
На основу члана 19. и 22. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта 
у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 109/2018-пречишћен текст и 36/2021), члана 72. 
Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 
98/2016, 124/2016, 144/2016 и 117/2020) и Предлога број  2841-16/2021-07 од 24.05.2021. године 
Комисије за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у 
области спорта у Граду, која је образована Решењем Градоначелнице,  број 836/2021-01 од 
05.04.2021.године ,      

Градско веће Града Ниша, нa седници одржаној дана 27.05.2021. године, доноси 

З А К Љ У Ч А К 

I Предлаже се Градоначелници Града Ниша одобравање годишњих програма по Предлогу 
одобравања годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта,  број 2841-16/2021-07 од 24.05.2021. године , који је сачинила Комисија за оцену 
програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду, и то 
следећих спортских организација и са следећим износима средстава: 

Врста програма: 
Учешће спортских организација са територије Града у домаћим  клупским такмичењима 

 
Ред 
бр. 

Назив спортске 
организације 

 

 
Назив програма 

Одобрена 
средства 

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

 
1.  Фудбалски клуб „Раднички“ 

Ниш 

 
Такмичарске и тренажне активности  у 2021.години 
 2.189.000 

2.  
Одбојкашки клуб  „Ниш“ 

Редовне тренажне и такмичарске активности  у периоду 
од 01.01.- 31.12.2021.год. 
 1.500.000 

3.  Женски рукометни клуб 
„Наиса“  

Финансирање тренажних и такмичарских активности 
 1.460.000 

4.  Рукометни клуб 
„Железничар 1949“ 

Редовне тренажне и такмичарске активности у 2021. 
години 
 1.484.000 

5.  Женски фудбалски клуб   
„Машинац Траце ПЗП“ 

За европски Машинац, нова титула у Нишу 
 1.597.000 

6.  Универзитетски џудо и 
самбо клуб „Кинезис“ 

Редовне тренажне и такмичарске активности у 2021. 
години 1.176.000 

7.  Универзитетски женски 
кошаркашки клуб 
„Студент“-Ниш 

Активности спортске организације УЖКК „Студент“ Ниш 
  1.354.000 

8.  
Гимнастички клуб  „Ниш“ 

Такмичарске и тренажне активности Гимнастичког 
клуба  „Ниш“ у домаћем систему такмичења 
 762.000 

9.  
Тениски клуб „ТАЖ“ 

Припреме и учешће сениорских екипа ТК „ТАЖ“ у Првој 
савезној лиги 
 876.000 

10.  Клуб борилачких спортова 
„Наисус“ Шампион 876.000 

11.  Ватерполо клуб „Наис“   Развој ватерполо спорта на врхунском нивоу 
 1.265.000 



12.  Стрељачки клуб „Ниш 
1881“ 

Програм по календару Стрељачког савеза Србије, 
ваздушно и МК оружје 
 738.000 

13.  Дечији шаховски клуб 
„Основац“ 

Редовна лигашка и куп такмичења у сениорској 
конкуренцији 
 778.000 

14.  Академски атлетски клуб 
„Ниш“ 

Програм редовних тренажних и такмичарских 
активности по програму Атлетског савеза Србије 
 787.000 

15.  Џудо клуб „Ниш“ Редован годишњи програм за 2021.годину 
 754.000 

16.  Спортско удружење 
"Удружење кошарке у 
колицима Наис" 

 
Редовне тренажне и такмичарске  активности   
 1.070.000 

17.  Кајак кану клуб „Гусар“ 
 

 
Годишњи програм за 2021. годину 
 997.000 

18.  Стнотениски клуб „Јосип 
Колумбо“ 

Супер лига Србије - први степен такмичења 
 1.030.000 

19.  
Стреличарски клуб „Ниш“ 

 
Такмичарски план рада за 2021. годину 
 738.000 

20.  Омладински фудбалски 
клуб  „Синђелић“ 

Такмичење у систему ФСС - Српска лига Исток 
 819.000 

21.  Пливачки клуб „Свети 
Никола“ 

 
Редовни такмичарски програм 
 892.000 

22.  Омладински кошаркашки 
клуб „Константин“ 

 
Такмичење у  2. мушкој лиги Србије  
 884.000 

23.  
Боксерски клуб  "Naissus" 

 
Годишњи програм - 3 нивоа такмичења 
 900.000 

24.  
Кошаркашки клуб „Fair Play“  

 
Такмичење у 2. МЛС 
 876.000 

25.  Шах клуб глувих и наглувих 
„Наис“ 

 
II лига ЦС – Исток 2021 
 657.000 

26.  
Пливачки клуб „Ниш 2005“ 

 
Редовне такмичарске активности 
 860.000 

27.  Пливачки академски клуб 
за особе са инвалидитетом 
„Делфин“ 

 
Такмичарско пливање особа са инвалидитетом 2021. 
 681.000 

   
    укупно 28.000.000 

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

 
1.  Фудбалски клуб  „Цар 

Константин“ Ниш 
 
Такмичење у систему Фудбалског савеза Србије- 
„Српска лига-група Исток“ 447.000 

2.  Фудбалски клуб  
„Будућност“ 

 
Такмичење у систему Фудбалског савеза Србије, 
Српска лига – Исток 221.000 



3.  Рукометни клуб Нишка 
Бања 

Такмичење у Првој рукометној лиги  2021/2022 
 386.000 

4.  Одбојкашки клуб  „Десетка“ Такмичења ОК „Десетка“ у II лиги за 2021. годину 
 377.000 

5.  Спортско удружење "АК 
Раднички 2016" 

Програм редовних тренажних и такмичарских 
активности по програму Српског Атлетског савеза  
 409.000 

6.  
Планинарско алпинистичко 
експедицијски клуб „Ниш“ 

 
Редовне такмичарске и тренажне активности клуба у 
периоду од 01.01. до 31.12.2021. године 
 437.000 

7.  Спортско бициклистичко 
удружење „Наиссус 018“ 

 
Редовни програм Куп трка 
 377.000 

8.  
Кошаркашки клуб  „Ниш“ 

Годишњи програм такмичарских активности клуба у 
сениорском и такмичењу млађих категорија 
 367.000 

9.  Омладински кошаркашки 
клуб „Јуниор“ 

Такмичење у  Првој мушкој регионалној лиги – Исток у 
кошарци (3. ранг) 
 363.000 

10.  Теквондо клуб „Астeрикс“  
Учешће на домаћим такмичењима 367.000 

11.  Планинарско алпинистички 
клуб "Мосор" 

