
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

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

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 30.03.2015. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I

 Предлаже се Градоначелнику Града Ниша  одобравање  посебних програма  по
Предлогу одобравања посебних програма спортских организација којима се задовољавају
потребе  и  интереси  грађана  у  области  спорта  у  Граду  Нишу  број  239-2/2015-19  од
12.03.2015. године , који је сачинила Комисија за оцену програма у области спорта којима
се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду и предлаже њихово
финансирање  из раздела 3.4. Управа за образовање, културу, омладину и спорт, функција
810-Услуге  спорта  и  рекреације,  позиција  185,  економска  класификација  481-Дотације
невладиним организацијама Одлуке о буџету Града Ниша за 2015. годину („Службени лист
Града Ниша“, број 102/2014), следећим износима средстава:

Ред.
број

НАЗИВ НОСИОЦА ПРОГРАМА ВРСТА И НАЗИВ ПРОГРАМА ИЗНОС

1 „КУГЛАШКИ КЛУБ „НИШ-ПУТ“ 5 „Супер Куп 2015 -  Европско клупско такмичење“ 200.000

2 БОКСЕРСКИ КЛУБ „NAISSUS“ 5 „Међународни боксерски турнир „Златни гонг“ 100.000

3 СТРЕЉАЧКИ КЛУБ „НИШ 1881“ 5 „Побољшање услова рада јуниорског 
репрезентативца Миловановић Андрије на 
првенство Европе,Европске игре и првенство 
Европе“

400.000

4 КЛУБ БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА 
„КОНСТАНТИН“

5 „Европско првенство за кадете и јуниоре –Сан 
Себастијан, Шпанија“

100.000

5 ПЛАНИНАРСКО АЛПИНИСТИЧКИ 
ЕКСПЕДИЦИЈСКИ КЛУБ „НИШ“

5 Припреме и учешће такмичара  на европским 
куповима, европском и светском првенству у 
спортском пењању 

150.000

6 ТЕНИСКИ КЛУБ „КОСТИЋ“ 5 „Међународни тениски турнир за Наталију 
Костић“

400.000

7 РАГБИ 13 КЛУБ НИШ 11 „Реци не дроги- играј рагби“ 50.000

У К У П Н О 1.400.000



II

 Предлаже се Градоначелнику Града Ниша неодобравање посебних програма  по
Предлогу одобравања посебних програма спортских организација којима се задовољавају
потребе  и  интереси  грађана  у  области  спорта  у  Граду  Нишу  број  239-2/2015-19  од
12.03.2015. године , који је сачинила Комисија за оцену програма у области спорта којима
се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду, следећих спортских
организација:

Ред.
број

НАЗИВ НОСИОЦА ПРОГРАМА ВРСТА И НАЗИВ ПРОГРАМА

1 КИК БОКС КЛУБ „НИШ“ 5 „Балкан Куп К1 Ниш Опен“

2 ЖЕНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ „НАИСА“ 5 „Еxф Куп Европе-Челенџ Куп“

3 ЏУДО КЛУБ „НИШ“ 5 „ Учешће такмичара ЏК Ниш на европским и светским 
куповима“

4 БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ „ЖЕЛЕЗНИЧАР МБН“ 7 „40. Велика награда Ниша“
5 ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ 9 „Уређење и маркирање Нишке планинарске трансверзале“

6 КЛУБ АМЕРИЧКОГ ФУДБАЛА „ИМПЕРАТОР“ 
НИШ

9 „Јут амерички фудбал за дечаке узраста од 12 до 15год“

7 ЦЕНТАР ЗА ОЧУВАЊЕ ПСИХОФИЗИЧКОГ 
ЗДРАВЉА „ПАЛАЕСТРА“

9 „Унапређење психо-физичког здравља деце и омладине    
промовисањем спортско-рекреативних активности“

8 КАЈАК КАНУ КЛУБ „ГУСАР“ 9 „Спорт,солидарност,безбедност“

9 КЛУБ ЗА СИНХРОНО  ПЛИВАЊЕ „СИРЕНЕ“ 9 „Хуманитарне акције за социјално угрожене породице и 
породице са више деце“

