских активности 
клуба у сениорском и такмичењу млађих 
категорија“

      606.000

7 Женски  одбојкашки  клуб
„Студент“ „Финансирање
редовних  тренажних  и
такмичарских активности“

„Финансирање редовних тренажних и 
такмичарских активности“

599.000

8 Одбојкашки клуб „Ниш“ „Програм  редовних такмичарских и тренажних 
активности спортских селекција ОК Ниш у 
2015.години“

1.101.000

9 Фудбалски клуб „Раднички“ „Редовне такмичарске и тренажне активности“ 1.547.000
10 Фудбалски клуб „Цар 

Константин“
„Такмичење у систему фудбалског савеза Србије 
Српска лига- група Исток“

662.000

11 Омладински фудбалски клуб
„Синђелић“

„Редовне  такмичарске  и
тренажне активности“

Редовне такмичарске и тренажне активности“ 648.000

12 Џудо клуб „ Ниш „Програм редовних тренажних и такмичарских 
активности у појединачној конкуренцији у периоду
01.01.2015-31.12.2015.год.“

857.000

13 Универзитетски џудо и самбо
клуб „Кинезис“

„Финансирање редовних тренажних и 
такмичарских активности“

1.018.000

14 Теквондо клуб“ Табу“ „Програм редовног годишњег финансирања 
тренажних и такмичарских активности  у 2015.год.
-сениори“

662.000

15 Теквондо клуб „Академија 
борилачких вештина“

„Редовне такмичарске активности клуба  за 
2015.годину“

592.000

16 Кик бокс клуб „Ниш“ „Такмичарске активности кик бокс клуба Ниш“ 669.000
17 Једриличарски  клуб  „Зоран

Радосављевић“
„Редовне такмичарске активности у 2015.години“ 620.000

18 Кајак кану клуб“ Гусар“ „Реализација годишњег плана и програма за 
2015.годину

795.000

19 Кајак кану клуб“Медицинар“ „Кајак-кану-рафтинг спорт“ 704.000
20 Пливачки клуб „Ниш 2005“ „Редовне спортске активности“ 829.000
21 Пливачки  клуб  „Свети

Никола“
„Редовни такмичарски програм“ 850.000

22 Ватерполо клуб „Наис“ „Развој ватерполо спорта на врхунском нивоу“ 1.053.000
23 Академски  атлетски  клуб

„Ниш“
„Програм редовних тренажних и такмичарских 
активности по програму Атлетског савеза Србије“

795.000

24 Атлетски  клуб  „Нишки
маратон“

„Редовна годишња активност клуба“ 838.000

25 Гимнастички клуб „Ниш“ „Активности  гимнастичког клуба Ниш“ 934.000



26 Планинарско  алпинистичко
експедицијски клуб „ Ниш“

„Редовне тренажне и такмичарске активности
спортске организације П.А.Е.К  Ниш од 01.01-
31.12.2015.год“

586.000

27 Стреличарски клуб „Ниш“ „Такмичарски план и програм рада СК Ниш за 
2015. годину“

655.000

28 Бициклистички  клуб
„Железничар МБН“

„Програм редовне активности  клуба за 
2015.годину“

697.000

29 Скијашки клуб „ Ниш“ „Годишњи програм Скијашког клуба Ниш за 
2015.год.“

634.000

30 Стонотениски  клуб  „Јосип
Колумбо“

„Такмичење у Супер лиги Србије“ 955.000

31 Стрељачки клуб  “ Ниш 1881“ „Програм  по календару Стрељачког савеза 
Србије ,ваздушно и МК оружје“

732.000

32 Тениски клуб „Таж“ „Програм припрема и учешћа сениорских екипа 
ТК Таж у првој савезној лиги“

746.000

33 Куглашки клуб „Ниш-пут“
„Програм редовних 

такмичарских активности за 
2015.годину“

„Програм редовних такмичарских активности за 
2015.годину“

969.000

УКУПНО:  28.000.000

Спортске организације које су освојиле од 
30 до 59 бодовa по ближим критеријумима

