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, 76/2013 и 115/2016) и Предлога Комисије за
оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у
Граду, број 226-1/2018-19 од 09.03.2018. године,
Градско веће Града Ниша, нa седници одржаној дана 13.03.2018. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
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, број 226-1/2018-19 од 09.03.2018. 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Фудбалски клуб
„Будућност“
Омладински фудбалски
клуб „Синђелић“
Женски фудбалски клуб
„Машинац Траце ПЗП“
Фудбалскиклуб„Цар
Константин“Ниш
Фудбалски клуб „Раднички“
Ниш
Клуб малог фудбала
„Winter- sport“
Клуб малог фудбала
„Калча“
Омладински кошаркашки
клуб „Јуниор“
Универзитетски женски
кошаркашки клуб
„Студент“-Ниш
Кошаркашки клуб „Ниш“

Такмичење у систему Фудбалског савеза Србије
690.000
Такмичење у Српској лиги Исток
704.000
За европски Машинац учешће прве сениорске екипе у
супер лиги
Такмичење у систему Фудбалског савеза Србије
„Српска лига-група Исток“
Редовне такмичарске и тренажне активности у 2018.
години
Редовне такмичарске активности сениорског тима за
сезону 2017-2018. годину
Такмичење у првој футсал лиги Србије

1.212.000
682.000
1.612.000
675.000
922.000

Такмичење у Првој мушкој регионалној лиги-Исток у
кошарци (3. ранг)
Активности спортске организације УЖКК „Студент“ Ниш
у такмичењу у 1. женској лиги Кошаркашког савеза
Србије
Годишњи програм такмичарских активности клуба у
сениорском и такмичењу млађих категорија

617.000

1.198.000
617.000

11.
12.

Омладински кошаркашки
клуб „Константин“
Женски рукометни клуб
„Наиса“
Одбојкашки клуб „Ниш“

Такмичење у 2. мушкој лиги Србије у кошарци
1.009.000

15.

Одбојкашки клуб
„Мillennium“
Одбојкашки клуб „Десетка“

Финансирање редовних тренажних и такмичарских
активности
Програм редовних тренажних и такмичарских
активности спортских организација у периоду од 01.01.31.12.2018.год
Такмичње у првој Б одбојкашкој лиги, 2. ранг
Одбојкашког савеза Србије
Такмичења ОК „Десетка“ у 2018. години

16.

Гимнастички клуб „Ниш“

Активности Гимнастичког клуба „Ниш“

13.

14.

1.234.000

1.278.000
791.000
588.000
929.000

17.
18.

19.
20.

Aкадемски атлтски клуб
„Ниш“
Пливачки академски клуб
за особе са инвалидитетом
„Делфин“
Кајак кану клуб „Гусар“

23.

Кајак кану клуб
„Медицинар“
Клуб за синхроно и
уметничко пливање
Пливачки клуб „Свети
Никола“
Пливачки клуб „Ниш 2005“

24.

Ватерполо клуб „Наис“

21.
22.

Програм редовних тренажних и такмичарских
активности по програму Атлетског савеза Србије
Такмичарско пливање особа са инвалидитетом

856.000

682.000
Реализација годишњег плана и програма за
2018.годину
Кајак кану рафтинг спорт

828.000
704.000

Годишње такмичарске активности за 2018.
690.000
Редовни такмичарски програм
929.000
Редовне такмичарске активности
864.000
Развој ватерполо спорта на врхунском нивоу
1.125.000

25.
26.
27.
28.
29.

Стонотениски клуб
„Железничар“
Стонотениски клуб „Стони“
Ниш
Стонотениски клуб
„Медијана“
Стонотениски клуб „Јосип
Колумбо“
Тениски клуб „ТАЖ“

30.

Џудо клуб „Ниш“

31.

Универзитетски џудо и
самбо клуб „Кинезис“
Теквондо клуб „Академија
борилачких вештина“
Теквондо клуб „Арес“

32.
33.
34.

Теквондо клуб „Табу“

Такмичење мушке сениорске екипе у првој лиги Србије
733.000
Програм редовних такмичарских активности СТК
„Стони“
Такмичење у првој лиги Србије 2018.

711.000
755.000

Прва лига Србије-жене, други степен такмичења
748.000
Програм припреме и учешћа сениорских екипа Т.К:
ТАЖ у Првој савезној лиги
Програм редовних тренажних и такмичарских
активности у појединачној конкуренцији сениора у
периоду 01.01.2018-31.12.2018.год.
Редовне тренажне и такмичарске активности у 2018.
години
Редовне такмичарске активности клуба у 2018. години

733.000

915.000
1.103.000
668.000

Развој олимпијског теквондоа
Програм редовног годишњег финансирања тренажних

639.000
704.000

40.