 
Такмичарска сезона ПАК „Мосор“ у  2021. 
 377.000 

12.  Универзитетски го клуб 
„Студент“ 

План редовних активности УГК „Студент“за 2021.годину 
 349.000 

13.  
Скијашки клуб „Ниш“ 

Годишњи програм Скијашког клуба „Ниш“ за 
2021.годину  
 391.000 

14.  Спортско пливачко 
удружење Наисус 

 
Редовни такмичарски програм 184.000 

15.  Клуб за синхроно и 
уметничко пливање 

 
Редовне такмичарске активности  2021. 
 353.000 

16.  Стонотениски клуб 
„Железничар“ 

Такмичење мушке сениорске екипе у Супер лиги Србије 
 516.000 

17.  
Карате до клуб  „Елид“  

Програм редовних тренажних и такмичарских 
активности  у 2021. години 
 340.000 

18.  Женски фудбалски клуб 
„Раднички 2012“ 

 
Два су циља - Супер лига и Европа 
 502.000 

19.  Женски одбојкашки клуб 
„Студент“ 

Такмичење у Другој одбојкашкој лиги Србије, 3. Ранг 
ранг такмичења ОС Србије 
 349.000 

20.  Клуб за синхроно пливање 
„Сирене“ 

Редовне спортске активности спортске организације 
 344.000 

21.  
Карате клуб „Ниш“ Такмичење женске сениорске екипе у националној 

Премијер лиги Србије  363.000 
22.  Шаховски клуб слепих 

„Свитања“ 
 
Лигашка и куп такмичења 321.000 

23.  Бициклистички клуб 
"Константин" 

 
Учествовање на МТБ тркама  340.000 



24.  Спортско удружење 
„Голбал Наис“ 

 
Голбал лига Србије  
 386.000 

25.  Клуб малог фудбала 
„Winter- sport“ 

Редовне такмичарске активности за 2021. год. 
 577.000 

26.  
Кик бокс клуб  "Ниш" Редован годишњи програм за 2021.годину 

  307.000 
27.  Клуб за дизање тегова и 

борилачке спортове 
„Наисус“ 

Програм редовног годишњег финансирања тренажних 
и такмичарских активности у 2021. год. – сениори – ке 
 330.000 

28.  
Фудбалски клуб „Младост“ 

Такмичење у систему Фудбалског савеза Србије,   
Српска лига „Исток„ 
 386.000 

29.  Организација спортских 
риболоваца  „Нишава“ 

Редован систем такмичења у 2021. години 
 265.000 

30.  Спортско удружење 
„Маринос“ 

Такмичење у Првој мушкој регионалној лиги –Исток у 
кошарци  
 312.000 

31.  
Куглашки клуб „Чаир“ 

Програм редовних спортских активности за 2021. 
годину 
 363.000 

32.  Го клуб „Про Го“ 
 

Редовни годишњи програм за 2021.годину 
 298.000 

33.  Клуб борилачких спортова 
„Константин" 

 
Редовна такмичарска активност клуба 279.000 

34.  Клуб малог фудбала 
„Калча“ 

Редовне годишње такмичарске активности  
 544.000 

35.  Стонотениски клуб 
инвалида „Медијана“ 

Национално првенство особа са инвалидитетом у 
стоном тенису 
 395.000 

36.  Рагби 13  клуб Раднички 
Ниш 

Годишњи програм Рагби 13 клуба Раднички Ниш за 
2021. годину 
 386.000 

37.  Омладински фудбалски 
клуб „Брзи брод“ 

Такмичење у систему Фудбалског савеза Србије 
„Нишка зона – група Центар“ 
 167.000 

38.  
Параглајдинг клуб „Грунф“ 

Спортске активности Параглајдинг клуба „Грунф“ 
 

265.000 
39. Кендо клуб „Мушин“ Учешће Кендо клуба „Мушин“ у домаћим клубским 

такмичењима 2021. године 260.000 
   

УКУПНО 
 

14.000.000 

 
 

         Спортске организације које су освојиле  мање од 30  бодовa по ближим критеријумима 
 
1. 

Куглашки клуб "Мераклије" 
Редовне клубске активности у оквиру Прве лиге Србије 
- Центар 

50.000 

  УКУПНО 
 

50.000 

 
 
 
 



 
Врста програма: 

Делатност организација у области спорта са седиштем на територији Града које су од посебног 
значаја за Град 

 
 

Екипни спортови 
 

  
Назив спортске организације 

 
Назив програма 

 
Одобрена 
средства 

1. Фудбалски клуб „Раднички“     Такмичарске и тренажне активности  у 
2021.години 30.000.000 

2. Женски фудбалски клуб „Машинац 
Траце ПЗП“ За европски Машинац, нова титула у Нишу 7.000.000 

3. Клуб малог фудбала „Калча“ 
 Редовне годишње такмичарске активности  2.500.000 

4. Универзитетски женски 
кошаркашки клуб „Студент“ 

Активности спортске организације УЖКК 
„Студент“ Ниш  5.000.000 

5. Кошаркашки клуб „Fair play “ 
 Такмичење у 2. МЛСч. 4.500.000 

6. 
Рукометни клуб „Железничар 1949“ 

Редовне тренажне и такмичарске активности у 
2021. години 16.500.000 

7. 
Женски рукометни клуб „Наиса“ 

Финансирање тренажних и такмичарских 
активности 14.000.000 

8. 
Одбојкашки клуб  „Ниш" 

Редовне тренажне и такмичарске активности  у 
периоду од 01.01.- 31.12.2021.год. 13.000.000 

9. Ватерполо клуб  „Наис" 
 Развој ватерполо спорта на врхунском нивоу 7.500.000 

 
  Укупно  

 
100.000.000 

 
Појединачни спортови 

 
10. 

Стрељачки клуб  „Ниш 1881" 
Програм по календару Стрељачког савеза 
Србије, ваздушно и МК оружје 1.500.000 

11. Универзитетски џудо и самбо клуб  
„Кинезис" 

Редовне тренажне и такмичарске активности у 
2021. години 2.000.000 

12. 
Тениски клуб „Таж" 

Припреме и учешће сениорских екипа ТК 
„ТАЖ“ у Првој савезној лиги 1.000.000 

13. Кајак кану клуб „Гусар“ 
 Годишњи програм за 2021. годину 1.500.000 

14. 

Гимнастички клуб „Ниш“ 

Такмичарске и тренажне активности 
Гимнастичког клуба  „Ниш“ у домаћем систему 
такмичења 1.000.000 

15. 
Планинарско алпинистичко 
експедицијски клуб „Ниш“ 

Редовне такмичарске и тренажне активности 
клуба у периоду од 01.01. до 31.12.2021. 
године 2.000.000 

16. Боксерски клуб „Naissus“ 
 Годишњи програм - 3 нивоа такмичења 2.000.000 

17. 
Стонотениски клуб „Железничар“ 

Такмичење мушке сениорске екипе у Супер 
лиги Србије 1.000.000 

 
Укупно 

 
12.000.000 

 
УКУПНО 

 
112.000.000 



 
Врста програма: 

Подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења 
грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом 

 
Ред 
бр. 

