РЕПУБЛ ИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋ Е

На основу члана 19. и 22. Одлуке о оств арив ању потреба и интереса грађана у
области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 83/2012 и 67/2013),
Градско веће Града Ниша, не седници одржаној дана 24.02.2014. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Предлаже се Градоначелнику Града Ниша одобравање годишњих програма по
Предлогу одобрав ања годишњих програма спортских организација којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу број: 74 -2/2014 -19 oд
03.02.2014. године, који је сачинила Комисија за оцену програма у области спорта којима
се оств арују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду и предлаже њихов о
финансирање из раздела 3.6 Управ а за омладину и спорт, функ ција 810-услуге спорта и
рекреације, позиција 167, економска класификација 481-дотације нев ладиним
организацијама, следећим износима средстав а:
1. Годишњи програми из члана 2. тачка 8. Одлуке о остваривању
потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Ни шу

Ред.
број

Назив носиоца
програма

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

Износ
средс тава

1

2
3

Спортске организације које су освојиле 60 и више бод овa по
ближим критеријумима
Универзитски женски
Активности спортске организације „УЖКК
кошаркашки клуб
Студент“ Ниш у такмичењ у у Првој А
„С тудент“ Ниш
женској лиги КС Србије и такмичења
млађих категорија
Омладински
Такмичење у Првој мушкој регионалној
кошаркашки клуб
лиги – Исток у кошарци ( трећи ранг )
„Јуниор“
Кајак к ану клуб Гусар
Реализација годишњег плана и програма
Реализација
за 2014.годину

1.138.000,00

576.000,00
715.000,00

годишњег плана и
програма за
2014.годину
80
28
108

4

Боксерски клуб
„Раднички 01 8“

Такмичарске активности у 2014. години

807.000,00

5

Клуб за коњички спорт
„Чегар“доо
Нишка
Бања Учествов ање у
редов ном
систему
такмичења у
Атлетски клуб „ Нишки
Маратон“
Редов на
годишња актив ност
клуба
78
48
126
Атлетски
клуб
Железничар
Ниш
Програм
рада
атлетског
клуба
Железничар за 2014.
годину

Учествовање у редовном систему
такмичења у даљинском јахању

496.000,00

Редовна годи шња активност клуба

834.000,00

Програм рада атлетског клуба
Железничар за 2014. годину

860.000,00

6

7

8
9
10
11

Теквондо клуб
Редовне такмичарске акти вности клуба за
“Академија борилачких 2014 годин у у свим селекцијама А класа
ве штина“
Скијашки клуб „Ниш“
Годи шњи програм скијашког клуба „Ниш“
у 2014. години
Стонотениски клуб
Такмичење у Првој стонотениској лиги
„Јосип Колумбо“
Кошаркашки
клуб
Годи шњи програм такмичарских
„Ниш
1996“
активности клуба у сениорском и
Годишњи програм
такмичењ у млађи х категорија
такмичарских
актив ности клуба у
сениорском
и
такмичењу
млађих
категорија

615.000,00
615.000,00
655.000,00
576.000,00

12

Гимнастички клуб
„Ниш“ Активности
гимнастичког клуба
Ниш
84
48
132

Активности гимнастичког клуба Ниш

874.000,00

13

Куглашки клуб „НИШПУТ“ Програм
редов них
такмичарских
актив ности
за
2014.годину
Женски
одбојкашки
клуб
„Студент“
Финасирање
редов них тренажних и
такмичарских
актив ности

Програм редовни х такмичарских
активности за 2014.годин у

874.000,00

Финасирање редовних тренажних и
такмичарски х активности

748.000,00

15

Женски рукометни
клуб „Наиса“

16

Џудо
клуб
„Ниш“
Програм редов них
тренажних
и
такмичарских
актив ности
у
појединачној
конкуренцији
у
периоду
01.01.
31.12.2014.

Финасирање редовних тренажних и
такмичарски х активности
Програм редовни х тренажни х и
такмичарски х активности у појединачној
конкуренцији у периоду 01.01. 31.12.2014.

17

Стреличарски
клуб
„Ниш“ Такмичарски
планиран и програм
рада СК „Ниш
Ватерполо к лу б
„ Наис“
Разв ој
ватерполо спорта на
врхунском нив оу
63
88
151

Такмичарски планиран и програм рада СК
„Ниш“ за 2014.

602.000,00

Развој ватерполо спорта на врхунском
нивоу

999.000,00

Стрељачки клуб „Ниш
1881“
Кик бокс клуб „Ни ш“

Такмичење по календар у Стрељачког
савеза Србије ваздушним и МК ор ужје
Такмичарске активности КБК „Ниш“
Такмичарско пливање особа са
инвалидитетом

682.000,00

14

18

19
20
21

Плив ачки академски
клуб
особа
са
инв алидитетом
„Делфин“
Такмичарско
плив ање особа са

1.204.000,00
834.000,00

635.000,00
649.000,00

22

23

24

инв алидитетом
Академски
атлетски
клуб Ниш
Програм
редов них тренажних и
такмичарских
актив ности
по
програму
Атлетског
савеза Србије
Клуб
за
дизање
тегов а „ Ниш“ Редов не
спортске
и
такмичарске
актив ности КДТ „Ниш“
за 2014. год
Тениски клуб „Таж“
Програм припрема
и
учеств овања
сениорских екипа ТК
„Таж“ у Прв ој сав езној
лиги

Програм редовни х тренажни х и
такмичарски х активности по програму
Атлетског савеза Србије

768.000,00

Редовне спортске и такмичарске
активности КДТ „Ниш“ за 2014. годину

563.000,00

Програм припрема и учествовања
сениорских екипа ТК „Таж“ у Првој
савезној лиги

695.000,00

25

Пливачки клуб „Свети
Никола“

Редовне такмичарске акти вности

827.000,00

26

Одбојкашки
клуб
„Ниш“ Програм
редов них
такмичарских
и
тренажних актив ности
спортских
селекција
ОК“ Ниш“ у 2014.годин

Програм редовни х такмичарских и
тренажни х активности спортских
селекција ОК“ Ниш“ у 2014.години

708.000,00

27

Текв ондо клуб „ Табу“
Програм редов ног
годишњег финансија
тренажних
и
такмичарских
актив ности спортске
организације у 2014. сениори

Програм редовног годишњег финансија
тренажни х и такмичарски х активности
спортске организације у 2014. - сениори

602.000,00

28

Универзитетски џудо
клуб“Кинезис“Редов не
тренажне активности сениор

Редовне тренажне активности

966.000,00

29

Омладински
кошаркашки клуб
„Константин“`

Такмичење у Првој мушкој лиги Србије у
кошарци – (први ранг)

1.377.000,00

30

31

32

33

34

35

Фудбалски
клуб
„Раднички“
Ниш
Редов не
такмичарске
и
тренажне актив ности
у 2014. години
Плив ачки клуб „Ниш
2005“ Редов не
спортске актив ности
69
46
115
Кајак к ану клуб
„Медицинар“ Кајак
кану рафтинг спорт
28
Омладински
фудбалски клуб
„Синђелић“
Такмичење у
српској лиги група
Исток
Рукометни клуб
„Ж елезничар 1949“
Финансирање
редов них тренажних и
такмичарских
актив ности
Фудбалски клуб „Цар
Константин“ - Ниш
Учешће у
такмичењу српске
лиге група Исток
60 128
188

Редовне такмичарске и тренажне
активности у 2014. години

1.436.000,00

Редовне спортске активности

761.000,00

Кајак кану рафтинг спорт

682.000,00

Такмичење у српској лиги гр упа Исток

622.000,00

Финансирање редовних тренажних и
такмичарски х активности

Учешће у такмичењу Српске лиге група
Исток

УКУПНО:

Спортске организације које с у освојиле од
30 до 59 бодовa по ближим крите ријумима
Ред Назив
нос иоца Врста и назив програма
бро програ ма
ј
1
Клуб за синхроно и
Редовне спортске активности спортске
уметничко пливање
организације
„Сирене“
2
Планинарско
Редовне тренажне и такмичарске
алпинистички
активности спортске организације
П.А.Е.К. Ниш
експедицијски клуб

1.383.000,00

622.000,00

28.000.000,00

Износ
средс тава
317.000
244.000

„Ниш“
3

Клуб малог фудбала
ВИК
„Наиссус“
Такмичење
у
Првој футсал лига
Србије

Такмичење у Првој футсал лиги Србије

220.000

4

Клуб малог фудбала
„Винтер спорт“
Спортски клуб за децу
и омладину са
посебним
потребама“Шампион“
Ниш
Стонотениски клуб
„Железничар“
Клуб малог
фудбала“Коперник усВидре“
Кик бокс клуб
„Раднички Ниш“

Редовне такмичарске акти вности
сениорског тима у 2014.
Такмичења у оквиру Специјалне
олимпијаде РС 2014.

120.000

Шаховски клуб слепих
„Св итања“
Српска
лига
Организација
спортских риболов аца
„Нишав а“
Такмичење
у
редов ном
систему
такмичења
по
календару
СРС
Србије

5

6
7
8
9
10

262.000

Такмичење у квалитетној лиги РСТ С Ниш

127.000

Програм такмичења у Првој футсал лиги
Србије и лигама млађи х категорија.