и такмичарских активности спортскe организацијe у
2018.год.-сениори
Карате клуб „Ниш“
Такмичење женске сениорске екипе у националној
премијер лиги Србије
Карате до клуб „Елид“
Програм редовних спортских активности карате клуба
Елид Ниш
Клуб за дизање тегова и
Програм редовног годишњег финансирања тренажних
борилачке спортове „Наисус“ и такмичарских активности у 2018.год-сениори-ки
Клуб за дизање тегова
Такмичења у олимпијском дизању тегова
„Ниш“
Боксерски клуб „Раднички
Редовне годишње такмичарске активности
018“
Кик бокс клуб „Ниш“
Такмичарске активности Кик бокс клуба „Ниш“

41.

Скијашки клуб „Ниш“

42.

Стреличарски клуб „Ниш“

Годишњи програм Скијашког клуба „Ниш“ за 2018.
годину
Такмичарски план рада за 2018. годину

43.

Стрељачки клуб „Ниш
1881“
Планинарско алпинистичко
експедицијски клуб „Ниш“

Програм по календару Стрељачког савеза Србије,
ваздушно МК оружје
Редовне тренажне и такмичарске активности спортске
организације П.А.Е.К. „Ниш“ од 01.01.-31.12.2018.

35.
36.
37.
38.
39.

828.000
944.000
719.000
668.000
806.000
784.000
784.000
740.000

44.

842.000
740.000

укупно 37.000.000
Спортске организације које су освојиле од 30 до 59 бодовa по ближим критеријумима
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Женски фудбалски клуб
„Раднички 2012“
Омладински фудбалски
клуб „Брзи брод“
Клуб малог фудбала
„Академац“
Клуб малог фудбала Ниш
92
Клуб малог фудбала
„Економист“
Рукометни клуб
„Железничар 1949“
Женски одбојкашки клуб
„Студент“
Одбојкашки клуб
„Стампедо“
Клуб за синхроно пливање
„Сирене“
Стонотениски клуб особа
са инвалидитетом „Наис“
Kендо клуб „Mушин“

Прволигашки статус и идеја „Једна више на тренингуједна мање на улици“ су императив
Такмичење у систему Фудбалског савеза Србије Нишка
зона –група Југ
Такмичење у трећој футсал лиги Србије - Исток и Купу
Србије
Такмичење у трећој футсал лиги Исток

226.000
139.000
207.000
182.000

Трећа футсал лига-Исток
189.000
Финансирање тренажних и такмичартских активности
488.000
Такмичење у Другој одбојкашкој лиги Србије 3.ранг
такмичења ОС Србије
Друга лига Србије, група Исток

229.000
219.000

Редовне спортске активности спортске организације
213.000
Национално првенство особа са инвалидитетом у
стоном тенису, први ниво такмичења
Учешће спортске организације у домаћим клупским
такмичењима 2018. године

232.000

148.000

12.

Боксерски клуб „Naissus“

3 нивоа такмичења

13.

Боксерски клуб „Витез“

Такмичарске активности Боксерског клуба „Витез“

14.

Клуб борилачких спортова
„Константин“
Клуб борилачких спортова
„Станковић“
Шаховски клуб „Ниш“

Редовна годишња активност клуба

287.000
278.000

15.
16.
17.
18.

19.

Шах клуб глувих и наглувих
„Наис“
Шаховски клуб слепих
„Свитања“

20.

Спортско бициклистичко
удружење „Наисус 018“
Плесни клуб „Бум 018“

21.

Параглајдинг клуб „Грунф“

325.000
Спортске активности КБС „Станковић“ за 2018 г.
297.000
Програм редовних такмичарских и тренерских
активности за 2018. годину
Куп и II лига ЦС-Исток 2018

198.000
229.000

Лигашка и куп такмичења: 2. Лига Централне Србије, 1.
Женска лига Централне Србије, Омладинска лига,
Окружна лига
Редовни годишњи програм Куп трка

213.000
253.000

Редовне годишње такмичарске активности
192.000

22.
23.

27.

Го клуб „Про Го“
Организација спортских
риболоваца „Нишава“
Спортски клуб за децу и
омладину са посебним
потребама „Шампион“
Универзитетски го клуб
Студент
Рагби 13 клуб Раднички
Ниш
Спортски клуб „Спин“

28.

Куглашки клуб „Чаир“

24.

25.
26.

29.

Клуб за коњички спорт
„Чегар“ доо Нишка Бања

Спортске активности Параглајдинг клуба „Грунф“
Редовни годишњи програм за 2018.годину
Такмичење у редовном систему такмичења
2018.године
Такмичења у оквиру Специјалне Олимпијаде Србије :
12 државних првенстава и четвороднвне националне
игре
План редовних активности УГК Студент за 2018. годину

189.000
189.000
204.000

235.000
216.000

Годишњи програм Рагби 13 клуба Раднички Ниш за
2018. годину Раднички Ниш за 2017.
Програм редовних спортских активности и учешћа на
такмичењима у Републици Србији
Програм редовних спортских активности за 2018.
годину
Учествовање у редовном систему такмичења
првенства Србије
укупно

250.000
260.000
253.000
210.000
6.750.000

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

Клуб америчког фудбала
Амерички и ФЛЕГ фудбал за децу и омладину
„Императори“ Ниш

100.000

укупно

100.000

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

1.