Ред. 
број

Назив носиоца програма Врста и назив програма Средства

1 Рукометни клуб „Нишка Бања“ „Такмичење у другој рукометној лиги Морава“       186.000
2 Женски омладински 

рукометни клуб „Нишка Бања“
„Такмичење у другој рукометној лиги Морава“       189.000

3 Женски  фудбалски  клуб
„Раднички  2012“

„Сениорска екипа, друга лига, развој и 
популаризација женског фудбала“

265.000

4 Клуб малог фудбала“ Калча“ „Такмичење у првој футсал лиги Србије“ 193.000
5 Клуб малог фудбала „Ниш 92“ „Такмичење у другој Футсал лиги ФСС РИС“ 218.000
6 Клуб малог фудбала 

„Коперникус“
„Програм такмичења у првој Футсал лиги Србије“ 158.000

7 Клуб малог фудбала „Winter 
-sport“

„Редовне такмичарске активности сениорског 
тима у првој Футсал лиги Србије за сезону 2014-
2015.године“

189.000

8 Одбојкашки клуб                    
„Миленијум“

„Такмичење у другој одбојкашкој лиги-Исток, 
3.ранг Одбојкашког савеза Србије“

246.000

9 Одбојкашки клуб“ Десетка“ „Сениори ОК „Десетка“ за 2015.годину“ 246.000
10 Карате клуб „Елид“ „Програм редовних активности карате клуба Елид

Ниш у 2015.год.“
300.000

11 Карате клуб“ Ниш“ „Такмичење женске сениорске екипе у 
националној премијер лиги Србије“

328.000

12 Боксерски клуб „Раднички
018“

„Такмичења првог, другог и трећег нивоа“ 322.000

13 Клуб за дизање тегова „Ниш“ „Редовне спортске и такмичарске активности КДТ 
Ниш за 2015.годину“

252.000

14 Клуб борилачких спортова 
„Константин“

„Редовна годишња активност клуба“ 256.000



15 Коњички клуб „Чегар“ „Учествовање у редовном систему такмичења у 
даљинском јахању за 2015.годину“

196.000

16 Клуб за синхроно пливање 
„Сирене“

„Редовне спортске активности  спортске 
организације“

287.000

17 Клуб за синхроно пливање
„Ниш“

„Годишње такмичарске активности за 
2015.годину“

316.000

18 Пливачки  академски  клуб
за особе са инвалидитетом
„Делфин“

„Такмичарско пливање особа са инвалидитетом“ 275.000

19 Шах клуб слепих „Свитања“
„Прва  лига  Централне

Србије“

„Прва лига Централне Србије“ 161.000

20 Рагби 13  клуб„Ниш“ „Годишњи програм Рагби 13 клуба Ниш за 
2015.годину“

294.000

21 Плесни клуб“ Бум“ „Редовне  годишње такмичарске активности“ 186.000
22 Клуб америчког фудбала 

„Императори“ Ниш
„Амерички фудбал као метод преусмеравања 
вишка времена и енергије код деце и младих“

312.000

23 Стонотениски клуб „Стони“ „Програм редовних такмичарских активности 
првог женског тима СТК Стони „

202.000

24 Стонотениски клуб „Медијана“ „Такмичење у првој лиги Србије“ 265.000
25 Стонотениски клуб 

„Железничар“
„Такмичење мушке сениорске екипе у другој лиги 
Србије у сезони 2014-2015.“

186.000

26 Универзитетски го клуб 
„Студент“

„План редовних активности  УГК Студент за 
2015.годину“

208.000

27 Организација спортских 
риболоваца „Нишава“

„Такмичење у редовном систему такмичења по 
календару СРС Србије“

199.000

28 Гимнастички клуб    
“Гимнастикс“

„Суфинансирање  редовних активности спортске 
организације“

167.000

29 Омладински кошаркашки клуб
„Нибак“

„Пројекат за развој индивидуалног рада са 
играчима по основним школама“

398.000

 УКУПНО:    7.000.000

Спортске организације које су освојиле до 30 и мање бодовa по ближим
критеријумима

