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 2016. години, број: 58-4/2016-19 од 27.01.2016. године и пристиглих пријава спортских
организација, разматрајући приговоре на Одлуку о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија и
износу стипендија у 2016. Години, број 554-2/2016-19 од 24.03.2016. године,
Комисија за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у Граду, на седници одржаној 14.04.2016.гoдине, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ O
ИЗБОРУ КАНДИДАТА КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА
И ИЗНОСУ СТИПЕНДИЈЕ У 2016. ГОДИНИ

I У Одлуци о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија и износу стипендија у 2016. години,
број 554-2/2016-19 од 24.03.2016. године, у тачки I, у табеларном прегледу спортских организација и спортиста чије се
стипендирање одобрава, врши се следећа допуна:

- После наслова: „СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ додају се наслови:
„ ТЕКВОНДО КЛУБ „АРЕС“
1.

Ненад Анђелковић

04.03.1998.

ПС до 21. године : сениори, до 74 кг.,1.место

2.

Милош Цветковић

17.10.1997.

ПС до 21. године : сениори, до 74 кг., 2.место

„ТЕКВОНДО КЛУБ „ТАБУ“
1.

Лука Хрват

24.07.1995.

ПС до 21.године : сениори, до 58 кг.,1.место

II
У тачки IV, у табеларном прегледу спортских организација и спортиста чије се стипендирање не
одобрава, врши се следећа измена:
- После наслова: „СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ бришу се наслови:
„ТЕКВОНДО КЛУБ „АРЕС“
1.

Ненад Анђелковић

04.03.1998.

ПС до 21. године : сениори,
до74 кг. ,1.место

Неодговарајућа потврда националног
гранског савеза о броју учесника и
постигнутим резултатима

2.

Милош Цветковић

17.10.1997.

ПС до 21. године : сениори,
до74 кг. , 2.место

Неодговарајућа потврда националног
гранског савеза о броју учесника и
постигнутим резултатима

„ТЕКВОНДО КЛУБ „ТАБУ“
1.

Лука Хрват

.

24.07.1995

ПС за сениоре:1. и 3.место;
Куп Србије: 2.место

Неодговарајућа потврда националног
гранског савеза о броју учесника и
постигнутим резултатима

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 2016. 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.

Образложење

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 2016. години, дана 24.03.2016. године под бројем 554-2/2016-19 од године, која је
објављена 28.03.2016. 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.
На донету Одлуку је Приговор, број 192-22/1/2016-19 од 05.04.2016. године, поднела спортска организација
Теквондо клуб „Табу“ за кандидата Луку Хрвата и Приговор, број 192-3/2016-19 од 11.04.2016. године, поднела је
спортска организација Теквондо клуб „Арес“ за своја два кандидата:Ненада Анђелковића и Милоша Цветковића.
Поступајући по приговорима, а на основу навода из пратеће документације, апликационих формулара и
аката прибављених са званичног сајта Теквондо асоцијације Србије и разговора са истом као и представницима
тевондо клубова, Комисија је констатовала: да је на територији Града Ниша основано 12 теквондо клубова; да се
годишње одржава више првенстава за различите категорије спортиста; да Асоцијација не израђује записнике или
билтене након одржаних званичних такмичења са валидним подацима о броју такмичара који су заиста узели учешће
на такмичењу али да се на сајту Асоцијације може добити увид у жребне листе и листе освајача медаља; да на листи
репрезентативаца нема такмичара из Ниша; да је Првенство Србије до 21. године за 2015. годину, које је одржано у
Нишу 20.12.2015. године, а са кога су пријављени резултати кандидата за стипендију, одлуком Управног одбора
Асоцијације прво поништено а затим је та одлука стављена ван снаге и ово првенство увршћено у официјалне
турнире; да је на овом такмичењу учествовало 17 клубова али да је свега 6 клубова имало такмичаре у „А“ класи од
тога само 4 клуба у мушкој конкуренцији са укупно 16 такмичара и то 8 такмичара из Теквондо клуба „Табу“, 5
такмичара из Теквондо клуба „Арес“, 2 такмичара из Теквондо клуба Кес „63“ и 1 такмичар из Теквондо клуба „Дае
хан“; да је у многим категоријама био пријављен само 1 такмичар па су освајачи медаља без борби; да је Лука Хрват
из Теквондо клуба „Табу“ освојио 1.место у категорији до 58 килограма у конкуренцији 6 такмичара, Милош Цветковић

из Теквондо клуба „Арес“ освојио је 2. место у категорији до 74 килограма а Ненад Анђелковић из истог клуба у истој
категорији освојио 1.место, оба у конкуренцији 8. такмичара. Комисија је на основу изнетог похвалила рад спортских
радника на популаризацији овог спорта на територији Града Ниша али упутила критике на рачун организатора
Првенства Србије до 21. године за 2015. годину јер је одржано са претежно нишким клубовима, малим бројем
такмичара и без званичног извештаја. Осим тога, освајање медаља са савезних такмичења на овакав начин
дискредитује залагање и резултате осталих талентованих спортиста.
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, благовремени и оправдани, јер именовани кандидати испуњавају услове прописане чланом 36 и 37 Одлуке о
остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу, те је одлучила као у диспозитиву.
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