 
Назив спортске организације 

 

 
Назив програма 

Износ 
средстава 

1 Савез за рекреативни спорт 
 

„Дан Изазова – 2021“ 100.000 

2 Савез за рекреативни спорт 
 

Акција „Сви у природу“ 300.000 

3 Савез за рекреативни спорт 
 

Акција „Сви на снег“ 150.000 

4 Савез за рекреативни спорт 
 

Акција „Рекреативни дан“ 2021 100.000 

5 Савез за рекреативни спорт 
 

Адреналин дан – 2021 100.000 

6 Спортско рекреативно удружење 
особа са инвалидитетом „Наис“ 

Спорт и рекреација особа са инвалидитетом 
150.000 

7 Спортско удружење „Раднички 
2010“  

Школа футсала - KMФ Раднички 2010 
100.000 

8 Фудбалски клуб „Филип Филиповић“ Школа фудбала предшколског и 
основношколског узраста 200.000 

9 Фудбалски клуб „Нишка Бања“ Фудбал као главни подстицај бављења 
спортом код деце и омладине у 2021. години 100.000 

10 Фудбалски клуб „Делијски Вис“ Учешће школе фудбала у националном 
клубском првенству и међународним 
турнирима 

250.000 

11 Клуб малог фудбала „Калча“ Рад са перспективним играчима – 
омасовљавање  и укључивање деце узрасне 
доби од 16 до 19 година 

150.000 

12 Спортско удружење „КМФ – 
Гвоздени пук“ 

Бесплатна школа футсала  
150.000 

13 Омладински кошаркашки клуб  
„Јуниор“ 

„Отворено ровче“ – Бесплатна школа спорта 
300.000 

14 Универзитетски женски кошаркашки 
клуб „Студент“ 

Стварање услова за бављење спортом - 
кошарком девојчица најмлађег узраста 300.000 

15 Спортско удружење „Удружење 
кошарке у колицима Наис“ 

Параспорт Југа 
200.000 

16 Атлетски клуб „Железничар“ 
 

Особе са инвалидитетом у пара атлетици 300.000 

17 Спортско удружење „АК Раднички 
2016“ 

Дечја забавна атлетика 
100.000 

18 Гимнастички клуб „Гимнастикс“ „Школица  ритмике“ – за девојчице узраста од 
3 до 6 године 100.000 

19 Карате-до клуб „Ки“ 
 

Ми и ви - и ја и ти 150.000 

20 Боксерски клуб  „Витез“ 
 

Бесплатни курс бокса за жене 250.000 

21 Спортско удружење за бокс и кик 
бокс Вукови 018 

Стоп породичном насиљу 
200.000 



22 Теквондо клуб „Академија 
борилачких вештина“ 

Спортско усавршавање млађих селекција у 
2021. години 250.000 

23 Теквондо клуб  „Феникс – Булевар“ Бесплатни тренинг за децу самохраних 
родитеља 200.000 

24 Џудо клуб  „Вук“ Развој и унапређење џудоа за социјално 
угрожену децу и лошијег материјалног 
статуса на територији ГО Пантелеј 

100.000 

25 Клуб за џудо и борилачке спортове 
„Шогун“ 

Развој џудо спорта код деце у насељу „9. 
Мај“- Ниш и околним селима  150.000 

26 Џудо клуб  „Ниш“ Развој деце од 8-12 година и здравог начина 
живота кроз џудо 90.000 

27 Аикидо клуб „Наисус“ Наисус школица спорта и борилачких 
вештина  250.000 

28 Клуб за дизање тегова „Легионари“ Подстицање бављења дизањем тегова деце, 
омладине и жена 50.000 

29 Једриличарски клуб „Зоран 
Радосављевић“ 

Eurobalkans 
100.000 

30 Шаховски клуб „Ниш“ Шах – особе са дистрофијом као равноправни 
партнери 200.000 

31 Шаховско удружење „ Школарац“ Сад је време шаха и разоноде 
100.000 

32 Одбојкашки клуб „Стампедо“ 
 

Моја прва одбојкашка медаља - Стампи лига 250.000 

33 Женски одбојкашки клуб „Студент“ Сви на спорт 
200.000 

34 Стонотениски клуб „Стони“ Жене у спорту – омасовљење бављења 
стоним тенисом женске популације 150.000 

35 Планинарско друштво „Преслап“  Планинарско – рекреативно – едукативне 
акције у околини Ниша 80.000 

36 Планинарски клуб „ Железничар“ Дан пешачења у Нишу 80.000 
37 Клуб за коњички спорт „Чегар“ доо 

Нишка Бања 
Бесплатно спортско - рекреативно јахање 
коња за 1000 деце предшколског узраста из 
Ниша  

300.000 

38 Спортско рекреативна организација 
„Сафари клуб“ 

12. ОПЕН НИШ  
150.000 

39 Спортско рекреативна организација 
„Сафари клуб“ 

25.Нишавска регата 200.000 

40 Спортско удружење „Голбал Наис“ Ослободи се зидова 
250.000 

41 Спортско удружење куглаша 
„Палилулац“ 

Младе снаге куглаша 
50.000 

42 Спортско удружење за особе са 
посебним потребама „ Наисус 2019“ 

Специјална олимпијада Србије – спорт особа 
са посебним потребама 250.000 

43 Спортски покрет трећег доба Квалификације и учешће на 14. Олимпијади 
спорта, здравља и културе трећег доба 300.000 

 
 УКУПНО 

 
7.500.000 

 

 

 



 

 

 
Врста програма: 

Организација спортских такмичења од посебног значаја за Град 
 

Ред 
бр. 

 
Назив спортске организације 

 

 
Назив програма 

Износ 
средстава 

1. Женски фудбалски клуб Машинац 
ТРАЦЕ 

22. Интернационални турнир женских 
фудбалских екипа Наисус куп 2021. године 

300.000 

2. 
Фудбалски клуб  „Цар Константин“ 

Фудбалски турнир поводом прославе 
градске славе св. Цар Константин и славе 
ФК „ Цар Константин“ 

150.000 

3. Женски фудбалски клуб „Раднички 
2012“ Турнир „Бисери и другарство“ традиција  50.000 

4. Регионални кошаркашки савез 
Источна Србија 

 3. Меморијални турнир 3x3 „Иван Ица 
Јовановић“ 

250.000 

5. Регионални кошаркашки савез 
Источна Србија 

13. Меморијални турнир  „Милан 
Милошевић Мица“ 2021 

50.000 

6. Кошаркашки савез Града Ниша 
 Мини-баскет фестивал 50.000 

7. Кошаркашки савез Града Ниша 
 Меморијални турнир „Бане Милачић“ 150.000 

8. Кошаркашки клуб  „Ниш“ 6.Меморијални кошаркашки турнир „Мома 
Стојановић- Моца“ 

100.000 

 9. 
Кајак кану клуб „Гусар“ 

Организација такмичења за пионире и 
кадете „Златно весло 2021.“- прослава 70 
година постојања клуба 

100.000 

10. Кајак кану клуб „Гусар“ Организација такмичења за пионире и 
кадете Куп Цара Константина 2021. 

