
    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“, број 109/2018 – пречишћен текст), Јавног позива за доделу 
стипендија талентованим спортистима у 2019.години, број 507-2/2020-19 од 22.05.2020.године и пристиглих 
пријава спортских организација,   

Комисија за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у области 
спорта у Граду, на седници одржаној  25.06.2020. гoдине, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗБОРУ КАНДИДАТА КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА И ИЗНОСУ СТИПЕНДИЈА  
У 2020. ГОДИНИ 

 

  I. ОДОБРАВА СЕ у 2020. години стипендирање талентованих спортиста који испуњавају опште и посебне 
услове из Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града 
Ниша“, број 109/2018 – пречишћен текст) и Јавног позива за доделу стипендија талентованим спортистима у 2019. 
години, бро ј507-2/2020-19 од 22.05.2020.године, из следећих спортских организација: 

Ред. 
бр. 

     Име и презиме Датум 
рођења 

                       Остварени резултати 

 
          ПЛИВАЧКИ  КЛУБ „СВЕТИ НИКОЛА“ 
 
1. Тадијa Ћирић 01.08.2002 Летње појединачно и екипно ПС за јуниоре и у апсолутној категорији, 

200 м. делфин – 3. место 
Зимско појединачно и екипно ПС за јуниоре и у апсолутној категорији 
200 м. делфин – 3. место 

2. Урош Цанић 02.11.2002. Летње појединачно и екипно ПС за јуниоре и у апсолутној категорији, 
100 м. прсно - 1.место, 200 м. прсно - 2.место, 50 м. прсно - 3. место 
Зимско појединачно и екипно ПС за јуниоре и у апсолутној 
категорији,100 м. прсно - 3.место, 200 м. прсно- 2.место 

 

ПЛИВАЧКИ  КЛУБ „НИШ 2005“ 

1. Мина Николић 19.08.2003. Летње ПС за јуниоре и у апсолутној категорији, старије јуниорке, 400 м. 
мешовито – 3. место 
Зимске ПС за јуниоре и у апсолутној категорији, старије јуниорке, 100м 
мешовито – 3. место 
Зимске ПС за јуниоре и у апсолутној категорији, старије јуниорке, 200 
м. мешовито – 3. место 

2. Лука Вукотић 11.05.2001. Летње ПС за јуниоре и апсолутно, старији јуниори, 50 м. леђно - 
2.место, 100 м. леђно- 3.место, 200 м. леђно - 3.место 
Зимске ПС за јуниоре и у апсолутној категорији, старији јуниори, 50 м. 
леђно - 1.место, 100 м. леђно - 1.место, 200 м. леђно - 2.место 

3. Ђорђе Јовановић 05.01.2001. Летње ПС за јуниоре и у апсолутној категорији, старији јуниори, 100 м. 
делфин - 3.место  

 

СПОРТСКО  ПЛИВАЧКО  УДРУЖЕЊЕ  „НАИСУС“ 

1. Никола  Лазаревић 31.07.2003. Летње ПС за јуниоре и у апсолутној категорији, млађи јуниори, 100 м. 
прсно -1. место, апсолутно - 2. место, 200м прсно -1. место, апсолутно- 
2. место, 50 м. прсно -1 место, 200 м. мешовито - 2. место 



Зимско ПС за јуниоре и у апсолутној категорији, млађи јуниори, 100 м. 
прсно - 2. место, 200 м. прсно - 2. место и 200 м.- 3 место, апсолутно 
Европски олимпијски фестивал младих,  Комен куп 

2. Андрија  Петковић 22.12.2001. Летње ПС за јуниоре и у апсолутној категорији, јуниори, 50 м. слободно 
-1.место, апсолутно - 3 место, 100 м. слободно - 1, место, 200 м. 
слободно - 2. место, 100 м. мешовито -1. место и апсолутно- 2. место 
Зимско ПС за јуниоре и у апсолутној категорији, јуниори, 50 м. 
слободно - 1. место, 50 м. леђно -1. место и апсолутно 3. место, 100 м. 
леђно -2. место 
 Европско јуниорско првенство, Светско јуниорско првенство 
 Категорисани спортиста и репрезентативац 