234.000

Спортске активности

272.000

Српска лига

107.000

Такмичење у редовном систем у
такмичења по календару СРС Србије

251.000

11

Теквондо клуб „ АстраНиш“

Витештвом до победе

237.000

12

Шаховски клуб „Ниш“
Програм редов них
такмичарских
и
тренерских
актив ности за 2014
годину

Програм редовни х такмичарских и
тренерски х активности за 2014 годину

251.000

13

Бициклистички клуб
„Железничар МБН“
Универзитетски Го
клуб „Студент“
Стонотениски клуб
„Стони“ Ниш

Програм редовне активности клуба за
2014.
План редовни х активности УГК „Студент“
за 2014. годин у
Програм редовни х такмичарских
активности првог мушког тима СТК
„Стони“ Ни ш
Такмичење у Другој одбојкашкој лиги -

248.000

14
15
16

Одбојкашки клуб

227.000
110.000
268.000

17

18

„Милени ум“

Исток , 3. Ранг Одбојкашког савеза Србије

Одбојкашки
клуб
„Десетка“
Програм
редов них
спортских
актив ности
ОК“
Десетка“ сениори за
2014. годину
Женски
рукометни
клуб „Црв ени крст“
Програм редов них
тренажних
и
такмичарских
актив ности спортске
организације
у
периоду
01.01
–
31.12.2014

Програм редовни х спортских активности
ОК“ Десетка“ сениори за 2014. годин у

268.000

Програм редовни х тренажни х и
такмичарски х активности спортске
организације у периоду 01.01 –
31.12.2014.

323.000

19

Карате До клуб „ Елид“
Програм редов них
актив ности Карате До
клуб „Елид“ за 2014.
Годину

Програм редовни х активности Карате До
клуб „Елид“ за 2014. годину

324.000

20

Женски омладински
рукометни клуб
„Нишка Бања“

138.000

21

Стонотениски клуб
„Медијана“
Клуб за синхроно и
уметничко пливање
„Ниш“
Клуб малог фудбала
„Ниш 92“
Рукометни клуб
„Раднички 1951“

Програм редовни х тренажни х и
такмичарски х активности спортске
организације у периоду 01.01.31.12.2014.године
Такмичење у Првој стонотениској лиги
Србије
Годи шње такмичарске активности за
2014.

22
23
24
25

Карате клуб „Ниш“

26

Клуб малог фудбала
„Калча“
Рагби 13 клуб Ниш

27
28

Ко шаркашки клуб
„Нибак“

Такмичење у Другој Футсал лиги Србије
регион источне Србије
Постизање што бољих резултата
сениорске екипе(напредовање ка Супер
лиги), и стабилизација клуба
Такмичење женске сениорске екипе у
националној Премијер лиги Србије
Такмичење у Првој футсал лиги Србије
2014
Годи шњи програм Рагби 13 клуба Ниш за
2014.годин у
Пројекат развоја кошаркашког спорта

303.000
337.000
117.000
392.000
341.000
207.000
320.000
435.000

УКУПНО:

7.000.000,00

Спортске организације које су освојиле до 30 и мање бодовa по
ближим критеријумима
Ред.
Назив носиоца
Врста и назив програма
број програма
1
Клуб америчког
Ак тивности спортске организације
фудбала
америчког фудбала у 2014. години
„Императори“
2
Женски к углашки клуб Програм редовни х такмичарски х
„Путар- Ниш
активности за 2014.годин у
3
Фудбалски клуб
Такмичење у Другој градској лиги Ниш
„Стеван Нештицки
4

Фудбалски клуб
„Морава“
5
Клуб малог фудбала
„Академац“
УКУПНО:

Износ
средс тава
142.000,00

Такмичење у Првој градској лиги у 2014
години
Такмичење у Др угој Футсал лиги Србије
– гр упа Исток

30.000,00
46.000,00
32.000,00
50.000,00
300.000,00

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

Ред. Назив нос иоца програма
Број

1
2
3
4
5
6

Друштво за рекреативни спорт
„Филип Кљајић
Клуб за синхроно и уметничко
пливање „Сирене“
Омладински кошаркашки клуб
„Јуниор“
Савез за рекреативни спорт
Ни ша
Савез за рекреативни спорт
Ни ша
Регионални кошаркашки савез

Врста и назив програ ма
Подстицање и с тварање услова
за уна пређење спорта за све,
односно бављење грађана
спортом, посебно деце ,
омладине , жена и особа са
инвал идитетом
1
Спортско рекреати вне
активности
1
Бал на води
1

Износ
средс тава

200.000,00
80.000,00

1

Кошарка шки Куп за ученике
основни х и средњих школа у
кошарци
Акција „Сви на снег“

200.000,00
400.000,00

1

Акција „Сви у природу“

300.000,00

1

Кошарка шки турнир

140.000,00

7

„Источна Србија“
Регионални кошаркашки савез
„Источна Србија“

1

8

Регионални кошаркашки савез
„Источна Србија“

1

9

Регионални кошаркашки савез
„Источна Србија“
Клуб за коњички спорт
„Чегар“доо Нишка Бања

1

10

1

11

Клуб за коњички спорт
„Чегар“доо Нишка Бања

1

12

Једриличарски клуб „Зоран
Радисавље вић“
Коњички клуб „Нониус“

1

Гимнастичко др уштво „Соко
-Ни ш 1897“
Друштво за рекреативни спорт
„Палилула“
Друштво за рекреативни спорт
„Палилула“
Џудо клуб „Ниш“

1

18

Спортско рекреати вна
организација „Са фари клуб“

1

19

Спортски савез инвалида
Ни ша
Планинарски клуб
„Железничар“
Клуб за џудо и борилачке
спортове „Шо гун“
Клуб за џудо и борилачке
спортове „Ниш- Наиссус“

1

13
14
15
16
17

20
21
22

„Констан тин Куп за пионире“
Меморијални кошаркашки
турнир „Милан Ми лошевић
Мица“
Промотивни кошаркашки
турнир особа са
инвалидитетом
Турнир ветерана Ниш - 2014
Рекреативни спорт особа са
инвалидитетом – терапијско и
рекреативно ја хање
Спорт особа са инвалидитетом
– парадресурно такмичење

50.000,00
150.000,00
70.000,00
50.000,00
150.000,00
200.000,00

1

Припреме у параолимпијској
класи 2.4 метер
Заједничке летње спортске
активности на Бубњу
Ак тивности гимнастичко г
друштва Соко Ниш -1897
Рекреација од 7 до 77

1

И ми смо спортисти

400.000,00

1

Програм редовни х тренажни х и
такмичарски х активности за
организациј у међ ународног
турнира „Ненад Цветковић
Цвеле“
„Сафари Куп „ 2014Међународни турнир у
практичном стреља штву
Годи шњи план рада ССИН за
2014
„18-ти зимски успон на Трем“

1

1
1
1

23

Тениски клуб „ТАЖ“

1

24

Пливачки академски клуб

1

IX Међ ународни турнир
„Младост Европе „2014
Програм редовни х тренажни х и
такмичарски х активности у
конкуренцији за кадете
Јуниорски тенис, појединачна и
екипна првенства и запажени
резулта ти
Адаптивно пливање особа са

50.000,00
100.000,00
50.000,00

50.000,00

100.000,00
300.000,00
50.000,00
200.000,00
100.000,00
400.000,00
300.000,00

25
26
27

особа са инвалидитетом
„Делфин“
Шаховски клуб глуви х и
наглуви х „Комрен“
Спортски клуб „Тритон“
Клуб малог фудбала
„Економист“

инвалидитетом
1
1
1

28

Шаховски клуб „Економист“

1

29

Спортско др уштво глувих
„Ниша ва“

1

30
31

Спортски савез Ни ша
Спортски покрет „трећег доба“

1
1

Куп, омладинска лига и Лига
централне Србије- ј уг
4. градски триатлон
Организација Меморијалне
лиге ветерана у малом
фудбалу Зоран Марковић
Швања
Женкси осмомартовски и
рејтинг турнир у шаху „Нишка
дама 2014“
Реп убличка спортска
такмичења савеза глуви х и
наглувих Србије
„Спорт за све“
Квалификације и учешће на
VII Олимпијади спорта,
здравља и културе

УКУПНО:
Ред. Назив нос иоца програма
Број

50.000,00
100.000,00
80.000,00

40.000,00
40.000,00
2.900.000,00
300.000,00
7.600.000,00

Врста и назив програ ма

Износ
средс тава

Организација спортских такмичења од
посебног значаја за Град
1

3

3

Омладински кошаркашки клуб
„Јуниор“
Регионални кошаркашки савез
„Источна Србија“
Кајак кану клуб „Гусар“

4

Кајак кану клуб „Гусар“

3

5

Коњички клуб „Нониус“

3

6

Атлетски клуб „Нишки
маратон“

3

7
8

Карате до клуб „Ки“
Теквондо клуб „Академија
борилачких вештина“
Гимнастички клуб „Ниш“