100.000 

11. Пливачки клуб „Ниш 2005“ XI Meђународни пливачки митинг  „Куп 
Ниша 2021“ 

50.000 

12. Пливачки клуб  „Свети Никола“ 30.Међународни пливачки митинг „Свети 
Никола“ 

50.000 

13. Клуб за синхроно и уметничко 
пливање Светосавски бал на води 2021 50.000 

14. Карате клуб  „Ниш“ Организација 19. Међународног карате 
турнира „Гранд  Прих Ниш 2021“ 

50.000 

15. Џудо клуб  „Ниш“ 
 Балкан Опен - међународна сарадња  200.000 

16. Боксерски клуб „Раднички 018“ Међународни турнир посвећен великанима 
нишког бокса 

100.000 

17. Боксерски клуб „Витез“ 
 Међународни турнир „Дани витеза“ 100.000 

18. Кик бокс клуб  „Ниш“ Међународни кик бокс турнир  „Balkan best 
fighters“ 

100.000 

19. Клуб за дизање тегова „Ниш“ Државни куп за особе са инвалидитетом 
(ОСИ) у бенч пресу 

50.000 

20. Клуб борилачких спортова 
„Константин“ Златни куп Константин 150.000 

21. Градски стонотениски савез Ниш 
  Евро Балканс Куп - 2021. 100.000 

22. Стонотениски клуб особа са 
инвалидитетом „Наис“ 

Стонотениски турнир за особе са 
инвалидитетом „Трофеј Наис“ 80.000 



23. Одбојкашки савез Нишавског округа 4. Међународни одбојкашки турнир „Куп Цар 
Константин – 2021“  100.000 

24. Одбојкашки клуб  „Стампедо“ 
 

 
Еуробалкан спорт – Стампи 2021 
 

50.000 

25. Шаховски клуб слепих  „Свитања“ Међународни турнир „Св. цар Константин и 
царица Јелена“ Ниш 2021  80.000 

26. Шаховски клуб глувих и наглувих 
„Наис“ Финале Купа Србије у шаху 2021 50.000 

27. Планинарски савез Града Ниша  
 Деветнести меморијал Зорана Милетића 100.000 

28. Планинарско алпинистичко 
експедицијски клуб „Ниш“  

Балканско првенство у спортском пењању 
на вештачким стенама 150.000 

29. Параглајдинг клуб „Грунф“ 
 Предевропско првенство – Nis open 2021 150.000 

30. Параглајдинг клуб „Грунф“ Светски куп у прецизном слетању – Nis 
2021 100.000 

31. Aтлетски клуб „Железничар“ 
 Полумаратон НИШ 2021 300.000 

32. Спортски клуб „Оxigen“ Нишка Ролеријада – лига 4 трке – 2 
дисциплине 50.000 

33. Спортско рекреативна организација  
„Сафари клуб“ 

22. САФАРИ КУП – Левел 3, Међународни 
турнир у практичном стрељаштву 150.000 

34. Спортски савез Ниша 
 Мајски турнир у малом фудбалу 350.000 

35. Спортска организација „Спортски 
новинар“ 

 Избор спортисте године Ниша 2021.год.- 
„43. Спортски бал“ 150.000 

36. Стреличарски клуб „Ниш“ 
 35. Меморијал „Михајло Чоловић -Чоле“ 100.000 

37. Стреличарски клуб „Ниш“ 
 9. Стреличарски куп Св. Цара Константина 100.000 

38. Стрељачки клуб Ниш 1881 Организација Првенстава Србије 
ваздушним оружјем за више категорија 350.000 

39. Спортско стрељачко удружење Трап 
018 Отворено првенство Града Ниша 40.000 

40. Бициклистички клуб „Констатнтин“ Етапа 61. Међународне бициклистичке трке 
кроз Србију у Нишу 250.000 

 
 

 
УКУПНО 

 
5.000.000 

 
 

 

 

Врста програма: 
Учешће спортских организација са територије Града у  европским клупским такмичењима 

Ред 
бр. 

 
Назив спортске организације 

 
Назив програма 

Износ 
средстава 

1. 
Кајак кану клуб  „Гусар“ Учешће клуба на  такмичењима у Европи 

2021. 300.000 

2. Скијашки клуб „Ниш“ Међународни годишњи програм Скијашког 
клуба „Ниш“ 2021 500.000 

3. Карате до клуб „Елид“ Учешће на међународним спортским 
такмичењима у 2021.години 150.000 

4. Ватерполо клуб „Наис“ 
  Регионална  ватерполо лига 600.000 



5. Планинарско алпинистичко 
експедицијски клуб „Ниш“  

Учешће ПАЕК „Ниш“, такмичара Сташе Гејо 
на европским и светским такмичењима   200.000 

6. Тениски клуб Костић План и програм за међународна такмичења 
за Наталију Костић 250.000 

7. 
Клуб борилачких спортова „Наисус“ Наисус на Светском теквондо ханмадангу, 

Европском клупском и Балканском првенству 250.000 

8. Теквондо клуб „Арес“ 
 Међународна такмичичења 200.000 

9. Клуб борилачких спортова 
„Константин“ 

Учешће такмичара на Светском сениорском,  
Европском јуниорском, Балканском 
првенству и светским куповима 

250.000 

10. Спортско удружење за бокс и кик 
бокс Вукови 018  Међународна такмичења у кик боксу 200.000 

11 
Кик бoкс клуб „Ниш“ 

 Такмичарске активности  КБК „Ниш“ на 
међународним европским  клубским 
такмичењима 

250.000 

12. Женски рукометни клуб „Наиса“ ЕХФ Челенџ Куп  500.000 

13. 
Рукометни клуб „Железничар 1949“ ЕХФ  Куп 150.000 

14 Коњички клуб „Априкот“ 
 Сусрети Срба и Мађара 80.000 

  УКУПНО 3.880.000 

Врста програма: 
Физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког вежбања, 
рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска школска 
спортска такмичења и др.) 
 
Ред 
бр. Назив спортске организације 

 
Назив програма 

Износ 
средстава 

1. Градски шаховски савез Ниша 
 Школарац - шаховски генијалац 4 350.000 

2. Шах клуб глувих и наглувих „Наис“ 
 

Кадетска и омладинска лига ЦС у шаху 
2021 120.000 

3. Омладински кошаркашки клуб  
„Јуниор“ Куп основних школа у кошарци 400.000 

4 Омладински кошаркашки клуб  
„Јуниор“ Мини кошарка - макси забава 600.000 

5 Спортско удружење Универзитета у 
Нишу  Лига студената Универзитета у Нишу 1.300.000 

6 
Савез за школски спорт града 

Школска спортска такмичења ученика 
основних и средњих школа у 14 спортских 
дисциплина 

3.500.000 

7 Дечији шаховски клуб  „Основац“ Омасовљење и популаризација шаховског 
спорта код деце и младих 200.000 

