
 

 

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 и 36/2021) и Јавног позива за доделу 
стипендија талентованим спортистима у 2021. години, број 2841-19/2021-07 од 24.05.2021.године, разматрајући 
приговоре спортских организација на Одлуку о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија и износу 
стипендија у 2021. години, број 2841-31/2021-07 од 16.06.2021.године,                                                                                           

Комисија за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у области 
спорта у Граду, на седници одржаној 01.07.2021.гoдине, донела је 

 

ОДЛУКУ О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ O 

ИЗБОРУ КАНДИДАТА КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА 

И ИЗНОСУ СТИПЕНДИЈЕ У 2021. ГОДИНИ 

 

             I У Одлуци о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија и износу стипендија у 2021. години,  

број 2841-19/2021-07 од 24.05.2021. године, у тачки I, у табеларном прегледу спортских организација и спортиста чије 

се стипендирање одобрава, врши се следећа допуна: 

 

- У наслову: „ЏУДО КЛУБ „НИШ“ , после кандидата под редним бројем 2, додаје се кандидат под редним 

бројем 3: 

3. Сергеј Крстић 23.11.2003. Државно екипно ПС - Прва лига Србије – екипно 1. место; 
 

 

- После наслова: „УНИВЕРЗИТЕТСКИ ГО КЛУБ „ СТУДЕНТ“,  додају се нови наслови: 

„ГИМНАСТИЧКИ КЛУБ „НИШ“ 

1. Јована Милошевић 15.02.2003. ПС по категоријама, сениори - екипно 1. место  
 

 

СКИЈАШКИ  КЛУБ „НИШ“ 

1. Наталија Пешић 29.04.2002. Јуниорско ПС у техничким дисциплинама,велеслалом - 1. место 
 

 

 

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

одобрава, врше се следеће измене: 

- У наслову: „ЏУДО КЛУБ „НИШ“ ,  брише се кандидат под редним бројем 1 : 

1. Сергеј Крстић 23.11.2003. ПС за јуниоре, 66 кг. - 3. место Неодговарајући 
резултат за 2. категорију 
спорта 

 



-  После  наслова „КЛУБ БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА „НАИСУС“ брише се наслов:  

„ГИМНАСТИЧКИ КЛУБ „НИШ“ 

1. Јована Милошевић 15.02.2003. ПС по категоријама, сениори - екипно 1. 
место  

Нема годину дана 
пребивалиште на 
територији Града 

 

- У наслову: „СКИЈАШКИ  КЛУБ „НИШ“ ,  брише се кандидат под редним бројем 2 : 

2. Наталија Пешић 29.04.2002. ПС у техничким дисциплинама - слалом -3. 
место, велеслалом - 3. место 
Јуниорско ПС у техничким дисциплинама 
слалом - 3. место 

Неодговарајући 
резултати за 3. 
категорију спорта 

 

III  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 2021. години, 

може поднети приговор Градском већу Града Ниша, преко надлежне Управе за друштвене делатности, преко 

писарнице у Ул. Николе Пашића бр. 24, у року од 8 дана од дана њеног објављивања на сајту Града Ниша и огласним 

таблама Управе за друштвене делатности у Ул. Вожда Карађорђа бр.16 и Ул. Страхињића Бана бр. 2а.  

 

                                    

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, на основу овлашћења из члана 40. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области 

спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 109/2018 – пречишћен текст и 36/2021), донела је Одлуку о 

избору кандидата који остварују право на доделу стипендија и износу стипендија у 2021. години, дана 16.06.2021. 

године под бројем 2841-31/2021-07, која је објављена 17.06.2021. године на званичном сајту Града Ниша и огласним 

таблама Управе за друштвене делатности  у  Ул. Вожда Карађорђа бр.16 и  Ул. Страхињића бана бр.2а. 

На основу члана 41. цитиране Одлуке, на Одлуку о избору кандидата који остварују право на доделу 

стипендија и износу стипендија у 2021. години три спортске организације су уложиле приговоре. 