Ред.
број

Назив носиоца програма Врста и назив програма Средства

1 Фудбалски клуб“ Морава 
Крушце“

„Такмичење у првој градској лиги у 2015.години“ 22.000

2 Клуб малог фудбала 
„Академац“

„Такмичење у другој Футсал лиги Србије група –
исток и Купу Србије“

67.000

3 Фудбалски клуб  „Стеван 
Нештицки“

„Такмичење у другој градској лиги Ниш“ 30.000

4 Кендо клуб „Мушин“ „Редовне такмичарске активности у 2015.години“ 51.000
5 Куглашки клуб „Чаир“ „Програм редовних спортских активности за 

2015.годину“
64.000

6 Рукометни клуб„Младост2012“ „Такмичење у ЛМК  Србије –исток и Куп Србије“ 66.000
УКУПНО:       300.000



2. Годишњи програми из члана  2. тачке  1), 3), 4), 6), 12), 13) и 14) Одлуке о
остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу 

Ред.
број

      Назив носиоца програма Врста и назив програма:
Подстицање  и  стварање  услова  за
унапређење  спорта  за  све,  односно
бављење  грађана  спортом,  посебно  деце,
омладине, жена и особа са инвалидитетом

    Износ 
средстава

1 Савез за рекреативни спорт 
Ниша

1 „Акција Сви на снег“ 300.000

2 Савез за  рекреативни спорт 
Ниша

1 „Акција Сви у природу“ 200.000

3 Савез за рекреативни спорт 
Ниша

1 „Акција Рекреативни дан“ 30.000

4 Друштво за рекреативни спорт 
„Палилула"

1 „И ми смо спортисти“ 330.000

5 Друштво за рекреативни спорт 
„Палилула“

1 „Рекреација од 7 до 77“        50.000

6 Друштво за рекреативни спорт 
„Палилула“

1 „21. Гала Куп у дисциплинама снаге “         90.000

7 Друштво за рекреативни спорт 
„Филип Кљајић“

1 „Подстицај жена и особа старијег доба на 
редовну физичку активност“

30.000

8 Друштво за рекреативни спорт 
„Филип Кљајић“

1 „Спортско - рекреативне активности“ 80.000

9 Спортско рекреативно удружење 
особа са инвалидитетом „Наис“

1 Спорт и рекреација у  циљу социјализације, 
инклузије и пре свега побољшања општег
здравственог стања чланова ,као и 
постизања добрих спортских резултата на 
градским,регионалним,републичким и 
међународним такмичењима“

100.000

10 Спортски савез Ниша 1 „Спорт за све“ 2.000.000
11 Спортски савез Ниша 1 „Бесплатне школе пливања и клизања“ 450.000
12 Спортски савез Ниша 1 „Мајски турнир у малом фудбалу“ 180.000
13 Коњички клуб „Чегар „ 1 „Терапијско и рекреативно јахање за особе 

са инвалидитетом, програм који траје 6 
месеци “

60.000

14 Коњички клуб „Чегар „ 1 „Рекреативно јахање  за 100 деце узраста 
од 5 до 12 година у 2015. години у трајању 
од 12 месеци“

50.000

15 Коњички клуб „Нонијус“ 1 „Заједничке летње спортске активности на 
Бубњу“

40.000

16 Клуб за џудо и борилачке 
спортове „Шогун „

1 „10. међународни турнир „Младост 
Европе“2015.“

100.000

17 Карате клуб „Омладинац“ 1 „Годишњи програм за унапређење бављења
карате вештином (и спортом) деце, 
омладине и одраслих“

30.000

18 Карате- до клуб „Ки“ 1 „У првој брзини“ 80.000
19 Омладински кошаркашки клуб 

„Јуниор“
1 „10. Ускршњи минибаскет фестивал Нишка 

Бања“
100.000

20 Регионални кошаркашки савез 
Источна Србија

1 „Меморијални кошаркашки турнир  Милан 
Милошевић Мица“

100.000

21 Градски рукометни савез 1 „Градска лига у мини рукомету“ 50.000



22 Рукометни клуб „Раднички 1951“ 1 „Омасовљење и популаризација рукометног
спорта код деце и младих“