8 
Градски стонотениски савез Ниш 

Базични спорт – развој деце од 7 до 10 
година 
 

200.000 

9 Универзитетски кик бокс клуб „Наисус“ Борба у рингу, не у школи 
 500.000 



10 Спортско удружење за шах „Првак“ 
 Нишки гамбит 200.000 

11 
Спортски савез Ниша  

„Стоп! Сви на спорт“, рекреативно - 
образовни програм за школску децу  
 

600.000 

12 Спортски савез Ниша 
  Јр. НБА лига Србије 200.000 

13 Спортски савез Ниша 
 Убаци кош не буди лош 200.000 

14 Планинарско друштво „Јелашничка 
клисура“ 

Образовно еколошко рекреативни програм 
за ученике 
 

200.000 

15 Женски фудбалски клуб „Раднички 
2012“ 

Долазимо ми у нишке школе-девојчице-
женски фудбал да заволе 
 

800.000 

16 Пливачки клуб „Свети Никола“ 
 Обука непливача и школа пливања 500.000 

17 Пливачки клуб „Ниш 2005“ 
 Обука непливача и школа пливања 500.000 

18 
Спортски клуб „Спин“ 

Школа синхроног пливања за децу 
школског узраста 
 

100.000 

19 
Пливачко удружење „Наисус“ 

Физичко васпитање деце предшколског 
узраста и школски спорт (унапређење 
физичког вежбања) 

100.000 

20 

Рукометни клуб  „Младост 2012“ 

Такмичење у лигама млађих категорија 
Србије и развој деце у спорту (рукомету) 
школског узраста 
 

400.000 

21 
Кошаркашки клуб „Ниш“ 

Индивидуални рад и усавршавање играча 
млађих категорија 
 

150.000 

22 
Теквондо клуб „Табу“ 

Младе наде теквондоа – пут од кадета до 
олимпијског шампиона 
 

300.000 

23 Карате клуб „Ниш“ Инфилтрација деце школског узраста из 
осетљивих група у карате спорт 100.000 

24 Одбојкашки клуб „Десетка“ 
 Школска лига ОК „Десетка“ у 2021.години 1.000.000 

25 Фудбалски клуб „Шампион Наис“ Психолошка и ментална припрема дечака 
школског узраста за фудбалска такмичења 100.000 

26 
Спортско удружење „Маринос“ 

Подстицање девојчица из основних школа 
на територији Града Ниша да се баве 
кошарком  

200.000 

27 Куглашки савез Ниша Школско такмичење у куглању – ШТУКА 
2021 150.000 

28 Клуб борилачких спортова 
„Константин“ Промоција кик бокса у школи 200.000 

29 Омладински фудбалски клуб 
„Атлетико 2015“     

Школа фудбала предшколског и 
основношколског узраста 250.000 

30 Клуб борилачких спортова „ Наисус“ 
 Школица теквондоа 100.000 

31 Фудбалски клуб Национал Рад са дечацима школског узраста из 
приградских насеља 500.000 

  УКУПНО 14.020.000 
 



 

Врста програма: 
Едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о 

питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима 
 

Ред 
бр. 

 
Назив спортске организације 

 

 
Назив програма 

Износ 
средстава 

1. Спортска организација „Спортски 
новинар“ 

„Локални спортски идоли“,ТВ серијал за 
промоцију спорта и рекреације 100.000 

2. 
Спортски савез Ниша 

Зона спорта, промоција спорта и спортско-
рекреативних активности на територији 
Града Ниша  

100.000 

3. Спортско удружење „Тврђава“ „Ниш –  од  малог фудбала до футсала“, 
едукативно промотивни документарни филм  100.000 

4. Џудо клуб „Ниш“ 
 Ниш – Град џудоа кроз време 100.000 

5. Омладински кошаркашки клуб 
„Јуниор“ 

Спорт у условима отежане епидемиолошке 
ситуације 100.000 

6. Спортски савез Ниша 
 Редовне годишње активности  4.000.000 

  УКУПНО  
4.500.000 

 

II Предлаже се Градоначелници Града Ниша неодобравање годишњих програмаследећих 
спортских организација: 

 

 
Врста програма: 

Учешће спортских организација са територије Града у домаћим  клупским такмичењима 
 
 
Ред 
бр. 

 
Назив спортске организације 

 
Назив програма 

1. Фудбалски клуб „Планинац 1933“ 
 Такмичење у првој Нишкој лиги за 2021. 

2. Спортско удружење „Раднички 2010“ 
 Редовне годишње такмичарске активности 

3. Спортско удружење „КМФ-Гвоздени пук“ Такмичење у Трећој Футсал лиги – група Исток 
4. Клуб малог фудбала „Aкадемац“ Такмичење у Трећој Футсал лиги Србије – Исток и Купу 

Србије 
5. Клуб малог фудбала „Ниш 92“ 

 Такмичење у Регионалној футсал лиги Србије група Југ 

6. Одбојкашки клуб  „Стампедо“  
 Друга лига Србије, група Исток 

7. Одбојкашки клуб „Millennium“  Такмичење у Другој одбојкашкој лиги, 3. Ранг такмичења 
Одбојкашког савеза Србије 

8. 
Гимнастички клуб „Гимнастикс“ 

Учешће на домаћим клубским такмичењима по 
календару Гимнастичког савеза Србије 
 

9. Кајак кану клуб „Медицинар“ 
 Кајак кану рафтинг спорт 

10. Стонотениски клуб  „Стони“ Ниш Програм редовних такмичарских активности СТК „Стони“ 
 



11. Стонотениски клуб особа са 
инвалидитетом „Наис“ 

Национално првенство особа са инвалидитетом у 
стоном тенису 
 

12. Стонотениски клуб „Медијана“ 
 Такмичење у првој лиги Србије 2021 

13. Стонотениски клуб „Раднички MMXVII“ 
 Стонотениске сениорске и јуниорске активности 2021 

14. Стонотениско удружење „Нец“ 
 Друга лига Србије за жене 

15. Рекреативни стонотеники клуб 
„Палилула“ Такмичење мушке сениорске екипе у Другој лиги Србије 

16. Стонотениски клуб „Наиссус“ 
 Такмичење у Квалитетној лиги Србије 

17. Џудо клуб „Вук“ Редован годишњи програм тренажних и  такмичарских  
активности 

18. Теквондо клуб „Арес“ 
 Шамион 

19. 

Теквондо клуб  „Табу“  

Програм  редовног годишњег финансирања тренажних и 
такмичарских активности спортске организације у 
2021.год.- сениори 
 

20. 
Теквондо клуб „Dae Han“ 

Програм тренажних и такмичарских активности за  
2021.годину 
 

21. Клуб за дизање тегова „Легионари“ Такмичење у олимпијском дизању тегова за 2021. 
Годину 

22. Клуб за дизање тегова „Ниш“ 
 Такмичење у олимпијском дизању тегова 

23. Powerlifting  klub „Konzulat“        
 Tакмичења у пауерлифтингу - сезона 2021. 

24. Боксерски клуб „Раднички 018“ 
 Редовнe годишњe такмичарске активности 

25. Боксерски  клуб „Витез“  
 Редован годишњи програм за 2021.годину 

26. Спортско удружење за бокс и кик бокс 
Вукови 018 Домаћа такмичења у боксу 

27. Спортско удружење за бокс и кик бокс 
Вукови 018 Домаћа такмичења у кик боксу 

28. Универзитетски кик бокс клуб „Наисус“ 
 Домаћа првенства 

29. Клуб борилачких спортова „Станковић“ 
 Спортске активности КБС „Станковић“ за 2021.г. 