10 СПОРТСКИ САВЕЗ НИША 9 Планинска трка „ Соколов пут“

III

 Закључак  доставити Градоначелнику, Управи за  омладину и  спорт и  Управи за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Одлуком о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду
Нишу  („Службени  лист  Града  Ниша“, број  83/2012)  у  члану  22.   прописано  је:   „По
извршеној оцени програма из члана 2. тачке 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 и 14 ове Одлуке,
Комисија,  применом критеријума из члана 16.  ове одлуке,  у  складу са Правилником,



сачињава предлог програма који се одобравају или не одобравају са износом средстава
за суфинансирање одобрених програма и доставља га Градском већу, које предлаже
Градоначелнику одобравање програма.“ 

Комисија за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и
интереси грађана у области спорта у Граду Нишу је сачинила  Предлог одобравања
посебних програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у Граду Нишу број  239-2/2015-19 од 12.03.2015.  године, који
садржи  преглед  поднетих  програма  за  које  се  предлаже  одобравање,  са  износом
средстава за суфинансирање у складу са  Одлуком о буџету Града Ниша за 2015. годину
(„Службени  лист  Града  Ниша“,  број  102/2014) и  Програмом  расподеле  средстава  за
остваривање  потреба  и  интереса  грађана  у  области  спорта  у  2015.  години,  број
4415/2014-01, који је донео Градоначелник Града Ниша дана 06.01.2015. године.

                У складу са горе наведеним, одлучено је као у диспозитиву закључка.

Број: 427-42/2015-03
У Нишу, 30.03.2015. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Љубивоје Славковић, дипл. правник



На основу члана 19.и  22.  Одлуке  о  остваривању потреба и интереса  грађана у
области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број  83/2012 и 67/2013) и
члана  3.  Пословника  о  раду  Комисије  за  оцену  програма у  области  спорта  којима  се
остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду, а у складу са Законом о
спорту,  („Службени гласник Републике Србије",  број   24/2011  и  99/2011-други  закон),
Правилником о  одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес
у  области  спорта  („Службени гласник  РС”,  бр.  49/2012)  и  Правилником  о  поступку
одобравања програма  којима се остварују 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  остварују  потребе  и
интереси  грађана  у  у  области  спорта  у  Граду,  на  својој  седници  одржаној  дана
12.03.2015.године донела је

ПРЕДЛОГ ОДОБРАВАЊА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 
СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И

ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ НИШУ У 2015.ГОДИНИ

Члан 1.

Предлаже се одобравање посебних програма из члана  2. Тачке 5) и 11) Одлуке о
остваривању  потреба  и  интереса  грађана  у  области  спорта  у  Граду  Нишу  следећих
спортских организација:

Ред.
број

НАЗИВ НОСИОЦА ПРОГРАМА ВРСТА И НАЗИВ ПРОГРАМА ИЗНОС

1 „КУГЛАШКИ КЛУБ „НИШ-ПУТ“ 5 „Супер Куп 2015 -  Европско клупско такмичење“ 200.000

2 БОКСЕРСКИ КЛУБ „NAISSUS“ 5 „Међународни боксерски турнир „Златни гонг“ 100.000

3 СТРЕЉАЧКИ КЛУБ „НИШ 1881“ 5 „Побољшање услова рада јуниорског 
репрезентативца Миловановић Андрије на 
првенство Европе,Европске игре и првенство 
Европе“

400.000

4 КЛУБ БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА 
„КОНСТАНТИН“

5 „Европско првенство за кадете и јуниоре –Сан 
Себастијан, Шпанија“

100.000

5 ПЛАНИНАРСКО АЛПИНИСТИЧКИ 
ЕКСПЕДИЦИЈСКИ КЛУБ „НИШ“

5 Припреме и учешће такмичара  на европским 
куповима, европском и светском првенству у 
спортском пењању 

150.000

6 ТЕНИСКИ КЛУБ „КОСТИЋ“ 5 „Међународни тениски турнир за Наталију 
Костић“

400.000

7 РАГБИ 13 КЛУБ НИШ 11 „Реци не дроги- играј рагби“ 50.000

У К У П Н О 1.400.000



        Члан 2.

