
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, 67/2013 и 115/2016) и Јавног позива за доделу стипендија 
талентованим спортистима у 2017. години, број: 361-2/2017-19 од 09.03.2017. године, разматрајући приговоре 
спортских организација на Одлуку о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија и износу стипендија 
у 2017. години, број 923-2-2/2017-19 од 25.05.2017. године,   

Комисија за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у области 
спорта у Граду, на седници одржаној 12.06.2017.гoдине, донела је 

 

ОДЛУКУ О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ O 

ИЗБОРУ КАНДИДАТА КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА 

И ИЗНОСУ СТИПЕНДИЈЕ У 2017. ГОДИНИ 

 

             I У Одлуци о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија и износу стипендија у 2017. години,  

 број 923-2-2/2017-19 од 25.05.2017. године, у тачки I, у табеларном прегледу спортских организација и спортиста чије се 

стипендирање одобрава, врши се следећа допуна: 

 

- У наслову: „КЛУБ БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА „КОНСТАНТИН“ , после кандидата под редним бројем 1, 

додаје се кандидат под редним бројем 2: 

2. Лазар Ђорђевић 11.10.2001 ПС : кадети, лоу кик,  1. место и фул контакт, 2. место 

 

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

одобрава, бришу се наслови: 

- „КЛУБ БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА  „КОНСТАНТИН“ 
 

1. Лазар Ђорђевић  11.10.2001 ПС : кадети, лоу кик,  1. место и  
фул контакт, 2. место 

Недовољан број учесника на 
такмичењу у категорији 

 

-    „ПАУЕРЛИФТИНГ КЛУБ „ПОБЕДНИК“ 

1. Урош Савић 
 

26.02.1999. 4.ПС : 2.место  За ову категорију спортова  није 
довољно  освајање 2. места 

 

II   У осталом, Одлука о избору кандидата 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 2017. години, 

може поднети приговор Градском већу Града Ниша, преко надлежне Управе за омладину и спорт, Ул. Вожда 

Карађорђа  бр.16, у року од 8 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 донела је Одлуку о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија и износу стипендија у 

2017. години, дана 25.05.2017. године под бројем 923-2-2/2017-19, која је објављена на званичном сајту Града Ниша и 

огласним таблама Секретаријата за омладину и спорт у  Ул. Вожда Карађорђа бр.16 и  Ул. Страхињића бана бр.2а. 

На донету Одлуку две спортске организације су уложиле приговоре, и то: Клуб борилачких спортова 

„Константин“ за свог кандидата Лазара Ђорђевића под бројем 361-4/37-1/2017-19 од 07.06.2017. године, и Фудбалски 

клуб „Делијски Вис“ за кандидата Виктора Корићанца, под бројем 361-4/75-2/2017-19 од 07.06.2017. године. 

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

спорта у Граду је увидом у списе предмета  утврдила да су приговори допуштени, изјављени од стране овлашћених 

лица и благовремени. Поступајући по приговорима, а на основу навода из апликационих формулара и пратеће 

документације, а пре свега из потврда републичких гранских савеза, Комисија је констатовала да је приговор спортске 

организације Клуб борилачких спортова „Константин“ за свог кандидата Лазара Ђорђевића основан и да именовани 

кандидат испуњава услове прописане чланом 36. и 37. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области 

спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“,бр 83/2012, 67/2013 и 115/2016). Комисија је за приговор спортске 

организације Фудбалски клуб „Делијски Вис“ за кандидата Виктора Корићанца констатовала да је неоснован, јер се 

ради о екипном спорту за који је чланом 37. Одлуке предвиђен услов да је кандидат репрезентативац у својој 

категорији, са наступом за националну селекцију, а именовани је наступао на такмичењима  Пионирске лиге 

Фудбалског савеза Ниша и Футсал дечије лига Фудбалске Футсал Асоцијације. 

Осим тога, накнадно је уочена грешка јер је Урош Савић, кадидат спортске  организације Пауер лифтинг клуб 

„Победник“, наведен у табели  спортиста чије се стипендирање одобрава јер испуњава услове предвиђене Одлуком, 

наведен омашком и у табели спортиста чије се стипендирање не одобрава, па је у том смислу Овом Одлуком 

извршена  и исправка Одлуке о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија и износу стипендија у 

2017. години. 

 На основу горе наведеног, Комисија за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и 

интереси грађана у области спорта у Граду  је одлучила као у диспозитиву. 

 

 Број: 1143-2/2017-19  

Датум:12.06.2017.год. 

 

                                                                                                            Председник Комисије 

 

                                                                                                       Проф. др  Милован Братић 