Фудбалски клуб „Раднички“

2.

Фудбалски клуб „Цар Константин“

3.

Омладински фудбалски клуб
„Синђелић“

Такмичење у Српској лиги Исток

Фудбалски клуб „Будућност“

Такмичење у систему Фудбалског савеза
Србије

2.828.000

За европски Машинац учешће прве сениорске
екипе у Супер лиги

6.363.000

4.
5.
6.
7.

Женски фудбалски клуб „Машинац
Траце ПЗП“
Омладински кошаркашки клуб
„Константин“
Универзитетски женски
кошаркашки клуб „Студент“

Редовне такмичарске и тренажне активности у
2018. години
Такмичење у систему Фудбалског савеза
Србије „Српска лига-група Исток“

Одобрена
средства
53.025.000

Такмичење у 2.мушкој лиги Србије у кошарци
Активности спортске организације УЖКК
„Студент“ Ниш у такмичењу у 1. женској лиги
Кошаркашког савеза Србије
Финансирање редовних тренажних и
такмичарских активности

3.535.000
3.535.000

9.191.000
4.949.000

8.

Женски рукометни клуб „Наиса“

9.

Рукометни
1949“

10.

Одбојкашки клуб „Ниш“

11

Ватерполо клуб „Наис“

Програм редовних тренажних и такмичарских
активности спортских организација у периоду
од 01.01.-31.12.2018.год
Развој ватерполо спорта на врхунском нивоу

12.

Клуб малог фудбала „Калча“

Такмичење у првој футсал лиги Србије

707.000
707.000

13.

Савез за школски спорт града

Школска спортска такмичења ученика
основних и средњих школа у 15 спортских
дисциплина и мале олимпијске игре
ученика од 1.- 4. разреда

14.

Спортски савез Ниша

Редовне активности ССН-а

клуб

„Железничар Финансирање тренажних и такмичартских
активности

11.312.000
24.038.000
9.898.000

9.191.000

4.949.000

укупно за екипне спортове 144.228.000
Појединачни спортови
15.

Гимнастички клуб „Ниш“

Активности гимнастичког клуба „Ниш“

768.000

16.

Стрељачки клуб „Ниш 1881“

17.
18.

Универзитетски џудо и самбо клуб
„Кинезис“
Кајак кану клуб „Гусар“

19.

Тениски клуб „Таж“

20.

Пливачки клуб „Свети Никола“

21. Пливачки клуб „Ниш 2005“
22
23

Програм по календару Стрељачког савеза
Србије, ваздушно МК оружје
Редовне тренажне и такмичарске активности
Реализација годишњег плана и програма за
2017.годину
Програм припреме и учешћа сениорских екипа
Т.К: ТАЖ у Првој савезној лиги
Редовни такмичарски програм
Редовне такмичарске активности

2.048.000
3.072.000
768.000
3.072.000
768.000
768.000

Програм редовних спортских активности
карате клуба „Елид“ Ниш
Редовне
тренажне
и
такмичарске
Планинарско
алпинистичко
активности спортске организације ПАЕК
експедицијски клуб „Ниш“
Ниш од 01.01. до 31.12.2018.године

1024.000

укупно за појединачне спортове

13.056.000

Карате до клуб „Елид“

768.000

укупно 157.284.000

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

Назив спортске организације
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

8.

Назив програма

Спортско рекреативно удружење
Спорт и рекреација у циљу социјализације
особа са инвалидитетом „Наис“
Акција
„Дечије
нишко
спортскоСавез за рекреативни спорт
рекреативно лето“
Акција „Сви у природу“
Савез за рекреативни спорт
Савез за рекреативни спорт
Савез за рекреативни спорт

Акција „Сви на снег“
Адреналин дан – 2018

Учешће ФК „Нишка Бања“ у такмичењима у
лиги ФС Ниша
Превенција
гојазности
код
деце
Фудбалски клуб
„Шампион
предшколског, млађег, средњег и старијег
Наис“
школског узраста
Омладински кошаркашки клуб Спортска рекреација, од забаве до спортa „Јуниор“
„Мини кошарака- макси забава“
Фудбалски клуб „Нишка Бања“

Одобрена
средстава
200.000
100.000
600.000
200.000
50.000
200.000
100.000

500.000

9.

Програм
оснажавања
девојчица
за
бављење спортом
Омладински кошаркашки клуб Пројекат за развој индивидуалног рада са
„Нибак“
играчима по основним школама
Прикључивање и приближавање младих
Кошаркашки клуб „Ниш“
рома кошарци
Школа мини рукомета за девојчице од 7-12
Женски рукометни клуб „Наиса“
година
Такмичење у ЛМК Србије-Исток и Купу
Рукометни клуб „Младост 2012“
Србије
Гимнастичка школица
Гимнастички клуб „Ниш“

200.000

Спортско
удружење
„АК
Посебна годишња активност клуба
Раднички 2016“
16. Карате клуб „Цар Константин”
Подизање колективне свести, побољшање
здравља и правилног развоја деце
17.
Ми и Ви – и ја и ти
Карате-до клуб „Ки“

200.000

18.