            Предлаже се неодобравање посебних програма из члана  2. Тачке  5), 7) и 9) 
Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу 
следећих спортских организација:

Ред.
број

НАЗИВ НОСИОЦА ПРОГРАМА ВРСТА И НАЗИВ ПРОГРАМА

1 КИК БОКС КЛУБ „НИШ“ 5 „Балкан Куп К1 Ниш Опен“

2 ЖЕНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ „НАИСА“ 5 „Еxф Куп Европе-Челенџ Куп“

3 ЏУДО КЛУБ „НИШ“ 5 „ Учешће такмичара ЏК Ниш на европским и светским 
куповима“

4 БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ „ЖЕЛЕЗНИЧАР МБН“ 7 „40. Велика награда Ниша“
5 ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ 9 „Уређење и маркирање Нишке планинарске трансверзале“

6 КЛУБ АМЕРИЧКОГ ФУДБАЛА „ИМПЕРАТОР“ 
НИШ

9 „Јут амерички фудбал за дечаке узраста од 12 до 15год“

7 ЦЕНТАР ЗА ОЧУВАЊЕ ПСИХОФИЗИЧКОГ 
ЗДРАВЉА „ПАЛАЕСТРА“

9 „Унапређење психо-физичког здравља деце и омладине    
промовисањем спортско-рекреативних активности“

8 КАЈАК КАНУ КЛУБ „ГУСАР“ 9 „Спорт,солидарност,безбедност“

9 КЛУБ ЗА СИНХРОНО  ПЛИВАЊЕ „СИРЕНЕ“ 9 „Хуманитарне акције за социјално угрожене породице и 
породице са више деце“

10 СПОРТСКИ САВЕЗ НИША 9 Планинска трка „ Соколов пут“

Члан 3. 

Предлог доставити Градском већу Града Ниша.

 О  б  р  а  з  л о  ж  е  њ  е

У складу са чланом 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“,  бр. 24/2011 и
99/2011-други закон) и чланом 5.  Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у
области  спорта у  Граду  Нишу („Службени  лист  Града Ниша“,  број  83/2012  и  67/2013),
седамнаест спортских организација, носилаца посебних програма, наведних у члану 1. и 2.
овог Предлога, аплицирало је у року и на начин предвиђен Јавним позивом за посебне
програме  у  области  спорта  у  Граду  Нишу  за  2015.  годину  бр.72/2015-01,  који  је
Градоначелник Града Ниша расписао 20.01.2015.године.



У  првој  фази  Управа  за  омладину  и  спорт  је  извршила  административну
(формалну)  проверу предложених програма и оцену испуњености прописаних услова и
критеријума у погледу организације носилаца програма и форме програма.

Комисија  за  оцену  програма  у  области  спорта  којима  се  остварују  потребе  и
интереси грађана  у области спорта у Граду је у складу са Законом о спорту, Правилником
о  одобравању и финансирању програма којима се остварује  општи интерес у области
спорта („Службени гласник РС”, бр. 49/2012), и другим подзаконским актима министарства
надлежног  за  послове  спорта,  Одлуком  о  остваривању  потреба  и  интереса  грађана  у
области спорта у Граду Нишу и Правилником о поступку одобравања програма  којима се
остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу  („Службени лист
Града Ниша“, број 97/2012 и 61/2013),  извршила преглед и оцену програма.

У  другој  фази  Комисија  је  извршила  оцену  програма  у  складу  са  Табелом
вредновања прописаном Правилником.

У трећој фази,  Комисија је извршила оцену програма према ближим и посебним
мерилима и критеријумима, детаљније разрађеним и утврђеним Правилником за програме
из члана члана 2. тачке  5), 7), 9) и 11) Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана
у  области  спорта  у  Граду  Нишу  и  предложила  износ  средстава  којима  се  програми
суфинансирају у складу са Одлуком о буџету Града Ниша за 2015. годину („Службени лист
Града Ниша“, број 102/2014) и Програмом расподеле средстава за остваривање потреба и
интереса  грађана  у  области  спорта  у  2015.  години,  број  4415/2014-01,  који  је  донео
Градоначелник Града Ниша дана 06.01.2015. године.

На основу горе наведеног, Градско веће Града Ниша предложиће Градоначелнику
Града Ниша посебне програме и износ средстава којима ће се суфинансирати.

Број: 239-2/2015-19
У Нишу,12.03.2015.г.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

 Проф.др Милован Братић