 

КЛУБ ЗА СИНХРОНО  И  УМЕТНИЧКО  ПЛИВАЊЕ  

1. Ема  Николић  15.05.2002. European Junior Artistic „ Synchronised“ Swimming Championchips Prague 
ПС за категоризацију, дисциплина слободни дует – 3. место,  
дисциплина тим слободни - 3. место, 
Синхро опен,дует -3. место и комбинација слободних састава- 2. место 
Категорисана спортисткиња  и репрезентативка 

 

КЛУБ ЗА СИНХРОНО  И  УМЕТНИЧКО  ПЛИВАЊЕ „ СИРЕНЕ“ 

1. Катарина  Лазаревић  25.05.2001. European Junior Artistic „ Synchronised“ Swimming Championchips Prague 
Синхро опен, дует, јуниори, слободно – 3. место, технички дует - 2 
место, тим, сениори – 2. место,  
ПС за сениоре, тим и комбинација -3. место,  
ПС за категоризацију, тим – 2. место 
Категорисана спортисткиња  и репрезентативка  

 

СПОРТСКИ  КЛУБ „ СПИН“ 

1. Лена Поповић  14.10.2003. Синхро опен, сениорски тим - 3. место 
ПС за јуниоре, јуниорски тим - 3. место 
Категорисана спортисткиња  и репрезентативка  

 

КАЈАК КАНУ КЛУБ „ГУСАР“ 

1. Марко Ђорђевић 08.09.2001. ПС у слалому за јуниоре и сениоре, К1, јуниори - 1.место 
ПС у слалому за јуниоре и сениоре, К1, сениори - 3.место  

2. Андрија Јевтић 16.01.2004. ПС у слалому за пионире и кадете, кадети 3XК1 - 1. место 
Куп млађих категорија у слалому, кадети, К1 прво коло -1. место 
Куп млађих категорија у слалому, кадети, К1 треће коло -1. место 

3. Петар Радојковић 05.05.2005. ПС у слалому за пионире и кадете, кадети К1 -1.место; ПС у слалому 
за пионире и кадете, пионири, К1 -2. место, 3XК1 кадети - 1. место 
Куп млађих категорија у слалому, пионири, К1 прво коло -1. место; 
Куп млађих категорија у слалому, пионири, К1 друго коло - 1. место 
Куп млађих категорија у слалому, пионири, К1 треће коло -1. место 

 

КАЈАК КАНУ КЛУБ „МЕДИЦИНАР“ 

1. Сара Савић 24.04.2001. ПС у спусту за јуниоре и сениоре, К1 јуниорке - 2. место 
ПС у спусту за јуниоре и сениоре, Ц1 јуниорке - 1. место 
ПС у спусту за јуниоре и сениоре, Ц1 јуниорке - 3. место 



КАРАТЕ  КЛУБ „ЕЛИД“ 

1. Димитрије Ристић 14.08.2002. Куп Србије, сениори, кате, екипно - 2. место, 
ПС, сениори, кате, екипно - 1.место 
Много интернационалних турнира у земљи и иностранству где је освајао  
2. и 3 места.   

 

КАРАТЕ  КЛУБ „НИШ“ 

1. Анђела Маринковић 25.06.2003. ПС јуниорке , преко 59 кг.- 2. место 

2. Катарина Ђорђевић 20.06.2003. Куп Србије , јунирке, борбе до 53 кг. - 1. место 
ПС јуниорке, преко до 53 кг.- 1. место 
Медитерански карате турнир, до 54 кг.- 3.место 

3. Стефан Станојевић 09.01.2003. Куп Србије,  јуниори, борбе, до 55 кг. - 2.место 
ПС јуниори, до 55 кг.- 1.место 
Медитеранско и Европско првенство 

 
 