100.000

10.
11.
12.
13.
14.

Кошаркашки савез Града Ниша

15.

19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.

Годишњи програм за унапређење бављења
Карате клуб „Омладинац”
карате вештином (и спортом) деце,
омладине и одраслих
Клуб за џудо и борилачке Развој џудо спорта код деце и омладине у
спортове „Шогун“
Насељу Девети мај-Ниш и околним селима
Џудо клуб „Ниш“
Програм
редовних
тренажних
и
такмичарских активности у појединачној
конкуренцији деце
од 8-12 година у
периоду 01.01.2018-31.12.2018.год
Спортска
рекреација
и
едукација
Клуб борилачких спортова
борилачким вештинама
особа са
„Станковић“
инвалидитетом
Бесплатни тромесечни курс кик бокса за 50
Кик бокс клуб „Ниш“
деце
Спортско рекреативни програм „У здравом
Теквондо клуб „Астерикс“
телу здрав дух“
Пионири - Од игре до Олимпијаде
Теквондо клуб „Астра“
Пливачки клуб „Ниш 2005“

Пливачки академски клуб за
особе
са
инвалидитетом
„Делфин“
27. Стонотениски клуб инвалида
„Медијана“
28. Планинарско-алпинистички клуб
„Мосор“
29. Планинарски клуб „Железничар“

деце

са

Спортске и рекреативне активности особа
са инвалидитетом
Седми јесењи успон на Соколов камен
Дан пешачења у Нишу 2018.

150.000
300.000
150.000
500.000

100.000
50.000

150.000
300.000

200.000

200.000
100.000
100.000
400.000

Пливање за све
Инклузивно
пливање
инвалидитетом

550.000

300.000

50.000
100.000
50.000

30.
31.

Планинарски савез Града Ниша

32.

Планинарско
„Јелашничка клисура”

33.
34.
35.
36.
37.
38.

Планинарски савез Града Ниша

100.000
100.000

Меморијал Зорана Милетића
8. слет нишких планинара

друштво Образовно еколошко рекреативни програм
за ученике
Стварање услова за бављење шаховским
Дечији шаховски клуб „Основац“
спортом девојчица најмлађег узраста
Шах – особе са дистрофијом као
Шаховски клуб „Ниш“
равноправни партнери
Школа шаха за децу и младе угроженог
Шаховски клуб „Алиса Марић“
социјалног статуса
Шаховски
клуб
слепих
Национални програм слепих и слабовидих
„Свитања“ Ниш
Рад са млађим категоријама у 2018. год.
Одбојкашки клуб „Ниш”
Одбојкашки клуб „Стампедо“

100.000
50.000
100.000
100.000
200.000
100.000
100.000

Бирам одбојку, изабери и ти

39.

Женски
одбојкашки
клуб
Сви на спорт
„Студент“
40. Одбојкашки клуб „Десетка“
Одбојка за све ОК „Десетка“ за 2018.год.
41. Спортска
организација
Локални спортски идоли
„Спортски новинар“
42.
Стреличарци 2018.
Стреличарски клуб „Ниш“

300.000

43.

100.000

44.

Спортски клуб „Оxigen“
Спортски клуб „ Оxigen“

Бесплатна школа ролера за децу и одрасле

Клуб за коњички спорт „Чегар“ Терапијско и рекреативно јахање за особе
доо Нишка Бања
са инвалидитетом
46. Клуб за коњички спорт „Чегар“ Спортско рекреативно јахање коња за 200
доо Нишка Бања
деце предшколског узраста 5-6 година
47.
Терапијско и рекреативно јахање особа са
Клуб за коњички спорт „Чегар“
аутизмом- програм који траје 12 месеци
доо Нишка Бања
или 365 дана
48.
Квалификације
и
учешће
на
10.
Спортски покрет трећег доба
Олимпијади спорта, здравља и културе
49. Спортско
друштво
глувих Републичка спортска такмичења савеза
„Нишава“
глувих и наглувих Србије
50.
Јога Парк
Јога центар Ниш
Спортско
Ниш

удружење

200.000

50.000

Школа клизања и трка на леду

45.

51.

100.000
700.000

100.000
100.000
200.000

400.000
200.000
50.000

„Extreme“ „На ролерима по целом граду“-бесплатна
школа ролера за децу Ниша

50.000

укупно

9.700.000

Врста програма:
Организација спортских такмичења од посебног значаја за Град
Одобрена
средстава
100.000
клуб Бисери и другарство, наш турнир „Б и Д“

Назив спортске организације
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Назив програма

Женски
фудбалски
„Раднички 2012 Ниш“
постаје традиција
Регионални кошаркашки савез Куп Радивоја Кораћа 2018.
Источна Србија
Регионални кошаркашки савез
Првенство Србије 3x3 Baskettour
Источна Србија
Омладински кошаркашки клуб Међународни кошаркашки турнир у оквиру
„Јуниор“
градске славе
Мини – баскет фестивал
Кошаркашки савез Града Ниша