30. Шаховски клуб „Ниш“  Програм редовних такмичарских и тренерских 
активности за 2021. годину 

31. Шаховски клуб „Нишка Бања“ 
 Лига Централне Србије „Југ“ 2021. 

32. Шаховски клуб „Економист“ 
 Лиге Централне Србије за 2021.годину 

33. Планинарски клуб „Железничар“ Учешће трекинг тима ПК „Железничар“ Ниш на Трекинг 
лиги Србије 2021 

34. Клуб за коњички спорт „Чегар“ доо Нишка 
Бања 

Првенство Србије, редовни систем такмичења у 
даљинском јахању коња на 40 км- неолимпијски спорт 
 

35. Спортско стрељачко удружење „Трап 
018“ 

4 кола Купа Србије, финале Купа Србије и Првенство 
Србије 
 



36. Пикадо удружење „Charlie“ 
 Такмичарска сезона Државног првенства Србије 2021 

37. Спортски савез Нишке Бање 
 Редовне годишње активности ССНБ 2021 

38. Плесни клуб „Бум 018“  
 Редовне годишње такмичарске активности 

 

 
Врста програма: 

Подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења 
грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом 

Ред 
бр. 

 
Назив спортске организације 

 
Назив програма 

1.  Кошаркашки клуб „Ниш“ Прикључивање и приближавање младих рома кошарци 
 

2. 
Кошаркашки савез Града Ниша 

Подстицање деце из приградских насеља да се баве 
спортом 
 

3. Омладински кошаркашки клуб „Нибак“ 
 Пројекат развоја кошаркашког спорта 

4. Спортско удружење „Нишки медведи“ 
 

Учешће у Аматерској лиги Града Ниша 

5. Атлетски клуб „Железничар“ 
 Развој атлетике у 2021. години 

6. Гимнастички клуб „Ниш“ 
   Гимнастичка школица 

7. Карате клуб „Ниш“ 
 Карате за жене жртве насиља 

8. Карате-до клуб „Елид“ 
 Школица спорта - каратеа 

9. 
Kарате клуб „Омладинац“ 

Годишњи програм за унапређење бављења карате 
вештином (и спортом) деце,омладине и одраслих 
 

10. Карате клуб „Борац“ Остани код куће и покрени се 
 

11. Карате клуб „ Борац“ Рекреација на отвореном 
 

12. Боксерски клуб  „Витез“ Физичка припрема припадника комуналне полиције 
 

13. Кик бокс клуб „Ниш“ Бесплатни курс кик бокса за 50. деце 
 

14. Теквондо клуб „Астерикс“ У здравом телу здрав дух 
 

15. 
Теквондо клуб  „Табу“ 

Бесплатан спорт за младе из маргинализованих и 
социјално угрожених група 
 

16. Теквондо клуб „Феникс – Булевар“ Успех спортиста и покретање деце да тренирају теквондо 
  

17. Теквондо клуб  „Феникс – Булевар“ Бесплатни тренинг за социјалне случајеве 
 

18.  
Џудо клуб  „Вук“ 
 

Инклузивни џудо – једнаке могућности за све 
 



19. Клуб борилачких спортова 
„Станковић“ 

Спортска рекреација и едукација борилачким вештинама 
особа са инвалидитетом 
 

20. Аикидо клуб „Наисус“ Аикидо од 7 до 77 
 

21. Аикидо клуб „Наисус“ Самоодбрана и аикидо за жене 
 

22. Клуб за дизање тегова и борилачке 
спортове „Наисус“ 

 
Пут шампиона 
 

23 Пауер лифтинг клуб „Победник“ Унапређење спортске рекреације код деце 
 

24 Пливачки академски клуб за особе са 
инвалидитетом „Делфин“ 
 

Инклузивно пливање за децу са инвалидитетом 2021 

25.  
Пливачки клуб „Ниш 2005“ 

 
Пливање за све 
 

26. Пливачки клуб „Свети Никола“  
Пливај и уживај 

27. 
Пливачко удружење „ Наисус“ 

Потстицање и стварање услова и унапређење бављења 
грађана спортом 
 

28. Ватерполо клуб „Наис“ Формирање женске ватерполо секције 
 

29. 
Спортски  клуб „Спин“ 

Мотивација деце и социјално угрожених породица и деце са 
инвалидитетом за бављење спортовима на води 
 

30. 
Клуб за синхроно пливање „ Сирене“ 

Омасовљавање спорта и подстицање младих на бављење 
спортом 
 

31. Спортско удружење за шах „Првак“ Бесплатна школа шаха за социјално угрожене 
 

32. Спортско удружење за шах „Првак“ Едукативни турнири 
 

33. Шаховски клуб слепих „Свитања“ Такмичарски програм слепих и слабовидих 
 

34. 
Дечији шаховски клуб  „Основац“ 

Стварање услова за бављење шаховским спортом 
девојчица најмлађег узраста 
 

35. Дечији шаховски клуб „Основац“ Рад са млађим категоријама 
   

36. Шаховски клуб глувих и наглувих 
„Наис“ 

Бесплатна школа шаха код глувих и наглувих јуниора ШКГН 
Наис 2021 
 

37. Одбојкашки клуб „Ниш” Рад са млађим категоријама 2021 
 

38. Одбојкашки клуб „Стампедо“ Бирам одбојку, изабери и ти 
 

39. Одбојкашки клуб „Стампедо“ Бесплатна школа одбојке за дечаке 
 

40. 
Одбојкашки клуб „Десетка“ 

Подстицај и развој младих спортиста ОК „ Десетка“ у 2021. 
години 
 

41. Женски рукометни клуб „Наиса“ Школа мини рукомета за девојчице од 7 – 12 година  
 



42.  
Рукометни клуб „Железничар 1949“ 
 

Школа рукомета за дечаке од 7 – 12 година 
 

43. Стонотениски клуб „Стони“ Стони тенис без граница 
 

44. 
Стонотениски клуб „Јосип Колумбо“ 

Надградња стонотенисера – прелазни период од 13 - 16 
године 
 

45. Планинарско друштво  „Јелашничка 
клисура“ Летња еко школа – Упознај Србију 

46. Планинарско алпинистички клуб 
„Мосор“ 
 

Десети „Јесењи успон на Соколов камен“ 

47. Планинарско алпинистички клуб 
„Мосор“ 
 

Трекинг лига Србије у 2021. 

48. Спортско бициклистичко удружење 
„Наиссус 018“ 
 

Бициклирај - Бициклистичке радионице 

49. Стреличарски клуб „Ниш“ 
 Стреличарци 2021. 