          ТЕКВОНДО  КЛУБ „АРЕС“ 
 

1. Димитрије Јовановић 09.11.2002. ПС за кадете и сениоре, „А“ класа, сениори до 74 кг. - 3.место 
ПС за пионире и јуниоре, јуниори до 78 кг. – 2. место 
Куп Србије за пионире и јуниоре, јуниори до 78 кг. – 1. место 

2. Урош Ђорђевић 
 

30.05.2001. Балканско првенство за сениоре, „ А“ класа – 1 место 

3. Алекса Јовановић 
 

13.12.2003. Куп Србије, јуниори, борбе, „А“ класа до 78 кг. - 3. место 

4. Миона Петровић 28.09.2005. Куп Србије за кадете и сениоре, кадеткиње, до 59 кг, „А“ класа – 2. место 
ПС за кадете, „А“ класа до 55 кг. – 3. место 
Балканско првенство за кадете - 2. место 

5. Јован Јовановић 14.01.2004. Куп Србије, јуниори, „А“ класа – 2. место 
Балканско првенство за јунире, „А“ класа - 2. место 

6. Александар Миланов 
 

20.04.2000. Балканско првенство за сениоре, форме, „А“ класа – 1. место 

7. Стефан Латас 
 

16.12.2004. Куп Србије, јуниори, борбе до 63 кг.  „А“ класа - 3. место 

 

ТЕКВОНДО  КЛУБ „РАМИН“ 

 

ТЕКВОНДО  КЛУБ „ФЕНИКС-БУЛЕВАР“ 

1. Теодора Радовановић 08.01.2001. ПС за кадете и сениоре, сениорке, борбе, до 67 кг. – 3. место  
2. Дијана  Младеновић 19.11.2001. Куп Србије за сениоре, сениорке, борбе, до 67 кг. – 3. место 

ПС за кадете и сениоре, сениорке, борбе, до 73 кг. – 1. место  
 

ТЕКВОНДО  КЛУБ „AСТЕРИКС“ 

1. Катарина Узуновић 
 

01.07.2004. Балканско првенство, јуниорке, до 46 кг. – 3. место 

    
 

1. Анастасија Стоичков 27.01.2003. ПС за пионире и јуниоре, јуниорке, „А“класа, до 63 кг. - 1.место 
ПС за кадете и јуниоре, јуниори „А“класа, до 59 кг. - 3.место  



2. Митар Макленовић 
 

01.03.2004. ПС, јуниори, до 78 кг. – 3. место 

3. Алекса Милутиновић 
 

21.08.2002. Отворени Куп Србије, јуниори, до 73 кг. - 2. место  

4. Вукашин Миљковић 
 

18.08.2004. ПС, јуниори, до 68 кг. – 3. место 

5. Петар Тасић 
 

01.02.2005. ПС, кадети, до 57 кг. – 3. место 

6. Андријана Потић 
 

02.12.2002. Отворени Куп Србије, до 52 кг. – 3. место 

 

ТЕКВОНДО  КЛУБ “DAE HAN”` 

1. Немања Милетић 22.04.2005. ПС за кадете и сениоре, кадети „А“ класе, М-53 – 2. место  
 

 

ГИМНАСТИЧКИ  КЛУБ „НИШ“ 

1. Јелена Стаменковић 04.03.1994. Категорисани спортиста 
ПС, екипни -1. место, вишебој - 2. место,  финале по справама: 
прескок -1. место, двовисински разбој - 3. место, греда- 2. место, 
партер - 2. место 
ПС апсолутна категорија: екипни пласман - 2. место, финале по 
справама: прескок -1. место, партер - 2. место 

2. Јована Милошевић 15.02.2003. ПС, апсолутна категорија, екипно - 2. место, 
ПС, екипно - 1. место 

 

ЖЕНСКИ  РУКОМЕТНИ  КЛУБ „НАИСА“ 

1. Сања Стаменковић 19.08.2001. Јуниорска репрезентативка,  
У сениорског конкуренцији :Супер лига, Куп Србије,ЕХФ челенџкуп 

 