3
3

2

9

3

3

3

Међународни кошаркашки турнир
„У част Миланског едикта“
Првенство Србије 3 X3 Baskettour
Организација такмичења за
пионире и кадете „Златно весло“
Оранизација „Балканског
пртвенства 2014“
Тродневно отворено првенство
Ниша и Србије у едјурансу,
препонама и дресури
„Међународни 19. Ни шки
полумаратон цар Константин и
Царица Јелена“
Карате турнир „Медијана опен“
Ниш – Опен 2014 (Куп цара
Констан тина)
Међународни турнир „Gyimnais-

200.000,00
250.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
800.000,00
130.000,00
50.000,00
250.000,00

10

Скијашки клуб „Ниш“

3

11

Градски стонотениски савез
Ни ш
Друштво за рекреативни спорт
„Палилула“
Шаховски клуб слепи х
„Свитања“ Ниш

3

2014“, екипно и појединачно у
апсолутној категорији
10. ФИС Евробалкан Куп „Ниш
2014“
Евро балканс куп Ниш

3

„19.Гала Куп“

3

Међународни шаховски турнир
слепи х и слабовидих „св.цар
Констан тин и царица јелена“ Ниш
2014
Куп св. цар Константин 2014

12
13

14

3

15

Организација спортски х
риболоваца „Нишава“
Стреличарски клуб „Ниш“

16

Стреличарски клуб „Ниш“

3

17

Стреличарски клуб „Ниш“

3

18

20

Спортско рекреати вна
организација „Са фари Клуб“
Спортско рекреати вна
организација „Са фари Клуб“
Тениски клуб „ТАЖ“

21

Тениски клуб „ТАЖ“

3

22

3

23

Клуб за синхроно и уметничко
пливање „Ниш“
Џудо клуб „Вук“

24

Одбојкашки клуб „Ни ш“

3

25

Одбојкашки клуб „Ни ш“

3

26

Теквондо клуб „Табу“

3

27

Универзитетски џудо клуб
Кинезис
Пливачки клуб „Ниш 2005“

19

28

3

700.000,00

100.000,00

300.000,00

30.000,00

30.000,00

3

План и програм рада СК „Ниш“ за
прославу градске славе у 2014
години
План и програм организације Купа
„св.цара Констан тина“ јун 2014
План и програм организације
28.Меморијала „Михајла Чоловића
– Чолета“ , фебруар 2014
Katena Mundi- Via Militaris” 4x4

100.000,00

3

18.Шутинг рели

100.000,00

3

2. фј учерс турнир за сениоре (АТП)
и сениорке(ВТА)
ЕТА међународни турнир за
ј униоре и јуниорке до 16 година
17.Светосавски бал на води

1.300.000,
00
300.000,00

150.000,00

3

Међународни џудо турнир „Куп
Нишка бања 2014“ и првенство
републике србије за полетарце
Првенство Србије у одбојци на
песк у
Међународни одбојкашки турнир
„Тро феј Ниша 2014 – Ниш- СофијаСкопље“
Програм организације
такмичења:Првенство Града Ниша
- 2014
Медијана Куп 2014

3

Међународни пливачки митинг „Куп

3

40.000,00
50.000,00
50.000,00

200.000,00

150.000,00
100.000,00
20.000,00
100.000,00
100.000,00

29

Карате клуб „Ниш“

3

30

3

32

Омладински кошаркашки клуб
„Константин“
Фудбалски клуб „Цар
Константин“ Ниш
Пливачки клуб „Све ти Никола“

3

33

Куглашки савез Ниша

3

31

3

Ниша 2014“
Организација 12. Међ ународног
карате турнира Grand pri x Ниш
2014
Кошарка шки куп Констан тин за
сениоре
КУП Цара Константина
Тро феј „Цар Константин“ и ММ
„Свети Никола“
Првенство града Ниша у куглању
за 2014. годин у

50.000,00
400.000,00
50.000,00
150.000,00
50.000,00

УКУПНО:
6.550.000,00

Ред. Назив нос иоца програма
Број

1

Градски ша ховски савез

2

Регионални кошаркашки савез
„Источна Србија“

3

Кајак кану клуб „Гусар“

4

Једриличарски клуб „Зоран
Радосавље вић“

5

Гимнастичко др уштво „Соко
Ни ш 1897“
Кошаркашки савез Града
Ни ша
Женски рукометни клуб
„Наиса“
Градски стонотениски савез
Ни ш
Џудо клуб „Ниш“
Кошаркашки клуб „Ниш

6
7
8
9
10

Врста и назив програ ма

Износ
средс тава

Спортски развој талентованих
спортиста и унапређење квалитета
стручног рада са њима
4
Летња шахо вска школа „Дивљана
2014“
4
РТС 2014 Развојно тренажни погон
и окупљања младих играча и
играчица
4
Организација кампа „Камп
репрезентативних такмичара са
репрезентативцима
4
Такмичарске припреме и
контролна такмичења јуниорских
посада олимпијске класе 470
4
Камп Дивљана 2014

100.000,00

4

Реализација кампа

280.000,00

4

Школа мини рукомета од 7 до 12
година
Камп за талентоване
стонотенисере
Камп за таленте
Кошарка шки камп

100.000,00

4
4
4

40.000,00
370.000,00
30.000,00
250.000,00

190.000,00
90.000,00
90.000,00

11

Кошаркашки клуб „Наисусс“

4

12

Одбојкашки клуб „Десетка“

4

13

Карате до клуб „Елид“ Ниш

4

14
15

Тениски клуб „ТАЖ“
Одбојкашки клуб „Ни ш“

4
4

16

Одбојкашки савез Нишавског
округа
Универзитетски џудо клуб
„Кинезис“
Градски рукометни савез Ниш
Фудбалски клуб „Железничар“

4

17
18
19

4
4
4

Спортски развој талентованих
девојчица
Програм редовни х спортских
активности ОК „Десетка“- „Таленти“
за 2014 год
Програм тренажни х активности и
стр учног усаврша вања
талентовани х спортисти
Камп за талентовне спортисти
Рад са млађим категоријама ОК
„Ниш“ Ниш
Одбојкашки камп „Дивљана 2014“
камп перспективних спортиста
Рад са младим талентованим
спортистима
Камп Дивљана
Развој и уса вр шавање млади х
талената

УКУПНО:
Ред Назив нос иоца програма
Број

1
2

Омладински кошаркашки клуб
„Јуниор“
Градски ша ховски савез Ни ша

3

Атлетски клуб Нишки маратон

4

Савез за школски спорт Града
Ни ша
УКУПНО:

100.000,00
50.000,00
30.000,00
190.000,00
50.000,00
280.000,00
430.000,00
280.000,00
150.000,00
3.100.000,00

Врста и назив програма

Износ
средстава

Предшколски и школски спорт (рад
школских спортских секција и
друштава, општинска, градска и
међуопштинска школска спортска
такмичења и др.)
6
IX Међ ународни Ускршњи Мини
Баскет Фестивал Нишка Бања
6
Кадетско првенсто Србије у шаху
2014
6
„Kids Athletics“ (дечија забавна
атлетика)
6
Школска спортска такмичења

100.000,00
50.000,00
100.000,00
2.800.000
3.050.000,00

Ред Назив носиоца програма
Број

Врста и назив програма
Периодична тестирања, сакупљање,
анализа и дистрибуција
релевантних информација за
адекватно задовољавање потреба
грађана у облас ти спорта у Граду,

Износ
средс тава

1

Удржење педагога физичке
културе Ниш

2

Српско соколско спортско
друштво свети Деспот Сте фан
Лазаревић

истраживачко-развојне пројекте и
издавање спортских публикација
13 Процена и праћење
ан трополошких карактеристика
ученика млађег спортског
узраста Града Ниша као
селекциона база за спорт
13

Енциклопедија том о
спорту(6.том Енциклопедије)

УКУП НО

300.000

400.000

700.000,00
II

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

Годишњи програми из члана 2. тачка 8) Одлуке о остваривању
потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Ни шу

Ред. Назив носиоца програ ма
Број
1 Кугла шки клуб „Чаир“
2

Одбојкашки клуб „Миленни ум“

3

Гимнастичко др уштво „Соко
Ниш - 1897
4. Ша ховски клуб слепи х
„Свитања“
5. Кугла шки клуб „Мераклије“
6
7
8
9

Ша ховски клуб „Цар
Константин“
Ко шаркашки клуб „Наисус“
Стонотениски клуб „С тони“
Ниш
Спортски клуб“Тритон“

Врс та и назив програ ма
Програм редовних спортских акти вности за 2014.
годину
Такмичење у Др угој одбојкашкој лиги – Исток,
трећи ранг Одбојкашко г савез Србије
Акти вности гимнасти чког др уштва Соко Ниш -1897
„Куп Светозар Глигорић“
Програм редовних активности према календару
такмичења Куглашког савеза Србије, Куглашког
савеза Ниша и клуба.
Лига Централне Србије - Југ 2014
Б -Женска сениорска кошаркашка лига ,( др уги
ранг такмичења)
Програм редовних такмичарских акти вности првог
женског тима СТК „Стони“ Ниш
13. Отворено првенство Ниша и прво коло
дунавске лиге у пливању перајама и брзинском
роњењу

10
11
12
13
14
15
16

Клуб малог фудбала
„Економист“
Ша ховски клуб“Економист“
Ша ховски клуб“Челин камен“
Доња Студена
Планинарско см учарско
др уштво „Челин камен“Доња
Студена
Женски фудбалски клуб
„Раднички 2012 Ни ш“
Ша ховски клуб Раднички
Трупале
Ша ховски клуб Раднички
Трупале

Редовно такмичење
Редовно лигашко такмичење
Учествовање у Првој лиги цен тралне Србије , и
КУП у Србије
Реализација годишњег плана рада Планинарског
-смучарског др уштва „Челин камен“
Сениорска екипа, друга лига, развој и
популаризација женског фудбала
Омладинска лига централне Србије
Лига централне Србије - југ

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

Назив носиоца програ ма

Врс та и назив програ ма

1.