100.000

23 Једриличарски клуб „Зоран 
Радосављевић“

1 „Припреме у параолимпиској класи 2.4 
метер“

230.000

24 Женски фудбалски клуб 
„Машинац 1970“

1 „Организација учешћа млађих селекција 
развојна лига ФСС, кадеткиње, лига 
пионира, цицибан лига и мини макси лига“

100.000

25 Фудбалски клуб „Цар Константин
„

1 „Програм прославе градске славе Цар 
Константин и Царица Јелена –фудбалски 
турнир поводом славе ФК Цар Константин“

50.000

26 Планинарско-алпинистички клуб 
„Мосор“

1 „Четврти јесењи успон на Соколов камен“ 30.000

27 Планинарски клуб „Железничар“ 1 „19.зимски успон на Трем“ 50.000
28 Планинарско друштво 

„Јелашничка  клисура“
1 „Рекреативни спорт за ученике и студенте“ 20.000

29 Стонотениски клуб инвалида 
„Медијана“

1 „Редовни тренинзи такмичарске екипе и 
рекреативаца и учешће на такмичењима“

70.000

30 Шаховски клуб глувих и наглувих 
„Комрен“

1 „Куп, омладинска и женска лига и лига ЦС 
Југ у 2015“

30.000

31 Шах клуб слепих „Свитања „ 1 „Појединачно и екипно првенство слепих 
Србије“

70.000

32 Шах клуб слепих „Свитања „ 1 „Међународни шаховски турнир слепих и 
слабовидих Св. Цар Константин и Царица 
Јелена ,Ниш 2015“

40.000

33 Шах клуб слепих „Свитања „ 1 „Куп Светозар Глигорић“ 20.000
34 Пливачки академски клуб за 

особе са инвалидитетом 
„Делфин „

1 „Адаптивно пливање особа са 
инвалидитетом“

190.000

35 Спортско рекреативна 
организација „Сафари клуб  „

1 „6. Ниш Опен 2015 -Регионални турнир у 
гађању глинених голубова“

130.000

36 Спортско рекреативна 
организација „Сафари клуб „

1 „16.Сафари куп- Међународни турнир у 
практичном стрељаштву“

130.000

37 Спортско рекреативна 
организација „Сафари клуб „

1 „19.Шутинг рели“ 50.000

38 Спортско рекреативна 
организација „Сафари клуб „

1 „Catena mundi - via militaris 4x4“ 50.000

39 Спортски клуб „Оxigen“ 1 „Ролер Куп 2015“ 30.000
40 Спортско друштво глувих 

„Нишава „
1 „Републичка спортска такмичења Савеза 

глувих и наглувих Србије“
40.000

41 Организација спортских 
риболоваца „Нишава“

1 „Школа риболова 2015 Заједно смо јачи“ 20.000

УКУПНО: 5.900.000

Ред.
број

       Назив носиоца програма Врста и назив програма: Износ
средставаОрганизација спортских такмичења од 

посебног значаја за Град
1 Џудо клуб „Ниш“ 3 „XIII Међународни турнир ‘’Ненад Цветковић

Цвеле’’
90.000

2 Универзитетски џудо и самбо 
клуб „Кинезис“

3 „Медијана куп 2015“ 50.000



3 Џудо клуб „Вук“ 3 „13.међународни џудо турнир Куп Вук Опен 
Ниш“

90.000

4 Градски стонотениски савез 3 „Евро Балканс Куп-Ниш“ 200.000
5 Стонотениски клуб „Железничар“ 3 „Организација 3.међународног 

стонотениског турнира „Yasaka  Serbia Open
2015“

40.000

6 Теквондо клуб „Табу „ 3 „Првенство Србије за сениоре od 16-21год.“ 40.000
7 Теквондо клуб „Академија 

борилачких вештина „
3 „Ниш-Опен 2015 (Куп Цара Константина)“ 30.000

8 Кик бокс клуб „Ниш“ 3 „Првенство Балкана Ниш 2015“ 100.000
9 Стреличарски клуб „Ниш“ 3 „План и програм рада за прославу градске 