СТРЕЉАЧКИ  КЛУБ „НИШ 1881“ 

1. Лара Цанић 04.12.2002. Куп ССС „ А“ програм, 10 м. ваздушна пушка, сениорке, екипно - 3. 
место,  
Куп ССС „ А“ програм, 15 м. мк. пушка, тростав, јуниорке - 3. место 
појединачно 
ПС, јуниорке, мк пушка, 50 м, тростав, јуниорке - 3. место;  
ПС , јуниорке, мк пушка, 50 м, тростав, екипно -1. место 
ПС, јуниорке мк пушка, 50 м. 60 метака лежећи став, појединачно – 
2. место  

2. Тамара Милошевић 15.09.2002. Куп ССС 10 м. ваздушна пушка, сениорке, екипно - 3. место  
ПС, јуниорке, мк пушка, 50 м. тростав, екипно- 3. место 
ПС, јуниорке, мк пушка, 50 м. „ А програм“, тростав, екипно -1. место 

 

СПОРТСКО  УДРУЖЕЊЕ „АК РАДНИЧКИ 2016“ 

1. Младен Стаменковић 05.06.2000. ПС у планинском трчању - 3.место 
Балканско првенство у планинском трчању 

 



КЛУБ БОРИЛАЧКИХ  СПОРТОВА  „NAISSUS” 

1. Урош Митровић 
 

31.08.2000. ПС, форме, сениори, „А“класе, стандрадни и слободни стил- 3. и 
1.место, 
Балканско првенство, сениори „А“ класе, форме, слободан стил, 
стандардни и сениорски тим - 2 пута 2 место и 1. место 
Куп Србије, сениори, „А“ класе, стандрадне форме и слободан 
стил - 2. и 1. место и 1. место екипно 

 

КЛУБ БОРИЛАЧКИХ  СПОРТОВА  „КОНСТАНТИН” 

1. Владимир Павловић 18.02.2002. ПС, јуниори, К1, до 71 кг.- 1. место 
ПС, јуниори, дисциплина лоу кик, категорија до 75 кг. - 1.место 
Светски куп, лоу кик, категорија до 71 кг. - 1.место 
Првенство Европе, јуниори, лоу кик, категорија до 71 кг.- 1.место 
Европски куп,  јуниори,  „К1“, 75 кг.- 1.место 

 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ  ЏУДО  И САМБО КЛУБ „КИНЕЗИС“ 

1. Ђорђе Станојевић 
 

06.07.2000. Супер лига Србије – екипно  2. место 

2. Милија Красојевић 
 

07.04.2001. Супер лига Србије – екипно 2. место 

3. Мила Ђорђевић 
 

28.03.2000. ПС за млађе сениоре, до 70 кг.- 2.место 

4. Стефан Радовановић 
 

13.05.2001. Супер лига Србије – екипно  2. место 

5. Душан  Станковић 
 

20.04.2002. Супер лига Србије – екипно  2. место 

 
ЏУДО КЛУБ „НИШ“ 

1. Алекса  Николић 22.01.2004. ПС,  млађи  кадети, до 50 кг. - 1.место, 
ПС,  кадети до 50 кг. - 2.место 

2. Михајло  Лазаревић 
 

21.01.2004. ПС за млађе кадете до 60 кг. - 2. место 

3. Ђорђе  Радојковић 05.05.2005. ПС за млађе кадете до 46 кг. - 1. место 
ПС за старије пионире до 38 кг. - 1. место 

 
 
СКИЈАШКИ  КЛУБ „НИШ“ 
 

1. Петра Вељковић 13.03.2001. ПС,  јуниори, у брзим дисциплинама :алпска комбинација, супер 
велеслалом, велеслалом, и слалом, на више такмичења освојила 
прво место 

2. Наталија Пешић 29.04.2002. ПС, кадети, у брзим дисциплинама :алпска комбинација, супер 
велеслалом, велеслалом,  на више такмичења освојила прво мест 

3. Дуња Радивојевић 26.08.2002. ПС, кадети, у брзим дисциплинама :алпска комбинација, супер 
велеслалом, велеслалом и слалом, освојила три прва места  

 

ТЕНИСКИ  КЛУБ „ТАЖ“ 

1. Ања  Станковић 13.06.2005. ПС, сениорке - 2.  место 
 



2. 
 