50. Спортски савез Ниша 
 Активна Србија 

51. Спортско удружење „Тврђава“ 
 Аматерска кошаркашка лига Ниша 

52. Спортски клуб „Оxigen“ 
 Традиционална Чаирска школа ролера 

53. Спортски клуб „Оxigen“ 
 Школа клизања и трка на леду 

54. Спортско удружење „Extreme“ 
 Школа ролера – лига будућих шампиона 

55. Клуб за коњички спорт „Чегар“ доо 
Нишка Бања  
 

Спортско - терапијско - рекреативно јахање коња, 250 деце 
намењено особама са инвалидитетом 

56. Клуб за коњички спорт „Чегар“ доо 
Нишка Бања 
 

Спортско - терапијско - рекреативно јахање коња за особе 
оболеле од аутизма 

57. Удружење педагога физичке културе 
Ниш 
 

Спортске игре радника у просвети 2021 

58. Удружење педагога физичке културе 
Ниш 
 

Школска мини футсал лига 2021 

59. Спортско рекреативна организација  
„Сафари клуб“ 
 

5 SHOOTING CHALLENGE   

60. Спортско друштво глувих „Нишава“ 
 Унапређење и развој заједнице глувих у Нишу 

61. Куглашки клуб „Чаир“ 
 Школа куглања куглашког клуба Чаир за 2021. годину 

62. Спортско удружење куглаша  
„ Палилулац“ 
 

Куглање – рекреација за Нишлије 

63. Удружење за физичко васпитање  
„Конан“ 

 
Рекреативни фитнес без вештачких стимуланса 



 

Врста програма: 
Организација спортских такмичења од посебног значаја за Град 

Ред 
бр. 

 
Назив спортске организације 

 
Назив програма 

1. Женски фудбалски клуб „Раднички 
2012“ 
 

Наш клуб домаћин међушколског такмичења уз учешће и 
организације и у такмичењу 

2. Фудбалски клуб Национал 
 Национал куп 2021 

3. Омладински кошаркашки клуб  
„Јуниор“ Међународни кошаркашки турнир у оквиру градске славе 

4. Спортско удружење „Маринос“ 
 Šivara 3x3 Basket League  

5. Спортско удружење „Удружење 
кошарке у колицима Наис“ 
 

Организација турнира Наис Опен 2021. 

6. Карате-до клуб „Ки“ 
 

Карате такмичење „XX Медијана опен 2021 - прослава  
клуба“ 

7. Клуб за џудо и борилачке спортове 
„Шогун“ ХVI Међународни турнир „Младост Европе“  

8. Џудо клуб  „Вук“  
 XX Међународни џудо турнир Вук Опен 2021 

9. Џудо клуб  „Ниш“ 
 Међународни турнир „Ненад Цветковић Цвеле“ 

10. Џудо савез Централне Србије 
 Међународни турнир Куп „ Цара Константина“ 

11. Powerlifting клуб „ Победник“ 
 

 
Трофеј Ниша – Гала Куп 2021. 
 

12. Боксерски савез Југоисточне Србије 
 Међународни турнир Цар Константин 

13. Теквондо клуб „Арес“ 
 Лига шампиона 

14. Теквондо клуб Астерикс 
 5th Asteriks Cup 

15. 
Клуб борилачких спортова „Наисус“ 

 
Лига Града Ниша 
 

16. Тениски савез Источне Србије  
 Мастерс ТСИС 

17. Стонотениски клуб „Железничар“ Организација 8. међународног турнира  „Андро гранд прих 
2021“ 
 

18. Стонотениски клуб особа са 
инвалидитетом „Наис“ 
 

Организација V турнира пријатељства 

19. Тениски клуб „ТАЖ“ 
 Serbia junior tour 2021 

20. 
Тениски клуб „ТАЖ“ 

ЕТА - међународни турнир за јуниоре и јуниорке до 16 
година 
 

21. Тениски клуб „Костић“ 
 Тошин меморијал 



22. 
Одбојкашки савез Нишавског округа 

56.Традиционални међународни одбојкашки турнир „Трофеј 
Београда - 2021“  
 

23. Одбојкашки клуб  „Стампедо“  
 

Street volley challenge 2021 

24. Одбојкашки клуб  „Стампедо“  
 
 

Beachvolley - challenge 2021 

25. Градски шаховски савез Ниша 
 

 
7. Међународни фестивал шаха „Опен Ниш 2021“ 
 

26. 
Дечији шаховски клуб  „Основац“ 

4.Међунардни кадетски фестивал у шаху „Основац на 
потезу – Ниш 2021“ 
 

27. 
Дечији шаховски клуб  „Основац“ 

3. Међународни женски рејтинг турнир у шаху „Краљица 
Ниша 2021“ 
 

28. Шаховски клуб „Нишка Бања“ 
 Гран при „Свети Илија“ 

29. 
Планинарски савез Града Ниша 

Трофеј Града Ниша у спортском пењању на природним 
стенама Јелашничке клисуре 
 

30. 
Планинарски савез Града Ниша 

 
11. Спортски слет нишких планинара 
 

31.  
Планинарски клуб „Железничар“ 
 

Јубиларни 25. Зимски успон на Трем 
 

32. Планинарско друштво  „Преслап“ 3. успон на планину Селичевицу у част ослободилаца Ниша 
 

33. Планинарско алпинистички клуб 
„Мосор“ 
 

Suva trail 2021 

34. Спортско удружење „АК Раднички 
2016“ 
 

Нишавски полумаратон 

35. Гимнастички клуб „Ниш“ 
 Међународни турнир „ Гимнаис“ 

36. 
Гимнастички клуб Гимнастикс 

X Међународно првенство у ритмичкој гимнастици „X 
Гимнастикс куп“ 
 

37. Рагби 13 клуб Раднички Ниш 
 Међународни турнир у рагбију 9 

38. 
Спортски клуб  „Тритон“ Ниш 

Отворено првенство Ниша у пливању перајима и брзинском 
роњењу 
 

39. Спортски клуб „Тритон“ Ниш VIII градски дуатлон 
 

40. Спортски савез Ниша Међународно такмичење скока мотком „Air battle 2“ 
 

41. Организација спортских риболоваца 
„Нишава“ 
 

 Куп Цара Константина 2021 

42. Спортско стрељачко удружење Трап 
018 
 

Куп ослобођења Града Ниша 



43. Спортско удружење „Голбал Наис“ 
 Ниш Опен 2021 

44. Бициклистички клуб „Констатнтин“ 
 Trofej Konstantin MTB - Дводневна трка Купа Србије 

45. Куглашки савез Ниша 
 Првенство Града Ниша у куглању за 2021. годину 

46. Пикадо удружење „ Charlie“ 
 Турнир у класичном пикаду Ниш 2021 

47. Универзитетски спортски савез Ниш 
 Отворени студентски турнири поводом Градске славе Ниша 

48. 
Спортски савез Нишке Бање 

Дани спорта, рекреативни - образовни програм за школску 
децу 
 

 

 

 
Врста програма: 

Учешће спортских организација са територије Града у  европским клупским такмичењима 
 
 
Ред 
бр. 