3.400.000
300.000
300.000
100.000

Меморијални кошаркашки турнир „Мома
Стојановић-Моца“

70.000

Омладински кошаркашки клуб
Кошаркашки куп Константин за сениоре
„Константин“
Организација такмичења за пионире и
Кајак кану клуб „Гусар“
кадете „Златно весло“
Организација такмичења за пионире и
Кајак кану клуб „Гусар“
кадете „Куп Цара Константина“
8.Meђународни пливачки митинг
„Куп
Пливачки клуб „Ниш 2005“
Ниша 2018“
Организација спортских такмичења од
Пливачки клуб „Свети Никола“
посебног значаја за Град
Клуб за синхроно и уметничко
Светосавски бал на води
пливање
Једриличарски
клуб
„Зоран Бовански куп- XIII Eurobalkan sailling
Радосављевић“
Association
Организација 16. Међународног турнира
Карате клуб „Ниш“
„ГРАНД ПРИХ“ НИШ 2018
Карате такмичење „Медијана опен 2018“
Карате-до клуб „Ки“

200.000

Клуб за џудо и
спортове „Шогун“

150.000

Кошаркашки клуб „Ниш“

борилачке ХIII Међународни турнир „Младост Европе“
2018
Међународни џудо турнир Вук Опен Ниш са
Џудо клуб „Вук“
тренинг кампом
Међународни турнир „Ненад Цветковић
Џудо клуб „Ниш“
Цвеле“
Клуб за џудо и борилачке
Међународни турнир „Ниш Наиссус“
спортове „Ниш Наиссус“
Теквондо
клуб
„Академија
Ниш Опен 2018 – Куп Цара Константина
борилачких вештина“

50.000
70.000
130.000
200.000
200.000
100.000
50.000
100.000

100.000
100.000
100.000
100.000

21.
22.

Теквондо клуб „Астерикс“

3 rd Asteriks cup

100.000

Међународни кик бокс турнир „Balkan best
fighters“
23. Стонотениски клуб особа са Стонотениски
турнир
за
особе
са
инвалидитетом „Наис“
инвалидитетом „Трофеј Наис“
24. Спортско
рекреативно
удружење
особа
са Стонотениски турнирТрофеј Наис
инвалидиретом „Наис“
25.
Спортско такмичење Евро Балканс Куп
Градски стонотениски савез Ниш

300.000

26.

ЕТА-међународни турнир за јуниоре и
јуниорке до 16 година
Тошин меморијал

300.000

Нишавског Међународни одбојкашки турнир „Куп Цара
Константина – 2018“
29.
Еуробалкан спорт – Стампи 2018.
Одбојкашки клуб „Стампедо“

150.000

30.

200.000

27.
28.

31.

Кик бокс клуб „Ниш“

Тениски клуб „ТАЖ“
Тениски клуб „Костић“
Одбојкашки
округа

савез

Градски шаховски савез Ниша

Опен Ниш 2018

Међунардни кадетски фестивал у шаху
„Основац на потезу – Ниш 2018“
32.
Међународни женски рејтинг турнир у шаху
Дечији шаховски клуб „Основац“
„Нишка дама 2018“
33. Шаховски
клуб
слепих Међународни шаховски турнир слепих и
„Свитања“
слабовидих „Св. Цар Константин и царица
Јелена“ , Ниш 2018.
34.
Рејтинг турнир Цар Константин 2018
Шаховски клуб „Цар Константин“
35.
36.
37.

Дечији шаховски клуб „Основац“

Гимнастички клуб „Гимнастикс“
Спортско удружење „Тврђава“

VIII Међународно првенство у ритмичкој
гимнастици „VIII Гимнастикс куп“
Аматерска кошаркашка лига Ниша

50.000
50.000

350.000

150.000

100.000

50.000
50.000
100.000

50.000
50.000
200.000

14. ФИС ЕВРОБАЛКАН КУП „Ниш 2018“ (и
Државно првенство Србије у скијању за
2018.год.)
32.Меморијал „Михајло Чоловић -Чоле“

300.000

Планинарско
алпинистичко Првенство Југоисточне Европе у спортском
експедицијски клуб „Ниш“
пењању
40.
Првенство Града Ниша у куглању за
Куглашки савез Ниша
2018.годину
41.
Пети градски дуатлон
Спортски клуб „Тритон“ Ниш

100.000

42.

100.000

38.

Скијашки клуб „Ниш“

Стреличарски клуб „Ниш“

39.

Спортски клуб „Оxigen“

Ролер куп Ниша - 5 трка

100.000

150.000
100.000

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Спортско
рекреативна
организација „Сафари клуб“
Спортско
рекреативна
организација „Сафари клуб“
Спортско
рекреативна
организација „Сафари клуб
Спортско
рекреативна
организација „Сафари клуб“
Спортски савез Ниша
Планинарски клуб „Железничар“
Спортска
организација
„Спортски новинар“

9. ОПЕН НИШ – Регионални турнир у
гађању глинених голубова
19.САФАРИ КУП - Левер 3, Међународни
турнир у практичном стрељаштву

50.000
150.000
50.000

22.Нишавска регата

50.000

SHOOTING CHALLENGE 2018
Мајски турнир у малом фудбалу
22. Зимски успон на Трем
Избор спортисте године Ниша 2018.год.„Спортски бал“ и свечана академија
поводом великог јубилеја манифестације

300.000
50.000
330.000

укупно 10.000.000

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

Назив спортске организације
1.