Лука Стефановић 07.11.2001. Државно екипно сениорско првенство - 2. место 

3. Мија Љубић 20.08.2000. Државно екипно сениорско првенство - 2. место; 
 

4. Емилија  Здравковић 
 

21.08.2005. Државно екипно сениорско првенство - 2. место; 

  

СТОНОТЕНИСКИ  КЛУБ „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ 

1. Ђорђе Петровић 
 

29.04.2004. ПС, кадети - 1. место  

 

ЖЕНСКИ  ФУДБАЛСКИ  КЛУБ „РАДНИЧКИ 2012“ 

1. Мина Стојановић 
 

24.02.2003. Члан У-17 фудбалске репрезентације Србије  

 

СПОРТСКО  УДРУЖЕЊЕ  ЗА  БОКС  И  КИК  БОКС „ВУКОВИ“ 

1. Огњен Митровић 19.02.2004. ПС за кадете, К1, до 54 кг. - 1.место, 
ПС за кадете, Лоу кик, до 54 кг. - 1.место, 
Првенство Европе за децу, кадете и јунире, млађи јуниори, Лоу кик 
до 54 кг. - 1.место, 
Појединачно ПС у боксу, јуниори, до 54 кг.-1. место 

 

БОКСЕРСКИ КЛУБ „ВИТЕЗ“ 

1. Лазар  Арсић 14.04.2001. Европско првенство за омладинце 
ПС у боксу, омладинци до 56 кг. – 2. место 
ПС у кик боксу, јуниори до 57 кг., дисциплина low kick – 1.место 
ПС, јуниори до 57 кг., дисциплина full contact – 1 место, 
дисциплина K1 rules 

 

 

II. На основу ове Одлуке, Градоначелник Града Ниша ће потписати са изабраним кандидатима уговоре о 
стипендирању, којима  ће се ближе уредити међусобна права и обавезе уговорних страна.  

 
III. На основу ове Одлуке и закључених уговора о стипендирању, вршиће се исплата стипендија у 2020. 

години, у висини од 6.800,00 динара по изабраном кандидату на месечном нивоу.  
          Комисија има право да посебном одлуком промени висину месечног износа стипендије по кандидату у 

току 2020. године, у зависности од масе расположивих средстава за ове намене у буџету Града. 

 

     IV. НЕ ОДОБРАВА СЕ у 2020. години стипендирање талентованих спортиста који не испуњавају опште и 
посебне услове из Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу и Јавог 
позива за доделу стипендија талентованим спортистима у 2020. години, из следећих спортских организација: 

Ре 
бр. 

Име и  презиме                Датум 
рођења 

     Остварени        резултати                Разлог неодобравања 



 
            СТОНОТЕНИСКИ   КЛУБ „РАДНИЧКИ ММXVII“ 
 

1. Алекса  Митић 10.12.2003. 3. место у дублу и 3. место у микс дублу Неодговарајући 
резултати за ову 
категорију спорта 

 
 

 
             
           СТОНОТЕНИСКИ  КЛУБ „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ 
 

1. Наталија  Поповић 23.03.2003. Сви резултати са регионалних 
такмичења 

Неодговарајући 
резултати  

 
 

 

ТЕНИСКИ  КЛУБ „ТАЖ“ 

1. Стефан Скобелев 26.01.2004. ТЕ У16 , дубл, победник, 
ТЕ У16,  дубл, финале 
Првенство ТСИС сениори, победник 
Првенство ТСИС 16 година, победник 
Првенство ТСИС 16 година, победник 
И још турнира: финала и био победник 

Неодговарајућа 
такмичења 

2. Матеја  Милошевић 17.03.2004. Првенство ТСИС до 16 година -два трећа и 
једно друго место 
И на турнирима у земљи - 2. и 3. место 