Славе у 2015. години“
20.000

10 Стреличарски клуб“ Ниш“ 3 „План и програм организације 29. 
Меморијала Михајла Чоловића-Чолета 
фебруар 2015“

20.000

11 Стреличарски клуб „Ниш“ 3 „План и програм организације Купа Св.Цара
Константина јун 2015.“

20.000

12 Омладински кошаркашки клуб 
„Јуниор“

3 „Међународни кошаркашки турнир 
Милански едикт у оквиру градске славе“

150.000

13 Регионални кошаркашки савез 
Источна Србија

3 „Првенство Србије 3x3 Basket tour“ 350.000

14 Омладински кошаркашки клуб 
„Константин“

3 „Кошаркашки Куп Константин за сениоре“ 350.000

15 Бициклистички клуб“ Цар 
Константин“

3 „Бициклистичка трка -Трофеј Константин 
Ниш 2015“

20.000

16 Бициклистички клуб „Железничар
МБН“

3 „40.велика награда Ниша“ 80.000

17 Скијашки клуб „Ниш „ 3 „11.Фис Евробалкан куп Ниш 2015“ 600.000
18 Гимнастички клуб „Гимнастикс“ 3 „5.међународно првенство у ритмичкој 

гимнастици Наисус Опен“
30.000

19 Гимнастичи клуб „ Ниш“ 3 „Међународни турнир Гимнаис“ 70.000
20 Гимнастичи клуб „ Ниш“ 3 „Првенство Србије“ 50.000
21 Пливачки клуб „Ниш 2005“ 3 „Међународни пливачки митинг Куп Ниша“ 110.000
22 Клуб за синхроно пливање“Ниш 3 „18.Светосавски бал на води“ 100.000
23 Атлетски клуб „Нишки маратон“ 3 „Међународни 19. Нишки полу-маратон Цар 

Константин и Царица Јелена“
550.000

24 Спортски клуб „Тритон“ 3 „Пети градски триатлон“ 20.000
25 Спортски клуб „Тритон“ 3 „Отворено првенство Ниша и прво коло 

Дунавске лиге у пливању перајима и 
брзинском роњењу“

30.000

26 Коњички клуб „Нонијус“ 3 „Петодневно отворено првенство Ниша и 
Савезно у свим дисциплинама коњичког 
спорта“

50.000

27 Карате клуб „Ниш“ 3 „Организација 13.међународног карате 
турнира Гранд прих Ниш 2015“

30.000

28 Карате до клуб „Ки“ 3 „Карате турнир Медијана Опен 2015“ 70.000
29 Градски шаховски савез 3 „Опен Ниш 2015“ 80.000
30 Организација спортских 

риболоваца „Нишава“
3 „Куп Св. Цар Константин 2015“ 20.000

31 Параглајдинг клуб „Грунф“ 3 „Коло лиге Србије у прелету-Ниш Опен 
2015“

200.000

32 Параглајдинг клуб „Грунф“ 3 „Државно првенство у прецизном слетању“ 200.000



33 Одбојкашки клуб „Ниш“ 3 „Vip beach masters 2015-Првенство Србије у 
одбојци на песку Ниш“

200.000

34 Одбојкашки клуб „Ниш“ 3 „Међународни одбојкашки турнир Трофеј 
Ниша, Ниш-Софија-Скопље“

50.000

35 Кајак кану клуб „Гусар“ 3 „Организација такмичења за пионире и 
кадете Златно весло“

30.000

36 Кајак кану клуб „Гусар“ 3 „ Организација Балканског Купа млађих 
категорија“

50.000

37 Кајак кану клуб „Гусар“ 3 „Организација такмичења за пионире и 
кадете -Куп Цара Константина“

20.000

38 Тениски клуб „Таж“ 3 „ЕТА Међународни турнир за јуниоре и 
јуниорке до 16 година“