Савез за рекреативни спорт
Ниша
Карате до клуб „Ки“
Кик бокс клуб „Раднички“ Ниш
Стонотениски клуб инвалида
„Медијана“
Ша ховски клуб слепи х
„С ви тања“ Ниш

Акција „рекреативни дан“

2.
3.
4.
5.
6.

Кугла шки клуб „Ниш-пут“

7.

9.

Организација спортски х
риболоваца „Ни шава“
Спортско рекреативна
организација „Са фари клуб“
Ко шаркашки клуб „Наисус“

10.
11.

Теквондо клуб „Астра Ниш“
Одбојка шки клуб „Десетка“

12

Ша ховски клуб глуви х и
наглуви х „Комрен“
Ша ховски клуб „Економист“
Планинарско др уштво

8.

13.
14.

Спортом против стреса
Спортске активности инвалида Града Ниша
Спортско-рекреативне акти вности особа са
инавалидитетом
Годишњи програм такмичења у оквир у календара
Националног Спортског савеза слепи х и
слабовидих (НСССС)
Лига такмичења у куглању особа са
инвалидитетом у оквиру Еурорегиона Ниш –
Скопље – Софија
Школа риболова 2014
17.Женски рели
Подстицање бављења грађана спортом,
аматерски масовни спорт омладине и особа са
инвалидитетом
Игром до победе
Програм редовних спортски х активности ОК
„Десетка“ – „Десеткина лига за 2014. год.“
Отворено првенство Србије за глуве и наглуве
2014. године
Шах у школе – Ја сам за шах
Школа за омладин у – упознај околин у Ниша

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22

„Јелашничка клисура“
Градски рукометни савез Ниш
Ша ховски клуб Нишка Бања
Ша ховски клуб слепи х
„С ви тања“ Ниш
Савез за рекреативни спорт
ГО „Црвени Крст“
Савез за рекреативни спорт
ГО „Црвени Крст“
Стрељачки клуб „Ниш 1881“

23
24

Ша ховски клуб „Центар“
Рукометни клуб „Раднички
1951“
Градски ша ховски савез Ниш
Кајак кан у клуб „Гусар“

25

Клуб за коњички спорт „Чегар“

26

Стонотениски клуб
„Железничар“ Ниш
„Гимнастички савез
Југоисточне Србије“

27
28

31
32
33

Гимнастички клуб „Gymfit“
Ниш
Ша ховски клуб „Цар
Константин“
Планинарски савез града
Ниша
Стонотениски клуб „Медијана“
Џудо клуб „Вук“
Теквондо клуб „Табу“

34

Теквондо клуб „Табу“

35

Одбојка шки савез Нишавског
округа
Џудо клуб „Ни ш“

29
30

36
37
38
39
40

Одбојка шки клуб „Ни ш“
Одбојка шки савез Нишавског
округа
Ша ховски клуб „Челин камен“
Теквондо клуб „Даехан“

Градска лига у мини р укомету
Лига централне Србије - Југ
Рејтинг турнир „II Tро феј Пантeлеј“
Општинске олимпијске игре Градске општине
Црвени крст Ни ш
Олимпијске сеоске игре Србије 2014. год
Реконструкција стрељане Стрељачког клуба
„Ни ш 1181“ у ул Косте Стаменковића 2
Лига централне Србије – југ 2014
Омасовљење и популаризација рукометног
спорта код деце и малди х
Опен Ниш 2014
Организација такмичења за пионире и кадете
„Куп Цара Констан тина“
Организација једног кола првенства Србије у
дресурном ја хањ у – олимпијска дисциплина
коњичког спорта
Стонотениски турнир „Yasaka Cup 2014“
Организација два кола у свим категоријама и
свим нивоима такмичења за десе т клубова
чланица Гимнастичког савеза Југоисточне Србије
Међ ународни турнир „Gyimnais-2014“, екипно и
појединачно у апсолутној категорији
Стандард рејтинг турнир Цар Константин
Четврти слет нишки х планинара
Стонотениски турнир „Медијана опен“
Међ ународни џ удо куп Вук опен Ниш
Програм организације такмичења:Првенство
централне Србије 2014
Програм организације такмичења:Првенство
Србије за сениоре од 16 до 21 године -2014
Светска лига за одбојка ше
Спортска сарадња са спортским организацијама
градова са којима ја град успоставио сарадњу
Одбојкашки камп
Трофеј Београда за кадетске селекције Градова
Камп перспективни х ша хиста
Програм организације семинара за ХАПКИДО,

41
42
43
44

Универзитетски спортски
Савез Ниша
Организација спортски х
риболоваца „Ни шава“
Српско соколско спортско
др уштво „свети Деспот
Сте фан Лазаревић“
Женски фудбалски клуб
„Ма шинац“ Ниш

45

Женски фудбалски клуб
„Ма шинац“ Ниш

46

Женски фудбалски клуб
„Ма шинац“ Ниш

47
48

Џудо савез централне Србије
Гимнастички клуб „Gymfit“
Ниш

КУМДО И ТЕКВОНДО
Студентска спортска такмишења у Нишу
Едукација спортских риболоваца
Физичком вежбом ка здрављу
Организација уче шћа млади х селекција – Лига
петлића, Лига пионира, Цицибан лига,
Такмичарска 2013/14.год.
Организација традиционалног Наисус купа у
2014.години.
Организација уче шћа Прве сениорске екипе
„Супер лига Србије за жене“ – такмичарска
2013/14 година
Камп Дивљана
Годишње акти вности Гимнастичког клуба „Gym fit“
Ниш
III

Закључак доставити Градоначелнику, Управ и за омладину и спорт и Управ и за
финансије, изв орне приходе локалне самоуправе и јавне набав ке.

О б р а з л о ж е њ е
Одлуком о оств аривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду
Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 83/2012 и 67/2013) у члану 19. прописано је:
„По изв ршеној оцени приспелих програма из члана 2. тачка 8. ов е Одлуке, применом
критерију ма из члана 15. ов е Одлуке, детаљније разрађених Прав илник ом, Комисија
сачињава предлог одобрав ања програма и достав ља га Градском већу, које предлаже
Градоначелнику одобрав ање или неодобрав ање програма.“
Комисија за оцену програма у области спорта којима се оств арују потребе и
интереси грађана у области спорта у Граду Нишу је сачинила Предлог одобрав ања
годишњих програма спортских организација којима се задов ољав ају потребе и интереси
грађана у области спорта у Граду Нишу број 74-2/2014 -19 од 03.02.2014. године.
Предлог Комисије садржи преглед св их пристиглих програма за које се
предлаже одобрав ање или неодобрав ање програма са листом оств арених бодова по
ближим и по посебним критеријумима.
У складу са поменутом Одлуком, Градско в еће предлаже и износ средстава
којим ће се суфинансирати програми, а у складу са Програмом расподеле средстав а за

оств арив ање потреба и интереса грађана у области спорта у 2014. години, број 328
/2014-01, који је донео Градоначелник Града Ниша дана 11.02.2014. године.
На основ у изложеног, одлучено је као у диспозитиву закључка.
Број: 257-8/2014-03
У Нишу, 24.02.2014. године
ГРАДСКО ВЕЋ Е ГРАДА НИША

ПРЕДСEДНИК
Проф.др. Зоран Перишић

На основу члана 19.и 22. Одлуке о оств арив ању потреба и интереса грађана у
области спорта у Граду Нишу („ Службени лист Града Ниша“, број 83/2012 и 76/2013) и
члана 3. Послов ника о раду Комисије за оцену програма у области спорта којима се
оств арују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду, број: 20-2001/2012- 12 од
27.12.2012. године, а у складу са Законом о спорту, ("Службени гласник Републике
Србије", број 24/2011 и 99/2011-други закон), Прав илником о одобравању и финансирању
програма којима се оств арује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, бр.
49/2012) и Прав илником о поступку одобрав ања програма којима се оств арују потребе и
интереси грађана у области спорта у Граду Нишу број („Службени лист Града Ниша“ број
97/2012 и 61/2013),
Комисија за оцену програма у области спорта којима се оств арују потребе и
интереси грађана у у области спорта у Граду, сачинила је

ПРЕДЛОГ ОДОБРАВАЊ А ГОДИШЊ ИХ ПРОГРАМА
СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦ ИЈА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И
ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАД У НИШУ
Члан 1.
Предлаже се одобравање годишњих програма из члана 2. тачка 8) Одлуке о
оств арив ању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу следећих
спортских организација:
Ред. Назив носиоца програма
број

Врста и назив програма

Укупно
Број
Број
бодова пободова
ближ им по
критер. посебним
критер.