Неодговарајућа 
такмичења 

3. Мина  Милосављевић 05.09.2004. На више турнира у земљи- три пута у ½ и 2 
пута ¼ 

Неодговарајућа 
такмичења 

4. Сара  Милосављевић 05.09.2004. На више турнира у земљи 2 пута у ½ и  3 
пута ¼ 

Неодговарајућа 
такмичења 

 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ  ЖЕНСКИ  КОШАРКАШКИ  КЛУБ „СТУДЕНТ“ 

1. Владана Вујисић 31.03.1998. Репрезентативка женске У- 20 
кошаркашке репрезентације и Сребрна 
медаља на првенству Европе у 2018. 
години  

Има 22 године, а није 
категорисана 
спортисткиња  и нема 
резултате у 2019. год. 

 

ОМЛАДИНСКИ КОШАРКАШКИ КЛУБ „КОНСТАНТИН“ 

1. Никола  Петровић 12.06.2005. Кадетска лига Србије, кадети, 12 место 
Квалитетна лига, пионири – 3.место  

Неодговарајућa  
такмичења и резултати 

 

КАРАТЕ  КЛУБ „ВИЛИН ГРАД“ 

1. Богдан Радосављевић 06.01.2002. ПС за млађе сениоре, екипно - 2 место Неодговарајући број 
такмичарских екипа 

2. Данило Поповић 15.08.2002. ПС за млађе сениоре, екипно - 2 место Неодговарајући број 
такмичарских екипа 

 

КАРАТЕ КЛУБ „ЕЛИД“ 

1. Видак  Димитријевић 30.08.2004. На више купова и трофеја освајао 1, 2. и 3. 
места  

Неодговарајућа 
такмичења 



2. Лазар Рајковић 04.05.2003. ПС за кадете и јуниоре, кате, екипно - 3. 
место 

Неодговарајући резултати 
 за ову категорију спорта 

3. Нађа  Томовић 22.04.2006. ПС - наде класа „Д“ кате, појединачно - 3. 
место 
Куп Србије за кадеткиње и јуниорке, кате, 
екипно- 3. место 

Неодговарајући резултати 
 за ову категорију спорта 

4. Лана Мисковски 03.12.2005. Куп Србије за кадеткиње и јуниорке, кате, 
екипно - 3. место 

Неодговарајући резултати 
 за ову категорију спорта 

5. Љубица  Жупањевац 19.07.2005. Куп Србије за кадеткиње и јуниорке, кате, 
екипно- 3. место 

Неодговарајући резултати 
 за ову категорију спорта 

6. Милијан Стојичић 07.03.2005. ПС – Наде мушке, класа „Б“, кате,  
појединачно - 3. место 

Неодговарајући резултати 
 за ову категорију спорта 

 

БОКСЕРСКИ КЛУБ „ВИТЕЗ“ 

1. Николина 
Стевановић 

18.10.2006. ПС, кадети, до 43 кг. – 1. Неодговарајући узраст, 
нема 15 година 

 

БОКСЕРСКИ КЛУБ „NAISSUS“ 

1. Никола Лазаревић 25.07.2001. Омладинска златна рукавица,  омладинци, 
до 64 кг. - 1. место  

Неодговарајуће  
такмичење 

 

КИК БОКС КЛУБ „НИШ“ 

1. Неда Бркић  28.02.2002. Сви резултати су са такмичења на нивоу 
Централне Србије  

Неодговарајући 
резултати  

2. Наталија  Глигић 28.09.2001. ПС за јуниоре, К1, до 65 кг. -2. место 
ПС за јуниоре, full contact, до 60 кг.- 2 место 

Неодговарајући број 
такмичара 

 

ДЕЧИЈИ  ШАХОВСКИ КЛУБ „ОСНОВАЦ“ 

1. Јелена Стевановић 28.02.2002. ПС у решавању шаховских проблема, 
кадегорија до 18 год – 3. место 

Неодговарајући резултати 
за ову категорију спорта 

 

КЛУБ ЗА СИНХРОНО И УМЕТНИЧКО ПЛИВАЊЕ „ СИРЕНЕ“ 

1. Нађа Стојновић 02.01.2005. Синхро опен, сениори, тим - 2. место 
ПС за сениоре тим и комбинација -3. место 
ПС за категоризацију,сениори, тим – 2. 
место  

Неодговарајући резултати 
за ову категорију спорта 

2. 
 

