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На основу члана 23. став 4. и 5. 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), Предлога Комисије за оцену програма у 
области спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта 
у Граду, број  2841-7/2021-07 од 07.05.2021. године, Предлога о допуни  
Предлога, брoj  2841-10/2021-07 од 14.05.2021. године и Предлога о измени  
Предлога, брoj  2841-22/2021-07 од 08.06.2021. године, 
       Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 10.06.2021.године, донело је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 
 I  Одређују се, у складу са Предлогом Комисије за оцену програма у области 
спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду, 
брoj  2841-7/2021-07 од 07.05.2021. године, Предлогом о допуни Предлога, брoj  
2841-10/2021-07 од 14.05.2021. године и Предлогом о измени Предлога брoj  2841-
22/2021-07 од 08.06.2021. спортске организације од посебног значаја за 
унапређивање и развој спорта на територији Града, на основу критеријума 
прописаних чланом 23. став 5. 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),  и то: 
 

1. ФУДБАЛСКИ КЛУБ  „РАДНИЧКИ“ 
2. ЖЕНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ  „МАШИНАЦ ТРАЦЕ ПЗП" 
3. КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА  „КАЛЧА" 
4. УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЖЕНСКИ КОШАРКАШКИ КЛУБ  „СТУДЕНТ" 
5. ОМЛАДИНСКИ  КОШАРКАШКИ КЛУБ „КОНСТАНТИН“   
6. РУКОМЕТНИ КЛУБ „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ 
7. ЖЕНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ „НАИСА“ 
8. ОДБОЈКАШКИ КЛУБ  „НИШ" 
9. ВАТЕРПОЛО КЛУБ  „НАИС" 
10. СТРЕЉАЧКИ КЛУБ  „НИШ 1881" 
11. УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЏУДО И САМБО КЛУБ  „КИНЕЗИС" 
12. ТЕНИСКИ КЛУБ  „ТАЖ" 
13. КАЈАК КАНУ КЛУБ „ГУСАР“ 
14. ГИМНАСТИЧКИ КЛУБ „НИШ“ 
15. ПЛАНИНАРСКО АЛПИНИСТИЧКО ЕКСПЕДИЦИЈСКИ КЛУБ „НИШ“ 
16. БОКСЕРСКИ КЛУБ „NAISSUS“ 

 17.      СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ 
 
 II  Годишње програме активности за 2021. годину наведених спортских 
организација из члана 2. тачка 8. Одлуке о остваривању потреба и интереса 
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грађана у области спорта у Граду Нишу, Комисија  за оцену програма у области 
спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду, 
именована Решењем Градоначелнице Града Ниша, број 836/2021-01 од 
05.04.2021. године, оцењиваће у складу са критеријумима прописаним 
Правилником о поступку одобравања програма којима се остварују потребе и 
интереси грађана у области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, 
број 95/2018). 
 

III  Овим Решењем престаје да важи Решење Градског већа о одређивању 
спортских организације од посебног значаја за унапређивање и развој спорта на 
територији Града, број 563-4/2021-03  од 14.05.2021. године. 
 

IV Решење објавити на званичном сајту Града Ниша. 
 

V Решење доставити: Градској управи за друштвене делатности, Комисији 
за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси 
грађана у области спорта у Граду, преко Управе за друштвене делатности и архиви 
Градоначелнице Града Ниша. 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
Број: 664-1/2021-03 
 
У Нишу, 10.06.2021. године 
                                                                                                            Председник 
 
                                                                                                    Драгана Сотировски 
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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), чаном 23. ставовима 4. и 5. прописано је:  
 „Градско веће, на предлог Комисије, сваке године може решењем одредити  
спортске организације од посебног значаја за унапређивање и развој спорта на 
територији Града. 

Критеријуми на основу којих Комисија предлаже спортске организације из 
става 4. овог члана су: популарност спорта на градском, националном и 
међународном плану; масовност такмичарског и рекреативног бављења спортом 
на градском, националном и међународном плану; допринос  афирмацији Града на 
националном и међународном плану; традиција спортске организације у Граду; 
број такмичарских екипа у редовном систему такмичења; број ангажованих 
стручњака са адекватним образовањем и постигнути резултати на  међународним 
клупским такмичењима.“ 
 У складу са наведеним овлашћењем, као и овлашћењем из тачке II Решења 
о образовању Комисије за оцену програма у области спорта којима се остварују 
потребе и интереса грађана у области спорта у Граду, број 836/2021-01, које је 
донела Градоначелница Града Ниша дана 05.04.2021. године, Комисија је 
утврдила које спортске организације испуњавају услов да се одреде као спортске 
организације од посебног значаја за унапређивање и развој спорта на територији 
Града и сачинила Предлог, број  2841-7/2021-07 од 07.05.2021. године и Предлог о 
допуни Предлога, брoj  2841-10/2021-07 од 14.05.2021.године. 

Накнадним увидом у Одлуку Кошаркашког савеза Србије, број 384/2 од 
24.05.2021.године, Комисија има сазнање о давању сагласности Кошаркашком 
клубу „Fair play“ за статусну промену, односно припајање Мушком кошаркашком 
клубу „Спартак“ из Суботице, при чему би се Кошаркашки клуб „Fair play“ брисао 
из чланства Кошаркашког савеза Србије, што производи и остале  правне 
последице. 

 Због горе наведеног, Комисија је утврдила Предлог о допуни Предлога, број 
2841-22 /2021-07 од 08.06.2021.године, којим уместо Кошаркашког клуба „Fair play“ 
за спортску организацију од посебног значаја за унапређивање и развој спорта на 
територији Града предлаже Омладински кошаркашки клуб „Константин“. 

 
 На основу овог  Предлога,  Градско веће Града Ниша донело је решење као 
у диспозитиву. 
 

