
На основу члана 36, 37, 38, 40, 41 и 42. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана 
у области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“,бр 83/2012 и 67/2013), Јавног позива 
за доделу стипендија талентованим спортистима у 2015. години, број: 44-3/2015-19 од 22.01.         
2014. године, објављеног у дневном листу „Народне новине“ 04.02.2014. године и пристиглих 
пријава спортских организација,  разматрајући приговоре на Одлуку о избору кандидата који 
остварују право на доделу стипендија и износу стипендија у 2015. години,  број 382 - 2/2015 - 19 од 
27.03.2015.године,   

Комисија за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси 
грађана у области спорта у Граду, на седници одржаној  28.04.2015.гoдине, донела је 

 

   ОДЛУКУ О  ИЗМЕНИМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

            ИЗБОРУ КАНДИДАТА КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА  

И ИЗНОСУ СТИПЕНДИЈЕ У 2015. ГОДИНИ 

 

I        У Одлуци о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија и износу стипендија у 

2015. години,  број 382 - 2/2015 - 19 од 27.03.2015.године, у тачки I, у табеларном прегледу 

спортских организација и спортиста чије се стипендирање одобрава, врши се следећа допуна: 

- После наслова: „ПЛЕСНИ КЛУБ „URBAN DANCE STUDIO“ додајe се наслов:  

„OДБОЈКАШКИ КЛУБ „НИШ“ 

1. Никола Ждраљевић 24.07.1995. Репрезентативац 

2. Душан Јовић 27.07.1997. Репрезентативац 

 

II      У тачки IV, у табеларном прегледу спортских организација и спортиста чије се стипендирање 

не одобрава, врши се следећа измена: 

- После наслова: „ГИМНАСТИЧКИ КЛУБ „ГИМНАСТИКС“ брише се наслов: 
 
„OДБОЈКАШКИ КЛУБ „НИШ“ 
 
 

1. Никола Ждраљевић 24.07.1995. ПС за кадете - 2.место Није репрезентативац 

2. Душан Јовић 27.07.1997. Нема резултате Није репрезентативац 

 

У осталом, Одлука о избору кандидта који остварују право на доделу стипендија и износу 

стипендија остаје непромењена. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Учесник Јавног позива који није задовољан Одлуком о 

изменама и допунама Одлуке о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија и 

износу стипендија у 2015. години, може поднети приговор Градском већу Града Ниша, преко 

надлежне Управе за омладину и спорт, Ул. Вожда Карађорђа  бр.16, у року од 15 дана од дана 

њеног објављивања на сајту Града Ниша и огласним таблама Управе за омладину и спорт, Ул. 

Вожда Карађорђа  бр.16 и Ул. Страхињића бана бр. 2.  



                                                     

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Комисија за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси 

грађана у области спорта у Граду, именована од стране Градоначелника Града Ниша, Решењем 

број 4412/2012 – 01 од 24.12.2012. године и 1203/2015-01 од 02.04.2015 године, донела је Одлуку о 

избору кандидата који остварују право на доделу стипендија и износу стипендија у 2015. години, 

дана 27.03.2015. године под бројем 382 -2/2015 - 19, која је објављена 03.04.2015. године на 

званичном сајту Града Ниша и огласним таблама Управе за омладину и спорт у  Ул. Вожда 

Карађорђа бр. 16 и  Ул. Страхињића бана бр.2а, а истога дана објављено је Обавештење о донетој 

Одлуци  у дневном листу „Народне новине“. 

 

 На донету Одлуку Приговор, број 57-8/1/2015-19 од 09.04.2015 године и  истог дана Допуну  

приговора,број  57-8/2/2015-19,  је уложила само спортска организација Одбојкашки клуб „Ниш“, за 

своје чланове : Николу Ждраљевића и Душана Јовића.  

 

 Поступајући по приговорима, на основу расположиве документације, Комисија за оцену 

програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у 

Граду је утврдила да су приговори допуштени, изјављени од стране овлашћених лица, 

благовремени и оправдани, те је одлучила као у диспозитиву. 

 

 

 Број: 658-2/2015-19  

Датум: 28.04.2015.год. 

                                                                                                            Председник Комисије 

                                                                                                       Проф. др  Милован Братић 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