370.000

39 Тениски клуб „Таж“ 3 „2. Фјучерс турнир за сениоре ATP и 
сениорке WTA“

1.400.000

УКУПНО: 5.980.000

Ред.
број

      Назив носиоца програма Врста и назив програма
Спортски развој талентованих спортиста и
унапређење  квалитета  стручног  рада  са
њима

Износ
средстава

1 Џудо клуб „ Ниш“ 4 „Спортски развој талентованих спортиста и 
унапређење квалитета стручног рада са 
њима“

150.000

2 Џудо савез Централне Србије 4 „Камп-Дивљана“ 200.000

3 Универзитетски џудо и самбо 
клуб „Кинезис“

4 „Рад са талентованим младим спортистима“ 500.000

4 Једриличарски клуб „Зоран 
Радосављевић“

4 „Такмичарске припреме и контролна 
такмичења јуниорских посада олипијске 
класе 470“

200.000

5 Градски стонотениски савез 4 „Камп-Дивљана“ 150.000
6 Клуб за дизање тегова „Ниш“ 4 „Спортске и такмичарске активности јуниора

и јуниорки КДТ Ниш за 2015.год“
40.000

7 Карате клуб „Елид“ Ниш 4 „Програм тренажних активности и стручног 
усавршавања талентованих спортиста“

30.000

8 Градски рукометни савез Ниш 4 „Камп Дивљана 2015“ 200.000

9 Женски рукометни клуб „Наиса“ 4 „Школа мини рукомета за девојчице од7-12г 50.000

10 Регионални кошаркашки савез 
Источна Србија

4 „РТЦ 2015 развојно тренажни погон и 
окупљање младих играча и играчица“

390.000

11 Кошаркашки клуб „Ниш“ 4 „Камп“ 100.000
12 Омладински кошаркашки клуб 

„Нибак“
4 „Пројекат развоја кошаркашког спорта“ 130.000

13 Универзиотетски женски 
кошаркашки клуб „Студент „

4 „Активности перспективних спортиста 
спортске организације УЖКК Студент Ниш“

120.000

14 Гимнастичи клуб „Ниш“ 4 „Прве Олимпијске игре Европе- припрема 
репрезентативаца“

90.000

15 Гимнастички клуб „Ниш“ 4 „Летња Универзијада-припрема спортиста“ 90.000



16 Пливачки клуб  „Ниш 2005“ 4 „Рад са талентованим пливачима који имају 
потенцијала да буду врхунски спортисти“

300.000

17 Клуб за синхроно пливање „Ниш“ 4 „Буди још бољи“ 40.000

18 Коњички клуб „Нонијус“ 4 „Развој талентованог спортисте и 
унапређење стручног рада“

30.000

19 Одбојкашки савез Нишавског 
округa

4 „Камп Дивљана“ 250.000

20 Одбојкашки клуб „Десетка“ 4 „Таленти ОК  Десетка за 2015.годину“ 30.000
21 Одбојкашки клуб „Ниш“ 4 „Рад са млађим категоријама ОК Ниш“         50.000
22 Кајак кану клуб „Гусар“ 4 „Камп перспективних такмичара са 

репрезентативцима“
20.000

23 Градски шаховски савез 4 „Камп Дивљана“ 80.000
24 Планинарско алпинистичко 

експедицијски клуб „Ниш“ .
4 „Развој талентованих спортиста спортске 

организације П.А.Е.К. Ниш 01.01.-31.12.2015
50.000

25 Тениски савез Источне Србије 4 „Нишка тениска лига“ 100.000
26 Тениски клуб „Таж“ 4 „Тениски камп“ 120.000
27 Тениски клуб „Таж“ 4 „Јуниорски тенис, појединачна и екипна 

првенства и запажени резултати“
250.000

28 Спортски савез Ниш  4 „Камп Еуробалкан спорт“ 500.000

УКУПНО: 
   4.260.000

Ред.
број

       Назив носиоца програма Врста и назив програма
Предшколски и школски спорт (рад 
школских спортских секција и друштва, 
општинска, градска и међуопштинска 
школска спортска такмичења и др.)