Спортске организације које су освојиле 60 и више бодовa по ближ им
критеријумима
1

Универзитски женски
кошаркашки клуб „Студент“
Ниш

2

Омладински кошаркашки к луб
„Јуниор“

3

Кајак к ану клуб Гусар
Реализација годишњег
плана и програма за
2014.годину
80
28
108
Боксерски клуб „ Раднички
018“
Клуб за коњички спорт
„Чегар“доо Нишка Бања

4
5

Актив ности спортске организације
„УЖКК Студент“ Ниш у такмичењу
у Прв ој А женској лиги КС Србије и
такмичења млађих категорија
Такмичење у Прв ој мушкој
регионалној лиги – Исток у
кошарци ( трећи ранг )
Реализација годишњег плана и
програма за 2014.годину

Такмичарске активности у 2014.
години
Учествов ање у редов ном систему
такмичења у даљинском јахању

80

92

62

25

172

87

80

28

108

78

44

122

63

12

75
1

6

7

8

Учествов ање
у
редов ном
систему
такмичења у даљинском
јаха
Атлетски клуб „ Нишки
Маратон“
Редов на
годишња актив ност клуба
78
48
126
Атлетски клуб Железничар
Ниш Програм
рада
атлетског
клуба
Железничар
за
2014.
годину
Текв ондо клуб “Академија
борилачких вештина“

9

Скијашк и клуб „Ниш“

10

Стонотениски клуб „Јосип
Колумбо“
Кошаркашки клуб „Ниш
1996“ Годишњи
програм
такмичарских
актив ности
клуба у сениорском и
такмичењу
млађих
категорија

11

Редов на годишња активност клуба

78

48

126

Програм рада атлетског клуба
Железничар за 2014. годину

82

48

130

Редов не такмичарске активности
к луба за 2014 годину у св им
селекцијама А класа
Годишњи програм скијашког клуба
„ Ниш“ у 2014. години
Такмичење у Прв ој стонотениској
лиги
Годишњи програм такмичарских
актив ности к луба у сениорском и
такмичењу млађих категорија

69

24

93

71

22

93

65

34

99

62

25

87

84

48

132

12

Гимнастички клуб „Ниш“
Активности
гимнастичког клуба Ниш
84
48
132

Актив ности гимнастичког клуба
Ниш

13

Куглашки клуб „НИШ-ПУТ“
Програм
редов них
такмичарских актив ности за
2014.годину
Женски одбојкашки клуб
„Студент“
Финасирање
редов них
тренажних
и
такмичарских актив ности
Женски рукометни к луб
„Наиса“
„Ниш“
Џудо
клуб
Програм
редов них
тренажних и такмичарских
актив ности у појединачној
конкуренцији у периоду
01.01. - 31.12.2014.

Програм редов них такмичарских
актив ности за 2014.годину

64

68

132

Финасирање редов них тренажних
и такмичарских актив ности

67

46

113

Финасирање редов них тренажних
и такмичарских актив ности
Програм редов них тренажних и
такмичарских активности у
појединачној конкуренцији у
периоду 01.01. - 31.12.2014.

82

100

182

74

52

126

14

15
16

2

17

19

Стреличарски клуб „Ниш“
Такмичарски планиран и
програм рада СК „Ниш
Ватерполо к лу б „ Наис“
Разв ој ватерполо спорта
на врхунском нив оу
63
88
151
Стрељачки клуб „Ниш 1881“

20

Кик бокс клуб „ Ниш“

21

Плив ачки академски клуб
особа са инв алидитетом
„Делфин“
Такмичарско
плив ање
особа
са
инв алидитетом
Академски атлетски клуб
Ниш Програм редов них
тренажних и такмичарских
актив ности по програму
Атлетског сав еза Србије

18

Такмичарски планиран и програм
рада СК „Ниш“ за 2014.

67

24

Развој ватерполо спорта на
в рхунском нив оу

63

88

151

Такмичење по к алендару
Ст рељачког сав еза Србије
в аздушним и МК оружјем
Такмичарске активности КБК
„ Ниш“
Такмичарско пливање особа са
инв алидитетом

79

24

103

60

91

36

96

62

36

98

Програм редов них тренажних и
такмичарских активности по
програму Атлетског савеза Србије

68

48

116

Редов не спортске и такмичарске
актив ности КДТ „Ниш“ за 2014.
годину

61

24

85

24

Клуб за дизање тегова
„Ниш“ Редов не спортске и
такмичарске
актив ности
КДТ „Ниш“ за 2014. год
Тениски
клуб
„Таж“
Програм припрема и
учеств овања
сениорских
ек ипа ТК „Таж“ у Прв ој
савезној лиги

Програм припрема и учеств ов ања
сениорских екипа ТК „Таж“ у Прв ој
савезној лиги

71

34

105

25

Плив ачки клуб „Св ети Никола“

Редов не такмичарске активности

79

46

125

26

Одбојкашки к лу б „Ниш“
Програм
редов них
такмичарских и тренажних
актив ности
спортских
селекција ОК“ Ниш“ у
2014.годин
Текв ондо клуб „ Табу“
Програм
редовног
годишњег
финансија
тренажних и такмичарских
актив ности
спортске
организације у 2014. сениори

Програм редов них такмичарских и
тренажних актив ности спортских
селекција ОК“ Ниш“ у 2014.години

61

46

107

Програм редов ног годишњег
финансија тренажних и
такмичарских активности спортске
организације у 2014. - сениори

67

24

91

22

23

27

3

28

29
30

31

32

33

34

35

1
2
3
4
5

Универзитетски
џудо
клуб“Кинезис“Редов не
тренажне
актив ности
сениор
Омладински кошаркашки к луб
„Константин“`
Фудбалски клуб „ Раднички“
Ниш Редов не
такмичарске и тренажне
актив ности у 2014. години
Плив ачки клуб „Ниш 2005“
Редов не спортске
актив ности
69
46
115
Кајак к ану клуб
„Медицинар“ Кајак к ану
рафтинг спорт
28
Омладински фу дбалски
клуб „Синђелић“
Такмичење у српској
лиги група Исток
Рукометни клуб
„Ж елезничар 1949“
Финансирање редов них
тренажних и такмичарских
актив ности
Фудбалски клуб „Цар
Константин“ - Ниш
Учешће у такмичењу
српске лиге група Исток
60 128
188

Редов не тренажне активности

78

68

146

Такмичење у Прв ој мушкој лиги
Србије у кошарци – (прв и ранг)
Редов не такмичарске и тренажне
актив ности у 2014. години

80

128

208

85

132

217

Редов не спортске активности

69

46

115

Кајак к ану рафтинг спорт

75

28

103

Такмичење у српској лиги група
Исток

61

33

94

Финансирање редов них
тренажних и такмичарских
актив ности

81

128

209

Учешће у такмичењу Српске лиге
група Исток

61

33

94

50

42

Спортске организације које су освојиле од 30 до 59 бодовa по
ближим критеријумима
Клуб за синхроно и уметничко Редов не спортске активности
плив ање „Сирене“
спортске организације
Планинарско алпинистички
Редов не тренажне и такмичарске
експедицијски клуб „ Ниш“
актив ности спортске организације
П.А.Е.К. Ниш
Клуб малог фудбала ВИК
Такмичење у Прв ој футсал лиги
„Наиссус“
Такмичење у
Србије
Првој футсал лига Србије
Клуб малог фудбала „Винтер
Редов не такмичарске активности
спорт“
сениорског тима у 2014.
Такмичења у окв иру Специјалне
Спортски клуб за децу и
омладину са посебним
олимпијаде РС 2014.
потребама“Шампион“ Ниш

47

92

24

71

43

84

(127)
64

32

38

40

36

(70)
35
76

4

6
7

Стонотениски клуб
„Ж елезничар“
Клуб малог
фудбала“Коперникус-Видре“

Такмичење у кв алитетној лиги РСТ
С Ниш
Програм такмичења у Прв ој
футсал лиги Србије и лигама
млађих категорија.
Спортске активности

8

Кик бокс клуб „ Раднички Ниш“

9

Шаховски
к лу б
слепих
„Св итања“
Српска лига
Организација
спортских
риболов аца
„Нишав а“
Такмичење у редов ном
систему
такмичења
по
календару СРС Србије
Текв ондо клуб „ Астра-Ниш“

Српска лига

12

13

10

11

14
15

37

52

84

(136)
68

43

36

79

31

0

31
73

49

24

Витештв ом до победе

45

24

Шаховски
клуб
„Ниш“
Програм
редов них
такмичарских и тренерских
актив ности за 2014 годину

Програм редов них такмичарских и
тренерских актив ности за 2014
годину

52

21

73

Бициклистички клуб
„Ж елезничар МБН“
Универзитетски Го клуб
„Студент“
Стонотениски клуб „Стони“
Ниш

Програм редов не актив ности
к луба за 2014.
План редов них актив ности УГК
„ Студент“ за 2014. годину
Програм редов них такмичарских
актив ности прв ог мушког тима СТК
„ Стони“ Ниш
Такмичење у Другој одбојкашкој
лиги - Исток , 3. Ранг Одбојкашког
савеза Србије
Програм редов них спортских
актив ности ОК“ Десетка“ сениори
за 2014. годину