                                                                                        ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА   
                                                                           ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

        
                                                                                --------------------------------------- 
                                                                                       Катарина Митровски           
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На основу члана 23. став 4. и 5. 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) и 
тачке II Решења о образовању Комисије за оцену програма у области спорта којима се остварују 
потребе и интереси грађана у области спорта у Граду, број 836/2021-01 од 05.04.2021. године, 

Комисија за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси грађана 
у области спорта у Граду, на седници одржаној  14.05.2021. године, сачинила је 
 

ПРЕДЛОГ O ИЗМЕНИ ПРЕДЛОГА 
 
 I  У Предлогу о одређивању спортских организација од посебног значаја за унапређивање и 
развој спорта на територији Града, број: 2841-7 /2021-07, који је утврдила Комисија за оцену 
програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у 
Граду дана 07.05.2021.године тачка и Предлогу о допуни Предлога о одређивању спортских 
организација од посебног значаја за унапређивање и развој спорта на територији Града, број: 
2841-10/2021-07, који је утврдила Комисија за оцену програма у области спорта којима се остварују 
потребе и интереси грађана у области спорта у Граду дана 14.05.2021.године,  тачка I мења се и 
гласи:                                
 
„I  За статус спортске организације од посебног значаја за унапређивање и развој спорта на 
територији Града, на основу критеријума прописаних чланом 23. став 5. Одлуке о остваривању 
потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града 
Ниша“, 109/2018 – пречишћен текст и 36/2021), предлажу се следеће спортске организације: 

1. ФУДБАЛСКИ КЛУБ  „РАДНИЧКИ“ 
2. ЖЕНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ  „МАШИНАЦ ТРАЦЕ ПЗП" 
3. КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА  „КАЛЧА" 
4. УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЖЕНСКИ „СТУДЕНТ" 
5.   ОМЛАДИНСКИ  КОШАРКАШКИ КЛУБ  „КОНСТАНТИН“ 
6.   РУКОМЕТНИ КЛУБ „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ 
7.   ЖЕНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ „НАИСА“ 
8.   ОДБОЈКАШКИ КЛУБ  „НИШ" 
9.   ВАТЕРПОЛО КЛУБ  „НАИС" 
10. СТРЕЉАЧКИ КЛУБ  „НИШ 1881" 
11. УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЏУДО И САМБО КЛУБ  „КИНЕЗИС" 
12. ТЕНИСКИ КЛУБ  „ТАЖ" 
13. КАЈАК КАНУ КЛУБ „ГУСАР“ 
14. ГИМНАСТИЧКИ КЛУБ „НИШ“ 
15. ПЛАНИНАРСКО АЛПИНИСТИЧКО ЕКСПЕДИЦИЈСКИ КЛУБ „НИШ“ 
16. БОКСЕРСКИ КЛУБ „NAISSUS“ 

  17. СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ 
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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), чаном 23. ставовима 4. 
и 5. прописано је:  

„Градско веће, на предлог Комисије, сваке године може решењем одредити  спортске 
организације од посебног значаја за унапређивање и развој спорта на територији Града. 

Критеријуми на основу којих Комисија предлаже спортске организације из става 4. овог 
члана су: популарност спорта на градском, националном и међународном плану; масовност 
такмичарског и рекреативног бављења спортом на градском, националном и међународном плану; 
допринос  афирмацији Града на националном и међународном плану; традиција спортске 
организације у Граду; број такмичарских екипа у редовном систему такмичења; број ангажованих 
стручњака са адекватним образовањем и постигнути резултати на  међународним клупским 
такмичењима.“ 

У складу са наведеним критеријумима, Комисија за оцену програма у области спорта којима 
се остварују потребе и интереса грађана у области спорта у Граду  је утврдила које спортске 
организације испуњавају услов да се одреде као спортске организације од посебног значаја за 
унапређивање и развој спорта на територији Града, и сачинила Предлог о одређивању спортских 
организација од посебног значаја за унапређивање и развој спорта на територији Града, број 
2841-7 /2021-07 од 07.05.2021.године. Накнадним увидом у акт, констатовано је да је изостављен 
назив једне спортске организације, па је Предлогом о допуни Предлога, број 2841-10 /2021-07 од 
14.05.2021.године, допуњен списак клубова бројем 17 са називом спортске организације 
Стонотениски клуб „Железничар“.  

На основу наведених аката Градско веће Града Ниша је донело Решење о одређивању 
спортских организације од посебног значаја за унапређивање и развој спорта на територији Града, 
број 563-4/2021-03  од 14.05.2021. године. 
 Накнадним увидом у Одлуку Кошаркашког савеза Србије, број 384/2 од 24.05.2021.године, 
Комисија има сазнање о давању сагласности Кошаркашком клубу „Fair play“ за статусну промену, 
односно припајање Мушком кошаркашком клубу „Спартак“ из Суботице, при чему би се 
Кошаркашки клуб „Fair play“ брисао из чланства Кошаркашког савеза Србије, што производи и 
остале  правне последице. 

 Уместо Кошаркашког клуба „Fair play“ за спортску организацију од посебног значаја за 
унапређивање и развој спорта на територији Града предлаже се Омладински кошаркашки клуб 
„Константин“. 
 Због горе наведеног, Комисија Предлаже Градском већу Града Ниша да донесе Решење о 
измени Решења, као што је предложено у диспозитиву овог Предлога за измену Предлога. 

     
Број : 2841-22/2021-07 
У Нишу, 08.06.2021.год.                             
                                                                                              ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
                                                                                        
                                                                                                     Ненад Филиповић 


	1 Resenje GV o odredjivanju sportskih organizacija od posebnog znacaja
	2 Predlog o izmeni Predloga Komisije za organizacije od posebnog značaja