Износ
средстава

1 Савез за школски спорт 6 „Школска спортска такмичења-ваннаставне 
активности ученика основних и средњих
 школа у 11 спортских дисциплина“

2.000.000

2 Универзитетски спортски савез 
Ниш

6 „Студентска спортска лига Ниша у мушкој 
конкуренцији“

250.000

3 Омладински кошаркашки клуб 
„Јуниор“

6 „Кошаркашки Куп за ученике основних и 
средњих школа“

380.000

4 Атлетски клуб „Нишки маратон“ 6 „Kids athletics-(дечија забавна атлетика)“ 80.000
5 Градски стонотениски савез 6 „Стони тенис од 7-10 година“ 100.000
6 Спортски савез Ниша 6 „Промоција здравог начина живота код 

деце“
750.000

7 Џудо клуб „Омега“ 6 „Спортске секције: џудо као ванчасовна 
активност у основним школама у Нишу“

50.000

8 Спортски клуб за децу и 
омладину са посебним 
потребама „Шампион „

6 „Такмичења у оквиру специјалне олимпијаде
Републике Србије у 2015год.“

140.000

УКУПНО:  3.750.000

Ред.
број

Нази           Назив носиоца 
програма

Врста и назив програма
Периодична тестирања, скупљање, анализа 
и дистрибуција релевантних информација за 
адекватно задовољавање потреба грађана у 

Износ
средстава



области спорта у Граду, истраживачко 
развојне пројекте и издавање 
спортскихпубликација

1 Спортска организација 
„Спортски новинар“

13 „Избор спортисте године Ниша 2015-
Спортски бал“

250.000

2 Гимнастички савез Југоисточне 
Србије

13 „Морфолошке и моторичке способности 
деце 8-15 година“

50.000

3 Шах клуб „Економист“ 13 „Изложба- Нишки спортски клубови и 
трофеји“

150.000

4 Одбојкашки савез Нишавског 
округа

13 „Организација Јубилеја 50.година 
постојања“

50.000

УКУПНО:       500.000

II

Предлаже се Градоначелнику Града Ниша неодобравање следећих годишњих програма 
спортских организација:

Годишњи програми из члана  2. Taчке 8. Одлуке о остваривању
потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу

Ред.
број

     Назив носиоца програма Врста и назив програма:

1 Женски фудбалски клуб   
„Машинац“

„Организација учешћа прве сениорске екипе у  Супер лиги 
за жене такмичарска 2014-2015.година.“

2 Фудбалски клуб „Дурлан сити“ -------------------------------------------------
3 Џудо клуб „Вук“ „Редовне такмичарске активности-сениори“
4 Боксерски клуб „ Naissus“ „Такмичење у три нивоа такмичења“

5 Клуб борилачких спортова „Naisus“ „Буди победник“

6 Гимнастички савез Jугоисточне 
Србије

„Пионирска гимнастичка  лига Jугоисточне Србије“

7 Шаховски клуб „Цар Константин“ „Лига Централне Србије –југ 2015“
8 Стонотениски клуб „Стони“ „Програм редовних такмичарских активности првог мушког 

тима СТК Стони“
9 Стонотениски клуб „Стони“ „Програм редовних   и такмичарских активности тима лиге 

младих СТК Стони“
10 Куглашки савез Ниша  „Првенство града Ниша  у куглању за 2015.годину.“

11 Шах клуб „Ниш“ „Програм редовних такмичарских и тренажних активности за
2015.годину“

12 Шах клуб „Челин камен“ „Учествовање у првој лиги Централне Србије и Купу Србије“

Годишњи програми из члана  2. Тачке  1), 3), 4), 6), 12), 13) и 14) Одлуке
о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу

Ред.
број

Назив носиоца програма Врста и назив програма

1 Спортски савез инвалида „Рекреативни и спортски годишњи план рада ССИН за 



2015.год.“
2 Рукометни клуб „Нишка Бања“ „Школа рукомета РК Нишка Бања“
3 Гимнастичко друштво „Соко Ниш-1897“ „Подстицање и стварање услова за бављење спортом 