 
Назив спортске организације 

 
Назив програма 

1. Теквондо клуб „Астерикс“ Учешће Теквондо клуба „Астерикс“ у европским клупским 
такмичењима 
 

2. 
Гимнастички клуб „Ниш“ 

Учешће ГК „Ниш“ на светским куповима и другим 
међународним такмичењима 
 

3. Гимнастички клуб „Гимнастикс“ Балкански клубски турнири у ритмичкој гимнастици 
 

4. 
Џудо клуб „Ниш“ 

Учешће такмичара ЏК „Ниш“ на европским и светским 
куповима 
 

5. Универзитетски џудо и самбо клуб 
„Кинезис“ 

Учешће на међународним спортским такмичењима у 
2021.години 
 

6. Џудо клуб „Вук“ Учешће такмичара ЏК „Вук“ на европским куповима 
 

7. Рагби 13 клуб Раднички Ниш Балкан Супер Лига 2021 
 

8. Клуб за синхроно и уметничко 
пливање 
 

Божићни куп у Прагу 

9. Организација спортских риболоваца 
„Нишава“ 
 

Балканско првенство - дисципини „ФИДЕР“ 2021. године 

10. Градски шаховски савез Ниша Учешће такмичара на и Светском, Европском и Балканском 
кадетском и омладинском  првенству 
 

11. Пливачки клуб  „Свети Никола“ Припрема и учешће на  Европском мастерс првенству у 
пливању у Будимпешти 2021.године 
 

12. Спортско удружење Еxtreme Источноевропски Е – Куп 
 



13. Спортско удружење за бокс и кик 
бокс Вукови 018 
 

Међународна такмичења у боксу 

14. Шаховски куб глувих и наглувих 
„Наис“ 

Појединачно првенство Европе у шаху, за глуве и наглуве - 
Амстердам 2021 
 

15. Дечји шаховски клуб „Основац“ Учешће на међународним шаховским такмичењима у 2021. 
Години    
 

16. Спортско удружење „Голбал Наис“ Малме  Опен 2021. 
 

17. Теквондо клуб „Феникс - Булевар“ Мулти европске игре 
 

18. Стонотениски клуб „Железничар“ Трофеј Европе  2021. 
 

19. 
Тениски клуб „ТАЖ“ 

Учешће такмичара Стефана Скобелева и Емилије 
Здравковић на професионалним међународним  ITF 
турнирима 

 

 
Врста програма: 

Физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког вежбања, 
рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска школска 

спортска такмичења и др.) 
 
Ред 
бр. 

 
Назив спортске организације 

 
Назив програма 

1. 
Градски шаховски савез Ниша 

Школска такмичења и школа шаха за ученике основних 
школа 
 

2. Омладински кошаркашки клуб  
„Нибак“ 

Пројекат за развој индивидуалног рада са играчима по 
основним школама 
 

3. Универзитетски спортски савез 
Ниш 

Организација бесплатне обуке скијања најбољих студената 
Универзитета у Нишу у школској 2020/2021. години 
 

4. Ватерполо клуб „Наис“ Мала школа ватерпола 
 

5. Спортски савез Ниша Школске спортске секције 
 

6. Женски фудбалски клуб „Раднички 
2012“ 

Предшколске установе и „Од вртића до спортског цветића“ 
Ниш 
 

7. 
Спортски клуб „Спин“ 

Подстицај бављења воденим спортовима код деце 
предшколског и школског узраста 
 

8. Теквондо клуб „Астерикс“ Крећем у школу крећем на спорт 
 

9. Универзитетски џудо и самбо клуб 
„Кинезис“ 

Научимо падове – за сигурнију школу 
 

10. 
Карате клуб „Цар Константин“ 

Подизање колективне свести, побољшање здравља и 
правилног развоја деце 
 

11. Теквондо клуб „Феникс – Булевар“ Школица спорта ТК „Феникс – Булевар“ Ниш 
 



 

 
Врста програма: 

Едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о 
питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима 

 
 
Ред 
бр. 

 
Назив спортске организације 

 
Назив програма 

1. Спортска организација „Спортски 
новинар“ 

Извештавање са Летњих олимпијских игара у Токију и 
издавање билтена „Будућност нишког олимпизма“ 
 

2. Теквондо клуб „Dae han“ Семинар теквондо самоодбране и хапкидоа 
 

3. 
Спортски савез Ниша 

Психолошка припрема спортског тима током такмичарске 
сезоне и припремног периода 
 

4. Гимнастички клуб „Ниш“ Едукација родитеља о вредностима и значају гимнастике за 
правилан раст и развој деце 

 

Врста програма: 

Периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за 
адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне 

самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација 

 
Ред 
бр. 

 
Назив спортске организације 

 
Назив програма 

1 Кошаркашки савез Града Ниша Диспраксија 

 

 

 

 

Врста програма: 
Унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије Града и подстицање 

запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста  
 
Ред 
бр. 

 
Назив спортске организације 

 
Назив програма 

1. Градски шаховски савез Ниша Унапређивање стручног рада шаховских тренера и судија 
 

2. Кошаркашки клуб „Ниш“ Едукација и стручно усавршавање тренера и младих играча 
 

3. Спортско удружење „Маринос“ Едукација и образовање младих за профил оперативног 
тренера кошарке 
 

4. Одбојкашки клуб „Стампедо“ Постани тренер одбојке 
 



III Одобрени годишњи програми финансираће се средствима из буџета Града планираним 
Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину („Службени лист Града Ниша“, број 118/2018), раздео 8-
Управа за друштвене делатности, Глава 8.01-Управа за друштвене делатности, програм 14-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 1301-0001-Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, функција 810–услуге рекреације и спорта, позиција 138, економска 
класификација 481– Дотације невладиним организацијама и 1301-0002 – Подршка физичком васпитању 
деце предшколског узраста и школски спорт, функција 141, економска класификација 481–  Дотације 
невладиним организацијама, а у складу са Програмом расподеле средстава за остваривање потреба и 
интереса грађана у области спорта у 2021. години, број 1114/2021-01 од 11.05.2021. године и 
Програмом о измени програма расподеле средстава за остваривањe потреба и интереса грађана у 
области спорта у 2021. години, број 1114-1/2021-01 од 26.05.2021. године, којe је донела 
Градоначелница Града Ниша.  

IV Закључак доставити Градоначелници Града Ниша, Градској управи за друштвене 
делатности и Градској управи за финансије. 

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 109/2018-пречишћен текст и 36/2021), чланом 19.  прописано је: „По 
извршеној оцени приспелих програма из члана 2. тачке 5) и 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 је сачинила  Предлог одобравања годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу број 
2841-16/2021-07 од 24.05.2021. године. 

 
               Предлог Комисије садржи преглед свих пристиглих програма из члана 2. тачке 5) и 8) Одлуке, 
за које се предлаже одобравање или неодобравање програма са листом остварених бодова по 
ближим, посебним и додатним критеријумима, као и програма из члана 2. тачке 1) 3) 6) 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 програмииз члана 2. тачке5) и 8) Одлуке, а у складу са Програмом расподеле 
средстава за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта у 2021. години, број 
1114/2021-01 од 11.05.2021. године и Програмом о измени програма расподеле средстава за 
остваривањe потреба и интереса грађана у области спорта у 2021. години, број 1114-1/2021-01 од 
26.05.2021. године, којe је донела Градоначелница Града Ниша. 

   На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву закључка. 

Број: 612-3/2021-03 

У Нишу, 27.05.2021. године 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 

ПРЕДСEДНИК 

          Драгана Сотировски 
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