Спортска организација Џудо клуб „Ниш“ је уложила 22.06.2021. године Приговор заведен у Управи за 

друштвене делатности 24.06.2021.године под бројем 5419/2021-07, којим траже за свог такмичара Сергеја Крстића  

признавање права на стипендију на основу освојеног екипног 1. места на Екипном Првенству Србије - Прва лига 

Србије. Сергеју Крстићу није признато право на стипендију због неодговарајућих резултата за 2. категорију спорта, јер 

је уз апликацију Џудо клуб „Ниш“ приложио Потврду Џудо савеза Србије број 1-164/21 од 01.06.2021. године и Потврду 

Џудо савеза Централне Србије број 61-05/21 од 28.05.2021. године, којом потврђују да је именовани освојио 3. место 

на Првенству Србије за јуниоре у категорији до 66 килограма. Уз Приговор је приложена нова потврда Џудо савеза 

Србије број 1-190/21 од 21.06.2021.године и Билтен са наведеног такмичења, којим актима потврђују наводе из 

Приговора. 

Спортска организација  Гимнастички клуб „Ниш“ је уложила 24.06.2021. године Приговор заведен у Управи за 

друштвене делатности 25.06.2021.године под бројем 5456/2021-07, којим траже за своју такмичарку Јовану 

Милошевић  признавање права на стипендију. Именована је одбијена јер не испуњава услов, односно нема годину 

дана пребивалиште на територији Града, што је Комисија констатовала на основу приложене очитане личне карте 



број 010357793 од 04.03.2019. године и Потврде о пребивалишту број 205-2/2878 , издату од стране МУП, ПУ Ниш 

дана 27.05.2021. године. Гимнастички клуб „Ниш“ је уз Приговор приложио Потврду Грађевинске техничке школе 

„Неимар“, број 02-3/181 од 23.06.2021. године о томе да је именована редован ученик ове школе,  и  потврде Дома 

ученика средњих школа Ниш од 20.05. 2019. године и од 24.01.2020. године , да је именована на смештају у овој 

установи у школској 2017/2018, 2018/2019. и 2019/2020. години.  

Спортска организација  Скијашки  клуб „Ниш“ је уложила 25.06.2021. године Приговор  заведен у Управи за 

друштвене делатности 28.06.2021.године под бројем 5474/2021-07, којим траже за своју такмичарку Наталију Пешић  

признавање права на стипендију, јер је именована одбијена због неодговарајућих резултата за 3. категорију спорта, 

односно освајања само 3. места на такмичењима. Скијашки  клуб „Ниш“ је у приговору навео да је Наталија Пешић  

освојила и златну медаљу на Јуниорском првенству Србије у алпском скијању у техничкој дисциплини  велеслалом. 

Даница Николић, такмичарка Стреличарског клуба „Ниш“, која је одбијена због неодговарајућих резултата за 

2. категорију спорта и неодговарајућег ранга такмичења, је лично уложила 24.06.2021. године Приговор заведен у 

Управи за друштвене делатности 24.06.2021.године под бројем 5428/2021-07, у којем истиче да нису сагледани њени 

много бољи резултати из 2021. године а да у 2020. години има освојено екипно 1.место у категорији мешовити тим на 

Оутдоор Државном првенству  за млађе категорије  и ветеране.  

Комисија, као првостепени орган, је увидом у наведене приговоре пре свега  утврдила да су приговори 

спортских организација Џудо клуб „Ниш“, Гимнастички клуб „Ниш“ и Скијашки  клуб „Ниш“ допуштени, изјављени од 

стране овлашћеног лица и благовремени, док Приговор Данице Николић није изјављени од стране овлашћеног лица.  

Поступајући по приговорима, а на основу навода из апликационог формулара  и приговора, а пре свега на 

основу накнадно приложене пратеће документације, односно потврда републичких гранскоих савеза и билтена са 

такмичења са званичних сајтова савеза, Комисија је констатовала да су приговори спортских организација Џудо клуб 

„Ниш“, Гимнастички клуб „Ниш“ и Скијашки  клуб „Ниш“ за своје именоване кандидате, основани и да именовани 

кандидати испуњавају услове прописане чланом 36. и 37. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у 

области спорта у Граду Нишу.  

Приговор Данице Николић, осим што није изјављен од стране овлашћеног лица,  није ни материјално правно  

основан јер се за признавање права на стипендију у 2021. годину цене постигнути резултати из предходне 

такмичарске сезоне, односно 2020. године. А освојено екипно 1.место у категорији мешовити тим није одговарајући 

резултат, јер су тим чинила само 2 такмичара и резултат је постигнут у конкуренцији само 2 екипе. Приговор Данице 

Николић ће се проследити на даље поступање другостепеном органу, односно Градском већу Града Ниша. 

 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: 2841-34/2021-07  

 У Нишу, 01.07.2021.год.  

 

                                                                                                            Председник Комисије 

 

                                                                                                               Ненад Филиповић 