Скијашки клуб „Ниш“

3.

Стонотениски клуб особа
инвалидитетом „Наис“

5.
6.

7.
8.

ECA JUNIOR CUP 2018

Кајак кану клуб „Гусар“

2.

4.

Назив програма

Карате до клуб „Елид“
Ватерполо клуб „Наис“

Међународни годишњи програм Скијашког
клуба „Ниш“ 2017
са

Међународни турнири из серије 20
Учешће на међународним такмичењима
Учешће у регионалној ватерполо лиги

Одобрена
средстава
500.000
500.000
100.000
100.000
1.000.000

Учешће такмичара Сташе Гејо, ПАЕК
Планинарско
алпинистичко ''Ниш''
на
европским
и
светским
експедицијски клуб „Ниш“
такмичењима
(Европско
и
Светско
првенство, Балканско првенство)
Одласци на светске купове
Гимнастички клуб Ниш

300.000

Учешће такмичара ЏК „Ниш“ на европским
и светским куповима

400.000

Џудо клуб „Ниш“

9.

500.000

Универзитетски џудо и самбо
Учешће на међународним такмичењима
клуб „Кинезис“
10.
Међународни тениски турнири – WTA
Тениски клуб Костић

600.000

11.

400.000

Тениски клуб „ТАЖ“

Припреме и учешће јуниорских екипа Т.К.
Таж на јуниорским такмичењима

200.000

12.

Спортско рекреативно удружење Међународно спортско такмичење за особе
особа са инвалидитетом „Наис“
са инвалидитетом „Малмо Опен“
13.
Балкан Супер Лига
Рагби 13 клуб Раднички Ниш

100.000

14.

100.000

Међународни
кошаркашки
турнир
у
Македонији
15. Универзитетски спортски савез Учешће нишких студената на 4. Европским
Ниш
универзитетским играма у Коимбри
Кошаркашки клуб „Ниш“

укупно

200.000

1.000.000

6.000.000

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.)
Одобрена
Назив спортске организације
Назив програма
средстава
1.
200.000
Школарац шаховски генијалац

Градски шаховски савез Ниша

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Омладински кошаркашки клуб
Куп основних школа у кошарци
„Јуниор“
Школска спортска такмичења ученика
основних и средњих школа у 15 спортских
Савез за школски спорт града
дисциплина и мале олимпијске игре
ученика од 1.- 4. разреда
Спортско удружење Раднички
Школа футсала Раднички 2010
2010
Универзитетски спортски савез
Студентска спортска такмичења
Ниш
Ватерполо клуб „Наис“
Мала школа ватерпола
Базични спорт је полазна основа у развоју
Градски стонотениски савез Ниш
деце и у физичком и у спортском смислу
Универзитетски кик бокс клуб
Борба у рингу, не на улици
„Наисус“
Стоп сви на спорт
Спортски савез Ниша
Спортски савез Ниша
Женски
фудбалски
„Раднички 2012 Ниш“
Шаховски клуб „Центар“

клуб

300.000
3.500.000

100.000
1.000.000
200.000
250.000
1.300.000
1.251.000

Јр.НБА лига Србије

100.000

Промоција женског фудбала у основним
школама и подстицај на бављење
физичким активностима
Годишњи
програм
шаховског
клуба
„Центар“ за 2018. годину

100.000

укупно

8.401.000

100.000

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

Назив спортске организације
1.
2.

Спортско удружење „Тврђава“
Спортски савез Ниша

Одобрена
средстава

Назив програма

300.000

„Легенда о нишкој кошарци“ серијал о
настајању и афирмацији кошарке уи Нишу
Зона спорта
укупно

700.000

1.000.000

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

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

Ред
Назив спортске организације
бр.
1.
Омладинско спортско фудбалско
2.
3.
4.
5.
6.
7.

удружење „Раднички“
Фудбалски
клуб
„Стеван
Нештицки“
Фудбалски клуб
КоперникусЖелезничар
Гимнастички клуб „Гимнастикс“
Ниш

Теквондо клуб „Астeрикс“

9.

Клуб
борилачких
„Наисус“

11.

Такмичарске и тренажне активности у 2018 години
Такмичење у првој градској лиги Ниш
Редовне такмичарске активности у 2018. г.

„Трофеј Новог Сада“ Међународни турнир у
ритмичкој гимнастици
Програм рада Атлетског клуба „Железничар“ за
Атлетски клуб „Железничар“
2018. годину
Спортско удружење „АК Раднички Активности СУ АК Раднички 2016 у клупским
2016“
такмичењима на државном нивоу
Јуниори 2018
Теквондо клуб „Астра“

8.

10.

