
 

 
 

НИКОЛА НЕСТОРОВИЋ 

Датум рођења: 13. 10. 1989. године у 
Београду 

Е-mail: nestorovik@yahoo.com  

Образовање 

• 2004-2008. средња школа, 
Спортска гимназија, Београд; 

• 2008-2014. основне академске 
студије на Учитељском факултету 
Универзитета у Београду; 

 

 

Остварени резултати 
 

• Репрезентативни и клупски успеси 

Првак Земуна 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. године у својој категорији.  

Првак Београда 2003, 2004. и 2005. године у својој категорији. 

Првак Европе у убрзаном шаху, Суботица 2007. године. 

На Првенству Европе у Херцег Новом 2005. године поделио осмо место у редовном 
шаху и подела трећег места у убрзаном шаху. На истом такмичењу, као члан 
репрезентације Србије и Црне Горе, освојио друго место на екипном првенству Европе 
у убрзаном шаху. 

На турниру у Бару априла 2008. године освојио трећу норму за Интернационалног 
мајстора и прву норму за Велемајстора. 

Играјући у сениорској конкуренцији за екипу Спартака из Суботице, у јуну месецу 
2008. године осваја Куп Србије. 

Победник велемајсторског турнира у Старој Пазови одиграног у јулу 2008. године. 

Други велемајсторски бал освојио на Премијер лиги БиХ крајем јуна 2013. године. 
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Победник на Међународном првенству Војводине 2014. године и пласирао се на 
сениорски шампионат Србије. 

На недавно завршеном сениорском Првенству Србије за 2014. годину одржаном у 
Суботици заузео 8. место.  

 

• Универзитетски спорт 

У традиционалном мечу са Даласом 2010. године, играјући за репрезентацију 
Универзитета у Београду, на првој табли победом против ГМ Ћирила доприноси 
победи у екипном мечу.  

Члан екипе Србије на Универзитетском првенству Света у Швајцарској 2010. године.  

Члан екипе Србије на Универзијади у Кини 2011. године и прва табла Универзитета у 
Београду у мечу са екипом Даласа за 2011. годину.  

Прва табла Универзитета у Београду за 2012. годину – у мечу са екипом Даласа 
победио велемајстора Валентина Јотова.  

Два пута победник финалног шаховског турнира Универзитета у Београду под називом 
„Трофеј Верице и Срећка Недељковића“ 2010. и 2012. године. 

 

• Дипломе и признања 

Носилац дипломе „Београдски анђели“ за 2004. годину, у области спорта. 

Тренутни носилац титуле Интернационалног мајстора и поседује две велемајсторске 
норме.  

 

 