8
46

24
20

72
66

32

0

32

57

21

78

57

21

78

Одбојкашки клуб „ Милениум“

17

Одбојкашки клуб „Десетка“
Програм
редов них
спортских актив ности ОК“
Десетка“ сениори за 2014.
годину
Женски рукометни клуб
„Црвени крст“ Програм
редов них
тренажних
и
такмичарских
актив ности
спортске организације у
периоду 01.01 – 31.12.2014

19

0

Такмичење у редов ном систему
такмичења по календару СРС
Србије

16

18

37

Карате До к луб „Елид“
Програм
редов них
актив ности Карате До клуб
„Елид“ за 2014. Годину

69

4

Програм редов них тренажних и
такмичарских активности спортске
организације у периоду 01.01 –
31.12.2014

59

35

94

Програм редов них актив ности
Карате До клуб „ Елид“ за 2014.
годину

46

48

94

5

20

Женски омладински
рукометни клуб „Нишк а Бања“

Програм редов них тренажних и
такмичарских активности спортске
организације у периоду 01.01.31.12.2014.године

21

Стонотениски клуб „Медијана“

22

Клуб за синхроно и уметничко
плив ање „Ниш“
Клуб малог фудбала „Ниш 92“

Такмичење у Прв ој стонотениској
лиги Србије
Годишње такмичарске актив ности
за 2014.
Такмичење у Другој Футсал лиги
Србије регион источне Србије
Постизање што бољих резултата
сениорске екипе(напредов ање ка
Супер лиги), и стабилизација
к луба
Такмичење женске сениорске
екипе у националној Премијер
лиги Србије
Такмичење у Прв ој футсал лиги
Србије 2014
Годишњи програм Рагби 13 клуба
Ниш за 2014.годину
Пројекат развоја кошаркашког
спорта

23
24

Рукометни клуб „ Раднички
1951“

25

Карате клуб „ Ниш“

26

Клуб малог фудбала „Калча“

27

Рагби 13 к лу б Ниш

28

Кошаркашки клуб „ Нибак“

1
2
3
4
5

Спортске организације које су освојиле до 30 и мање бодовa по
ближим критеријумима
Клуб америчког фудбала
Актив ности спортске организације
„Императори“
америчког фу дбала у 2014. години
Женски куглашк и клуб „Путар- Програм редов них такмичарских
Ниш
актив ности за 2014.годину
Фудбалски клуб „Стев ан
Такмичење у Другој градској лиги
Нештицк и
Ниш
Фудбалски клуб „Морав а“
Такмичење у Прв ој градској лиги у
2014 години
Клуб малог фудбала
Такмичење у Другој Футсал лиги
„Академац“
Србије – група Исток

40

0

54

34

88

56

42

98

30

38

52

62

(68)
34
114

51

48

99

35

84

31

62

(119)
59.5
93

56

70

126

28

62

90

19

0

19

29

0

29

20

0

20

26

38

(64)
32

Члан 2.
Предлаже се неодобрав ање годишњих програма из члана 2. Тачка 8) Одлуке о
оств арив ању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу следећих
спортских организација:
Ред. Назив носиоца програма
Број

Врста и назив програма

40

Број
Број Укуп
бодова бодова но
6

по
по
ближ им посебн
критер. им
критер.
1

Куглашки к луб „Чаир“

2

Одбојкашки клуб „ Миленниум“

3

Гимнастичко дру штв о „Сок о
Ниш - 1897
Шахов ски к лу б слепих
„ Св итања“
Куглашки к луб „Мераклије“

4.
5.

6
7

Шахов ски к лу б „Цар
Константин“
Кошаркашки клуб „ Наисус“

8

Стонотениски клуб „ Стони“ Ниш

9

Спортски клуб“Тритон“

10

Клуб малог фудбала
„ Економист“
Шахов ски к лу б“ Економист“

11
12

Шахов ски к лу б“ Челин камен“
Доња Студена

13

Планинарско смучарско
дру штво „Челин камен“Доња
Студена
Женски фудбалски клуб
„ Раднички 2012 Ниш“

14
15
16
17
18

Шахов ски к лу б Раднички
Трупале
Шахов ски к лу б Раднички
Трупале
Гимнастички клуб „ Gy mfit“ Ниш
Женски фудбалски клуб
„ Машинац“ Ниш

Програм редов них спортских
актив ности за 2014. годину
Такмичење у Другој одбојкашкој
лиги – Исток, трећи ранг
Одбојкашког сав ез Србије
Активности гимнастичког дру штва
Соко Ниш -1897
„Куп Св етозар Глигорић“
Програм редов них актив ности
према календару такмичења
Куглашког савеза Србије,
Куглашког савеза Ниша и к луба.
Лига Централне Србије - Југ 2014
Б -Женска сениорска кошаркашка
лига ,( други ранг такмичења)
Програм редов них такмичарских
актив ности прв ог женског тима
СТК „ Стони“ Ниш
13. Отв орено прв енств о Ниша и
прв о коло дунав ске лиге у
плив ању перајама и брзинском
роњењу
Редов но такмичење
Редов но лигашко такмичење
Учествов ање у Прв ој лиги
централне Србије , и КУП у
Србије
Реализација годишњег плана рада
Планинарског -смучарског
друштв а „ Челин камен“
Сениорска екипа, друга лига,
разв ој и популаризација женског
фудбала
Омладинска лига централне
Србије
Лига централне Србије - југ
Годишње актив ности Гимнастичког
клуба „Gymfit“ Ниш
Организација учешћа Прв е
сениорске екипе „ Супер лига
Србије за жене“ – такмичарска
2013/14 година
7

Члан 3.
Предлаже се одобрав ање годишњих програма из ч лана 2. Тачке 1), 3), 4), 6), 12),
13) и 14) Одлуке о оств арив ању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду
Нишу следећих спортских организација:
Ред.
Број

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Назив носиоца програма

Друштв о за рек реатив ни спорт
„Филип Кљајић
Клуб за синхроно и уметничко
плив ање „Сирене“
Омладински кошаркашки к луб
„Јуниор“
Сав ез за рекреатив ни спорт
Ниша
Сав ез за рекреатив ни спорт
Ниша
Регионални кошаркашк и савез
„Источна Србија“
Регионални кошаркашк и савез
„Источна Србија“
Регионални кошаркашк и савез
„Источна Србија“
Регионални кошаркашк и савез
„Источна Србија“
Клуб за коњички спорт
„Чегар“доо Нишка Бања
Клуб за коњички спорт
„Чегар“доо Нишка Бања
Једриличарски клуб „Зоран
Радисав љев ић“
Коњички клуб „ Нониус“
Гимнастичко дру штво „Соко
-Ниш 1897“
Друштв о за рек реатив ни спорт
„Палилула“
Друштв о за рек реатив ни спорт
„Палилула“
Џудо клуб „Ниш“

Износ
Врста и назив програма
Подстицање и стварање услова за средстава
унапређење спорта за све, односно
бављење грађана спортом, посебно
деце, омладине, жена и особа са
инвалидитетом
1
Спортско рекреатив не актив ности
200.000,00
1
1

Бал на води

80.000,00
200.000,00

1

Кошаркашк и Куп за ученике основ них
и средњих школа у кошарци
Акција „ Св и на снег“

1

Акција „ Св и у природу“

300.000,00

1

Кошаркашк и турнир „Константин Куп
за пионире“
Меморијални кошаркашки турнир
„ Милан Милошев ић Мица“
Промотив ни кошаркашки турнир особа
са инв алидитетом
Ту рнир ветерана Ниш - 2014

140.000,00

1
1
1
1

1

Рекреативни спорт особа са
инвалидитетом – терапијско и
рекреатив но јахање
Спорт особа са инв алидитетом –
парадресурно такмичење
Припреме у параолимпијској класи 2.4
метер
Заједничке летње спортске актив ности
на Бубњу
Актив ности гимнастичког друштв а
Соко Ниш -1897
Рекреација од 7 до 77

1

И ми смо спортисти

1

Програм редов них тренажних и
такмичарских активности за
организацију међународног турнира
„ Ненад Цветков ић Цв еле“

1
1
1
1

400.000,00

50.000,00
150.000,00
70.000,00
50.000,00
150.000,00
200.000,00
50.000,00
100.000,00
50.000,00
400.000,00
50.000,00

8

18
19

Спортско рекреативна
организација „Сафари к лу б“
Спортски савез инвалида Ниша

1
1

„ Сафари Куп „ 2014-Међународни
турнир у практичном стрељаштву
Годишњи план рада ССИ Н за 2014

100.000,00
300.000,00

20

Планинарски клуб
„Ж елезничар“

1

„18-ти зимски успон на Трем“

21

Клуб за џудо и борилачке
спортов е „Шогун“

1

IX Међународни турнир „Младост
Ев ропе „2014

200.000,00

22

Клуб за џудо и борилачке
спортов е „Ниш- Наиссус“

1

100.000,00

23

Тениски к луб „ТАЖ“

1

24

Плив ачки ак адемски клуб
особа са инв алидитетом
„Делфин“
Шаховски к луб глув их и
наглув их „Комрен“
Спортски клуб „Тритон“
Клуб малог фудбала
„Економист“