Мара Кусало 07.04.2005. Синхро опен, сениори, тим - 2. место 
ПС за сениоре тим и комбинација -3. место 
ПС за категоризацију,сениори, тим - 2. 
место 

Неодговарајући резултати 
за ову категорију спорта 

3. Наталија Тончић 25.02.2005. Синхро опен, сениори, тим - 2. Место 
ПС за сениоре тим и комбинација -3. Место 
ПС за категоризацију,сениори, тим – 2. 
место 

Неодговарајући резултати 
за ову категорију спорта 

 

 



СТРЕЉАЧКИ КЛУБ „НИШ 1881“ 

1. Андрија Миловановић 06.01.1996. ПС, сениори, 10 м. ваздушна пушка- 
3.место, 
Куп Србије -10 м. ваздушна пушка, сениори 
- 3.место 

Неодговарајући узраст,  
има 24 године а није 
категорисани спортиста 

2. Љиљана  Цветковић 28.04.2006. ПС, јуниорке, мк пушка, 50 м. тростав, 
екипно  – 3. место 
Куп ССС „ А“ програм“, 10 м. ваздушна 
пушка, сениорке- екипно 3. место 

Неодговарајући узраст, 
нема 15 година 

 
СКИЈАШКИ  КЛУБ „НИШ“ 
 

1. Jована  Панчић 28.02.2005. Првенство Београда, слалом  - 1 место, 
велеслалом - 2. место  
Трофеј Београда, слалом  - 1 место 
Првенство ЈИС,  слалом  - 2. место 

Неодговарајућа 
такмичења 
 
 

2. Наталија Ранђеловић 30.06.2005. Првенство Београда, слалом  - 3 место  
Трофеј еограда, слалом  - 3 место 

Неодговарајућа 
такмичења и 
неодговарајући 
резултати за ову 
категорију спорта 

3. Милица  Максимовић 15.06.2004. ПС, старије девојчице У16 – 1 место  
 

Неодговарајући број 
такмичара 

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

који остварују право на доделу стипендија и износу стипендија у 2020. години може поднети приговор Градском 
већу Града Ниша, преко надлежног Секретаријата 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 Секретаријата за омладину и спорт у 
Ул. Вожда Карађорђа бр.16 и Ул. Страхињића Бана бр. 2а. 

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 109/2018 – пречишћен текст), члановима од 36 до 44, прописан је начин подстицаја и стимулисања 
рада и развоја талентованих спортиста у циљу постизања натпросечних резултата у овој области. 

 
Овом Одлуком прописана је, између осталог, надлежност Комисије за оцену програма у области спорта 

којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду да распише Јавни позив за стипендирање 
талентованих спортиста и донесе одлуку о износу стипендија и избору кандидата који остварују право на доделу 
стипендија по утврђивању испуњености услова из Одлуке. 

 
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 3444/2016-01 од 24.10.2016. 
године, расписала је Јавни позив за доделу стипендија талентованим спортистима у 2020. години, број 507-2/2020-
19 од 22.05.2020.године године.  

 
У складу са условима прописаним поменутом Одлуком и Јавним позивом, Комисија је разматрала укупно 91 

поднету пријаву кандидата из 36 спортских организација и извршила избор кандидата који испуњавају опште и 
посебне услове за доделу стипендија у 2020. години, укупно њих 62. 

 
Сходно изнетом донета је Одлука као у диспозитиву. 

Број: 705-1/2020 -19                                                                                           Председник Комисије 

У Нишу, 01.07.2020.год.                                                                                Прoф. др Милован Братић.                                                                                                                                                                                                                                     