деце – гимнастичка школица“
4 Регионални кошаркашки савез Источна 

Србија
„Кошаркашки турнир Константин куп за пионире“

5 Стонотениски клуб „Стони“ „Стони тенис без граница“
6 Спортско рекреативна организација 

„Сафари клуб„
„19.Нишавска регата“

7 Спортско рекреативна организација 
„Сафари клуб„

„17. Женски рели“

8 Регионални кошаркашки савез Источна 
Србија

„Промотивни кошаркашки турнир особа са 
инвалидитетом-баскет у колицима“

9 Клуб за џудо и борилачке спортове „Niš-
Naissus“

„Организација спортског такмичења од  посебног 
значаја за град“

10 Џудо клуб“ Вук“ „13.међународни џудо турнир Куп Нишка Бања 
2015.год. и првенство Републике Србије за поветарце“

11 Теквондо клуб „Табу „ „Програм организације такмичења :Првенство 
Централне Србије“

12 Теквондо клуб „Табу „ „Програм организације такмичења:Првенство града 
Ниша-2015.“

13 Женски фудбалски клуб „Машинац„ „Организација традиционалног Наисус  Купа у 2015 
години“

14 Одбојкашки савез Нишавског округа „50.Међународни одбојкашки турнир Трофеј Београда 
за кадетске селекције градова“

15 Џудо клуб „Ниш“ „Спортска сарадња са спортским организацијама 
градова са којима је Град успоставио сарадњу“

16 Клуб за џудо и борилачке спортове „Niš-
Naissus“

„Предшколски и школски спорт (рад школских 
спортских секција и друштва, општинска, градска и 
међуопштинска школска спортска такмичења и др.)“

17 Боксерски клуб „Раднички 018“ „Развој талентованих спортиста такмичара у јуниорској 
конкуренцији“

18 Кошаркашки савез града Ниша „Камп судија“
19 Кошаркашки савез града Ниша „Камп кадети и кадеткиње“
20 Гимнастичко друштво „Соко Ниш-1897“

„
„Камп Дивљана“

21 Одбојкашки клуб Ниш „Камп“
22 Одбојкашки клуб „Стампедо“ „Школа одбојке, припрема и извођење такмичења“

23 Куглашки савез Ниша „Школска лига у куглању“
24 Одбојкашки клуб „Десетка“ „Школска лига ОК  Десетка за 2015.год.“
25 Тениски савез Источне Србије „Семинар за тренере“

III

Закључак доставити Градоначелнику Града Ниша, Управи за 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 и  67/2013)  у  члану  19.   прописано  је:   „По
извршеној оцени приспелих програма из члана 2. тачка 8. ове Одлуке, применом  критеријума
из члана 15.  ове Одлуке, детаљније разрађених Правилником, Комисија сачињава предлог
одобравања  програма  и  доставља  га  Градском  већу,  које  предлаже  Градоначелнику
одобравање или неодобравање 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 годишњих
програма  спортских  организација  којима  се  задовољавају  потребе  и  интереси  грађана  у
области спорта у Граду Нишу број 2086-5/2014 -19 од 30.12.2014. године.

Предлог Комисије садржи преглед свих пристиглих програма из члана 2. тачка 8.
Одлуке, за које се предлаже одобравање или неодобравање програма са листом остварених
бодова  по  ближим  и  по  посебним  критеријумима,  као  и  програма  из  члана  2.  тачке
1,3,4,5,6,7,9,11,12,13  и  14  Одлуке, за  које  се  предлаже  одобравање  или  неодобравање
програма са износом средстава за финансирање одобрених програма.

                У складу са поменутом Одлуком,  Градско веће  предлаже и износ средстава којим
ће  се  суфинансирати  програми из  члана  2.  тачка  8.  Одлуке,  а  у  складу  са  Програмом
расподеле средстава за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта у 2015.
години, број 4415/2014-01, који је донео Градоначелник Града Ниша дана 06.01.2015. године.

     На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву закључка.

Број: 145-36/2015-03
У Нишу, 30.01.2015. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

                          ПРЕДСEДНИК 

                             Проф. др Зоран Перишић