Назив програма

Tакмичарска екипа јуниора „А“ класе и учешће на
изборним такмичењима
спортова

Клуб за дизање тегова „Легионари“
Дечији шаховски клуб „Основац“

Младе наде теквондоа
Такмичења у дизању тегова – powerlifting
Прва женска лига Централне Србије- други ранг
такмичења и Кадетска лига Централне Србије

12
13.
14.
15.

Бициклистички клуб „Констатнтин“
Спортски клуб Оксиџен
Јога центар Ниш
Спортско удружење Extreme Ниш

Учешће на тркама, државном првенству
маратонима 2018.године
Редовне такмичарске активности 2018

и

Редовне такмичарске активности
Ролер-крос трка Ниш 2018

Врста програма:
Подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана
спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом
Ред
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Назив спортске организације

Савез за рекреативни спорт
Спортски савез инвалида Ниша

Назив програма

Акција „Рекреативни дан“
Рекреативни спортски годишњи план рада ССИН за
2018.г.

Омладинско спортско фудбалско
Међународни турнир 2018
удружење „Раднички“
Омладински
кошаркашки клуб
„Отворено ровче“ – Бесплатна школа спорта
„Јуниор“
Подстицање деце из приградских насеља да се
Кошаркашки савез Града Ниша
баве спортом
Универзитетски
женски Стварање услова за бављење спортом-кошарком
кошаркашки клуб „Студент“
девојчица најмлађег узраста
Омладински
кошаркашки клуб
Пројакат развоја кошаркашког спорта
„Нибак“
Рукометни
клуб
„Железничар
Школа мини рукомета за дечаке од 7 -12 година
1949”
Школица ритмике за девојчице узраста од 3 до 6
Гимнастички клуб „Гимнастикс“
година
Развој атлетике у 2018-тој години
Атлетски клуб „Железничар“

11.

Карате до клуб „Елид“
12.

Џудо клуб „Вук“

Програм рекреације и укључивања деце, одраслих
и особа са инвалидитетом у карате спорт
Спорт за све припаднике социјално угрожених
група ромске и других националности основно
школског узраста

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23
24
25.
26.
27.
28.

Клуб борилачких спортова
„Станковић“

Деца у спорту за здравију Србију
Бесплатна обука за припаднике
полиције
Формирање женске ватерполо секције

Боксерски клуб „Витез“
Ватерполо клуб „Наис“
Стонотениски клуб „Стони” Ниш
Стонотениски клуб „Стони“ Ниш
Планинарски савез Града Ниша
Планинарски савез Града Ниша
Градски шаховски савез Ниша

комуналне

Жене у спорту-омасовљење бављења стоним
тенисом женске популације
Стони тенис без граница
Општинско такмичење Града Ниша у спортском
пењању на природним стенама
Уређење и обележавање нишке трансверзале
Рекреативни шаховски кутак

Шаховски клуб слепих „Свитања“
Школа шаха и инклузија особа са инвалидитетом
Ниш
Финални турнир првенства Србије за јуниоре
Одбојкашки клуб „Ниш”
2018.год
Моја прва одбојкашка медаља – Стампи лига
Одбојкашки клуб „Стампедо“
Одбојкашки клуб „Стампедо“
Одбојкашки клуб „Стампедо“

Беплатна школа одбојке за дечаке
Одбојка за здраву и срећну породицу
Школа спорта и моторике за децу од 4 до 10 година

Спортски клуб „ Оxigen “

Велики јога перформанс

Јога центар Ниш
Клуб малог фудбала „Калча“

Школа малог фудбала

Врста програма:
Организација спортских такмичења од посебног значаја за Град
Ред
бр.

1.

2.
3.

Назив спортске организације

Фудбалски
Константин“

клуб

„Цар

Назив програма

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

Национал куп 2018 - турнир млађих категорија у
фудбалу
Регионални кошаркашки савез 10. Меморијални турнир „Милан Милошевић Мица
Фудбалски клуб Национал

Источна Србија
4.
5.
6.
7.

Првомајски Минибаскет Фестивал

Кошаркашки клуб „Ниш“

Сениор куп Нишка Бања са тренинг кампом

Џудо клуб „Вук“

Балкан Опен - међународна сарадња Ниша, Софије,
Солуна, Турн Северина - Румунија и Скопља
Програм организације такмичења:Првенство Србије
2018- сениори
Програм организације такмичења: Првенство Града
Ниша - 2018
Првенство Централне Србије- 2018.

Џудо клуб „Ниш“
Теквондо клуб „Табу“

9.

Теквондо клуб „Табу“

10.

Теквондо клуб „Табу”

Naissus Boxsing Night

Боксерски клуб „Naissus“

12.

Боксерски клуб „Раднички 018“

13.

Клуб
за
„Легионари“

дизање

Клуб
за
„Легионари“

дизање

14.

Државно првенство у бенч пресу и мртвом дизању
тегова
XXIII Гала куп у пауерлифтингу

Клуб за дизање тегова „Ниш“

16.