1

Програм редов них тренажних и
такмичарских активности у
конкуренцији за кадете
Јуниорски тенис, појединачна и екипна
првенств а и запажени резултати
Адаптивно плив ање особа са
инвалидитетом

25
26
27

1
1
1

28

Шаховски к луб „Ек ономист“

1

29

1

30

Спортско друштв о глув их
„Нишав а“
Спортски савез Ниша

31

Спортски покрет „трећег доба“

1

1

Куп, омладинска лига и Лига
централне Србије- југ
4. градски триатлон
Организација Меморијалне лиге
ветерана у малом фудбалу Зоран
Марк ов ић Шв ања
Женкси осмомартов ски и рејт инг
турнир у шаху „Нишка дама 2014“
Републичка спортска такмичења
сав еза глув их и наглув их Србије
„ Спорт за св е“
Кв алификације и учешће на V II
Олимпијади спорта, здрав ља и
културе

УКУПНО:

Ред.
Бро
1

Назив носиоца програма

400.000,00
300.000,00
50.000,00
100.000,00
80.000,00
40.000,00
40.000,00
2.900.000,00
300.000,00
7.600.000,00

Врста и назив програма
Организација спортских такмичења од
посебног значаја за Град
3
Међународни кошаркашки турнир „У
част Миланског едикта“
3
Прв енств о Србије 3X3 Bas kettour

3

Омладински кошаркашки к луб
„Јуниор“
Регионални кошаркашк и савез
„Источна Србија“
Кајак к ану клуб „Гусар“

4

Кајак к ану клуб „Гусар“

3

5

Коњички клуб „ Нониус“

3

2

50.000,00

3

Организација такмичења за пионире и
кадете „Златно весло“
Оранизација „Балканског прв енств а
2014“
Троднев но отворено првенств о Ниша

200.000,00
250.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
9

10
11

Скијашк и клуб „Ниш“
Градски стонотениски сав ез
Ниш

3
3

и Србије у едју рансу, препонама и
дресури
„ Међународни 19. Нишки полумаратон
цар Константин и Царица Јелена“
Карате турнир „Медијана опен“
Ниш – Опен 2014 (Куп цара
Константина)
Међународни турнир „Gyimnais-2014“,
екипно и појединачно у апсолутној
категорији
10. ФИС Ев робалкан Куп „Ниш 2014“
Ев ро балканс куп Ниш

12

Друштв о за рек реатив ни спорт
„Палилула“
Шаховски к луб слепих
„Св итања“ Ниш

3

„19.Гала Куп“

3

Међународни шах овски турнир слепих
и слабов идих „св.цар Константин и
царица јелена“ Ниш 2014
Куп св . цар Константин 2014

6

Атлетски клуб „ Нишки маратон“

3

7
8

Карате до клуб „Ки“
Текв ондо клуб „Академија
борилачких вештина“
Гимнастички клуб „Ниш“

3
3

9

13
14

3

800.000,00
130.000,00
50.000,00
250.000,00
700.000,00
300.000,00

100.000,00
30.000,00
30.000,00

3

15

Организација спортских
риболов аца „Нишав а“
Стреличарски к лу б „Ниш“

16

Стреличарски к лу б „Ниш“

3

17

Стреличарски к лу б „Ниш“

3

18

3
3

18.Шутинг рели

20

Спортско рекреативна
организација „Сафари Клуб“
Спортско рекреативна
организација „Сафари Клуб“
Тениски к луб „ТАЖ“

План и програм рада СК „ Ниш“ за
прославу градске слав е у 2014 години
План и програм организације Купа
„св .цара Константина“ јун 2014
План и програм организације
28.Мем оријала „Михајла Чоловића –
Чолета“ , фебруар 2014
Katena Mundi- Via Militaris” 4x4

3

1.300.000,00

21

Тениски к луб „ТАЖ“

3

22

3

23

Клуб за синхроно и уметничко
плив ање „Ниш“
Џудо клуб „Вук“

2. фјучерс турнир за сениоре (АТП) и
сениорке(ВТА)
ЕТА међународни турнир за јуниоре и
јуниорке до 16 година
17.Светосавски бал на води

3

150.000,00

24
25

Одбојкашки клуб „ Ниш“
Одбојкашки клуб „ Ниш“

3
3

26

Текв ондо клуб „Табу“

3

27

Универзитетски џудо клуб
Кинезис

3

Међународни џудо турнир „Куп Нишка
бања 2014“ и прв енств о републике
србије за полетарце
Прв енств о Србије у одбојци на песку
Међународни одбојкашки турнир
„Трофеј Ниша 2014 – Ниш- СофијаСкопље“
Програм организације
такмичења:Прв енство Града Ниша 2014
Медијана Куп 2014

19

3

40.000,00
100.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00

300.000,00
200.000,00

150.000,00
150.000,00
20.000,00
100.000,00
10

28

Плив ачки клуб „Ниш 2005“

3

29

Карате клуб „ Ниш“

3

30

3

32

Омладински кошаркашки к луб
„Константин“
Фудбалски клуб „Цар
Константин“ Ниш
Плив ачки клуб „Св ети Никола“

3

33

Куглашки савез Ниша

3

31

3

Међународни плив ачки митинг „Куп
Ниша 2014“
Организација 12. Међународног
карате турнира Grand prix Ниш 2014
Кошаркашк и куп Константин за
сениоре
КУП Цара Константина
Трофеј „ Цар Константин“ и ММ „ Св ети
Никола“
Прв енств о града Ниша у куглању за
2014. Годину

УКУПНО:

Ред.
Број

Назив носиоца програма

100.000,00
50.000,00
400.000,00
50.000,00
150.000,00
50.000,00
6.550.000,00

1

Градски шаховски савез

2

Регионални кошаркашк и савез
„Источна Србија“

Врста и назив програма
Спортски развој талентованих спортиста
и унапређење квалитета стручног рада са
њима
4
Летња шахов ска школа „Див љана
2014“
4
РТС 2014 Разв ојно тренажни погон и
окупљања младих играча и играчица

3

Кајак к ану клуб „Гусар“

4

Организација к ампа „Камп
репрезентатив них такмичара са
репрезентатив цима

4

Једриличарски клуб „Зоран
Радосав љев ић“

4

5

Гимнастичко дру штво „Соко
Ниш 1897“

4

Такмичарске припреме и контролна
такмичења јуниорских посада
олимпијске класе 470
Камп Дивљана 2014

6
7

Кошаркашки сав ез Града Ниша
Женски рукометни к луб „Наиса“

4
4

8

4

9
10
11

Градски стонотениски сав ез
Ниш
Џудо клуб „Ниш“
Кошаркашки клуб „ Ниш
Кошаркашки клуб „ Наисусс“

4
4
4

12

Одбојкашки клуб „Десетка“

4

13

Карате до клуб „ Елид“ Ниш

4

40.000,00
370.000,00
30.000,00

250.000,00
100.000,00

Реализација кампа
Школа мини рукомета од 7 до 12
година
Камп за талентов ане стонотенисере

280.000,00
100.000,00

Камп за таленте
Кошаркашки камп
Спортски разв ој талентов аних
дев ојчица
Програм редов них спортских
актив ности ОК „Десетка“- „Таленти“ за
2014 год
Програм тренажних актив ности и

90.000,00
90.000,00
100.000,00

190.000,00

50.000,00

30.000,00
11

14

Тениски к луб „ТАЖ“

4

15

Одбојкашки клуб „ Ниш“

4

16

Одбојкашки сав ез Нишавског
округа
Универзитетски џудо клуб
„Кинезис“
Градски рукометни сав ез Ниш
Фудбалски клуб „Железничар“

4

17
18
19

4
4
4

стручног усав ршавања талентов аних
спортисти
Камп за талентов не спортисти
Рад са млађим категоријама ОК „Ниш“
Ниш
Одбојкашки камп „Дивљана 2014“
к амп перспективних спортиста
Рад са младим талентов аним
спортистима
Камп Дивљана
Развој и усавршав ање младих
талената

УКУПНО:

Ред.
Број

Врста и назив програма
Предшколски и школски спорт (рад
школских спортских секција и друштва,
општинска, градска и међуопштинска
школска спортска такмичења и др.)
6

2

Омладински кошаркашки к луб
„Јуниор“
Градски шаховски савез Ниша

3

Атлетски клуб Нишки маратон

6

4

Сав ез за школски спорт Града
Ниша

6

Назив носиоца програма

1

Удружење педагога физичке
културе Ниш

2

Српско соколско спортско

280.000,00
430.000,00
280.000,00
150,000

6

IX Међународни Ускршњи Мини
Баскет Фестив ал Нишка Бања
Кадетско прв енсто Србије у шаху 2014

100.000,00

„Kids Athletics“ (дечија забав на
атлетика)
Школска спортска такмичења

100.000,00

УКУПНО:

Ред.
Број

50.000,00

3.100.000,00

Назив носиоца програма

1

190.000,00

50.000,00

2.800.000
3.050.000,00

Врста и назив програма
Периодична тестирања, скупљање,
анализа и дистрибуција релевантних
информација за адекватно
задовољавање потреба грађана у
области спорта у Граду, истраж ивачко
развојне пројекте и издавање
спортскихпубликација
13
Процена и праћење антрополошких
карактеристика ученика млађег
спортског узраста града Ниша као
селекциона база за спорт.
13
Енциклопедија том о спорту (6 том

300.000,00

400.000,00
12

друштво „свети Деспот Стефан
Лазарев ић“
УКУПНО:

Енциклопедије)
700.000,00

Члан 4.