Клуб за дизање тегова
борилачке спортове „Наисус“
Стонотениски клуб
„Железничар“

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Тениски клуб „ТАЖ“
Одбојкашки
округа

Појединачно првенство БС ЈС за све узрасте и оба
пола

тегова

15.

17.

Ровче Underground Basket League

Кошаркашки савез Града Ниша

8.

11.

2018.“

Државни куп за особе са инвалидитетом (ОСИ) у бенч
пресу
и Програм организације такмичења:Отворено првенство
Града Ниша - 2018
Организација 5. међународног стонотениског турнира
„Андро гранд прих 2018“
Serbia junior tour 2018

савез

Нишавског 53.Међународни одбојкашки турнир „Трофеј Београда
2018“ за кадетске селекције градова
Street volley – challenge 2018
Одбојкашки клуб „Стампедо“
Одбојкашки клуб „Стампедо“
Параглајдинг клуб „Грунф“
Параглајдинг клуб „Грунф“
Спортско удружење „Тврђава“

Beachvolley challenge 2018
Државно првенство у прелету
Коло лиге Србије у прецизном слетању
Савез аматерског спорта Ниша

25.

Го клуб „Про Го“

26.

Међународни Го турнир Ниш Опен 2018
Europeаn go spring 2018 Starts in Niš
Градска слава 2018.

Стреличарски клуб „Ниш“
27.

Стреличарски клуб „Ниш“

28.

6. Стреличарски куп Св. Цара Константина

Бициклистички
клуб Трофеј Константин 2018 - Куп Србије у планинском
„Констатнтин“
бициклизму
Организација
спортских
Куп Цар Константин 2018
риболоваца „Нишава“
Интернационални отворени плесни шампионат Dance
Плесни клуб „Свинг“
it Out
Финале купа Србије
Рагби 13 клуб Раднички Ниш

29.
30.
31.
32.

Спортски клуб „Тритон“ Ниш

Отворено првенство Ниша у пливању перајима и
брзинском роњењу

Врста програма:
Учешће спортских организација са територије Града у европским клупским такмичењима
Ред
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Назив спортске организације

Пауерлифтинг клуб „Победник“
Пауерлифтинг клуб „Победник“
Пауерлифтинг клуб „Победник“
Кајак кану клуб „Медицинар“
Боксерски клуб „Naissus”
Теквондо клуб „Арес“
Гимнастички клуб Ниш
Спортски клуб „Спин“

Назив програма

Учешће на Балканском првенству 2018
Учешће на Европском првенству 2018
Учешће на Светском првенству 2018. у Мађарској
Европски купови у кајаку на дивљим водама, слалом и
спуст
Међународни боксерски турнир „ Лемесиа“, Кипар
Олимпијски теквондо код младих
Међународни турнир Гимнаис
Christmas Prize- Prag

Гимнастички клуб „Гимнастикс“ VIII Међународни турнир у ритмичкој гимнастици
Ниш
„Дани Будве 2018“
Гимнастички клуб „Гимнастикс“ Међународни турнир у ритмичкој гимнастици „Шевала
Ниш
Мујић 2018“, Вогошћа, Сарајево (Б и Х)
Клуб за синхроно и уметничко Christmas Prize Praque 2018 -37.Internacional Meeting
пливање
in Synchronized Swimming

12.

Спортско
бициклистичко Такмичења
из
међународног
календара
удружење „Наиссус 018“
остваривање норме за ОИ Токијо 2020

за

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
Назив спортске организације
бр.
1.
Дечији
шаховски
клуб

„Основац“

Назив програма

Омасовљење и популаризација шаховског спорта код
деце и младих

Врста програма:
Унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије Града и подстицање
запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста

Ред
Назив спортске организације
бр.
1.
Градски шаховски савез Ниш

Назив програма

Школовани тренери – нишка школа шаха

III Одобрени годишњи програми финансираће се средствима из буџета Града планираним
Одлуком о буџету Града Ниша за 2018. годину („Службени лист Града Ниша“, број 130/2017), раздео 4,
глава 4.1 - Секретаријат за омладину и спорт, програм 14-Развој спорта и омладине, Програмска
активност 1301-0001- Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција
810, позиција 250, економска класификација 481– Дотације невладиним организацијама, а у складу са
Програмом расподеле средстава за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта у 2018.
години, број 312/2018-01 од 31.01.2018. године и број 464/2018.01 од 26.02.2018.године, које је донео
Градоначелник Града Ниша.

IV Закључак доставити Градоначелнику Града Ниша и Градској управи града Ниша за
Секретаријат за омладину и спорт и Секретаријат 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 83/2012, 67/2013 и 115/2016), 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
226-1/2018 -19 од 09.03.2018. 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 програми из члана 2. тачке 5) и 8) Одлуке, а у складу са Програмом расподеле
средстава за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта у 2017. години, број 312/201801 од 31.01.2018. године и број 464/2018.01 од 26.02.2018.године, које је донео Градоначелник Града
Ниша.
На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву закључка.

Број: 330-7/2018-03
У Нишу, 13.03.2018. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСEДНИК
Дарко Булатовић