Предлаже се неодобрав ање годишњих програма из члана 2. Тачке 1), 3), 4), 6),
12), 13) и 14) Одлуке о остварив ању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду
Нишу следећих спортских организација:

Ред.
бр.

Назив носиоца програма

Вр ста и назив програма

1.
2.
3.
4.
5.

Сав ез за рекреатив ни спорт Ниша
Карате до клуб „Ки“
Кик бокс клуб „ Раднички“ Ниш
Стонотениски клуб инв алида
„Медијана“
Шаховски к луб слепих „ Св итања“ Ниш

6.

Куглашки клуб „Ниш-пут“

Акција „рекреатив ни дан“
Спортом против стреса
Спортске актив ности инв алида Града Ниша
Спортско-рекреатив не актив ности особа са
инав алидитетом
Годишњи програм такмичења у окв иру календара
Националног Спортског сав еза слепих и
слабов идих (НСССС)
Лига такмичења у куглању особа са
инвалидитетом у оквиру Еурорегиона Ниш –
Скопље – Софија

7.

9.

Организација спортских риболов аца
„Нишав а“
Спортско рекреативна организација
„Сафари клуб“
Кошаркашки клуб „ Наисус“

10.
11.

Текв ондо клуб „Астра Ниш“
Одбојкашки клуб „Десетка“

12

Шаховски к луб глув их и наглувих
„Комрен“
Шаховски к луб „Ек ономист“
Планинарско друштв о „Јелашничка
клисура“
Градски рукометни сав ез Ниш
Шаховски к луб Нишк а Бања
Шаховски к луб слепих „ Св итања“ Ниш
Сав ез за рекреатив ни спорт ГО
„Црвени Крст“
Сав ез за рекреатив ни спорт ГО

8.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Школа риболов а 2014
17.Ж енски рели
Подстицање бав љења грађана спортом,
аматерски масов ни спорт омладине и особа са
инвалидитетом
Игром до победе
Програм редов них спортских актив ности ОК
„Десетка“ – „Десеткина лига за 2014. год.“
Отв орено прв енств о Србије за глув е и наглув е
2014. године
Шах у школе – Ја сам за шах
Школа за омладину – упознај околину Ниша
Градска лига у мини рукомету
Лига централне Србије - Југ
Рејтинг турнир „II Tрофеј Пантeлеј“
Општинске олимпијске игре Градске општине
Црв ени крст Ниш
Олимпијске сеоске игре Србије 2014. год
13

20.

„Црвени Крст“
Стрељачки клуб „Ниш 1881“

Реконструкција стрељане Стрељачког клуба
„Ниш 1181“ у ул Косте Стаменков ића 2
Лига централне Србије – југ 2014
Организација учешћа младих селек ција – Лига
петлића, Лига пионира, Цицибан лига,
Такмичарска 2013/14.год.
Омасовљење и популаризација рукометног
спорта код деце и малдих

21.
22

Шаховски к луб „Центар“
Женски фудбалски клуб „ Машинац“
Ниш

23

Рукометни клуб „ Раднички 1951“

24

Градски шаховски савез Ни ш

Опен Ниш 2014

25

Кајак к ану клуб „Гусар“

Организација такмичења за пионире и кадете
„Куп Цара Константина“

26

Клуб за коњички спорт „Чегар“

27
28

Стонотениски клуб „Ж елезничар“ Ниш
„Гимнастички савез Југоисточне
Србије“

29

Гимнастички клуб „Gy mfit“ Ниш

Организација једног кола прв енства Србије у
дресурном јахању – олимпијск а дисциплина
коњичког спорта
Стонотениски турнир „Yasaka Cup 2014“
Организација дв а кола у свим категоријама и
св им нив оима такмичења за десет клубова
чланица Гимнастичког сав еза Југоисточне Србије
Међународни турнир „Gyimnais-2014“, екипно и
појединачно у апсолутној категорији

30
31

Шаховски к луб „Цар Константин“
Планинарски сав ез града Ниша

Стандард рејтинг турнир Цар Константин
Четврти слет нишких планинара

32

Стонотениски клуб „Медијана“

Стонотениски турнир „Медијана опен“

33

Џудо клуб „Вук“

Међународни џудо куп Вук опен Ниш

34

Текв ондо клуб „Табу“

35

Текв ондо клуб „Табу“

Програм организације такмичења:Прв енств о
централне Србије 2014
Програм организације такмичења:Прв енств о
Србије за сениоре од 16 до 21 године -2014

36

Одбојкашки сав ез Нишавског округа

Св етска лига за одбојкаше

37

Женски фудбалски клуб „ Машинац“
Ниш

Организација традиционалног Наисус купа у
2014.години.

38

Џудо клуб „Ниш“

39
40

Одбојкашки клуб „ Ниш“
Одбојкашки сав ез Нишавског округа

Спортска сарадња са спортским организацијама
градов а са којима ја град успостав ио сарадњу
Одбојкашк и камп
Трофеј Београда за кадетске селекције градов а

41
42

Шаховски к луб „Челин камен“
Текв ондо клуб „Даехан“

43

Џудо сав ез централне Србије

Камп перспективних шахиста
Програм организације семинара за ХАПКИДО,
КУМД О И ТЕКВОНД О
Камп Див љана
14

44

Универзитетски спортски Сав ез Ниша

Студентска спортска такмишења у Нишу

45

Организација спортских риболов аца
„Нишав а“
Српско соколско спортско друштв о
„св ети Деспот Стефан Лазаревић“

Едукација спортских риболов аца

46

Физичком в ежбом ка здрављу

Члан 5.
Предлог доставити Градском већу Града Ниша.
О б р а з ло ж е њ е

У складу са чланом 138. Закона о спорту и чланом 5. Одлуке о остварив ању
потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу, Спортски савез је као
ов лашћени предлагач поднео предлог свог годишњег програма и програма својих чланов а.
Спортски сав ез Града Ниша је доставио Комисији за оцену програма у области
спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду, преко
Управ е за образовање, културу, омладину и спорт, 217 предлога годишњих програма
спортских организација којима се оств арују потребе и интереси грађана у области спорта у
Граду.
У прв ој фази Управа је изв ршила административну (формалну) пров еру
предложених програма и оцену испуњености прописаних услов а и критеријума у погледу
организације носиоца програма и форме програма.
Комисија за оцену програма у области спорта којима се оств арују потребе и
интереси грађана у области спорта у Граду је у складу са Законом о спорту, Прав илником
о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области
спорта и другим подзаконским актима министарств а надлежног за послов е спорта,
Одлуком о оств арив ању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу,
Прав илником о поступку одобрав ања програма којима се оств арују потребе и интереси
грађана у области спорта у Граду Нишу изв ршила преглед и оцену програма.
У другој фази Комисија је изв ршила оцену програма у складу са Табелом
в реднов ања прописаном Правилником о одобравању и финансирању програма којима се
оств арује општи интерес у области спорта.
У трећој фази, Комисија је изв ршила оцену програма према ближим и посебним
мерилима и критеријумима, детаљније разрађеним и утврђеним Правилником за програме
из члана 2. тачка 8) и члана 2. тачке 1), 3), 4), 6), 12), 13) и 14) Одлуке о оств арив ању
потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу.
15

За програме из члана 2. тачка 8. Одлуке о оств арив ању потреба и интереса
грађана у области спорта у Граду Нишу (актив ности спортских организација, спортских
друштав а, удружења, територијалних спортских сав еза, гранских спортских сав еза у
зависности од тога да ли је спортска грана од значаја за Град, која је категорија спортске
гране, колико спортиста окупља, у којој мери се унапређује стручни рад, у ком рангу
такмичења спортска организација учествује и у којој мери се повећава обухв ат бав љења
грађана спортом), Комисија је, у складу са Прав илником о поступку одобрав ања
програма којима се оств ару ју потребе и интереси грађана у области спорта у Граду
Нишу, изв ршила оцену програма и сачинила предлог програма који се одобравају или не
одобрав ају са листом остварених бодова по ближим и посебним критеријумима.
На основу листе бодов ања, Градско в еће Града Ниша предложиће Градоначелнику
Града Ниша годишње програме и износ средстава којима ће се суфинансирати.
Програме из члана 2. тачка 1), 3), 4), 6), 12), 13) и 14) Комисија је оценила у складу
са ближим и посебним критеријумима из Прав илника о поступку одобрав ања програма
којима се оств арују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу и
предлажила износ средстав а којима се програми суфинансирају.

Број : 74 - 2 /2014 - 19
У Нишу,03.02.2014.г.

ПРЕДСЕДНИК КОМИ СИЈЕ
Проф.др Милов ан Братић
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