
    На основу члана 17. Правилника о додели спортских стипендија („Службени лист општине Сента“ бр. 
3/2014) и на основу расписаног Јавног конкурса за доделу спортских стипендија из буџета општине Сента за 
2015. годину од 28. јула 2015. године на предлог Комисије за спровођење јавног конкурса за доделу спортских 
стипендија из буџета општине Сента за 2015. годину, Председник општине Сента дана 27.08.2015. године 
доноси следећу 

О Д Л У К У 

о додели спортских стипендија истакнутим спортистима општине Сента 

Члан 1. 

    Средства за доделу спортских стипендија у износу од 870.000,00 динара који се финансирају из буџета 
општине Сента се додељују следећим такмичарима : 
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1. Валентина Кери Будо клуб Сента 8.8 98659.79 8221.65 2. место светско 
првенство јуниори 

2. Ивана Вејновић Стонотениски клуб „Сента“ 6.4 71752.58 5979.38 1. место балканско 
првенство јуниори 

3. Кинчеш Кристина Ватерполо клуб  „Сента“ 5 56056.70 4671.39 2. место државно 
првенство сениори 

4. Жока Патаки Ватерполо клуб  „Сента“ 5 56056.70 4671.39 2. место државно 
првенство сениори 

5. Бурањ Андреа Ватерполо клуб  „Сента“ 5 56056.70 4671.39 2. место државно 
првенство сениори 

6. Тот Агнеш Ватерполо клуб  „Сента“ 5 56056.70 4671.39 2. место државно 
првенство сениори 

7. Јухас Вивиен Ватерполо клуб  „Сента“ 5 56056.70 4671.39 2. место државно 
првенство сениори 

8. Сабо Себастиан Пливачки клуб   „Сента“ 5 56056.70 4671.39 2. место државно 
првенство сениори 

9. Фењвеши Абигел Кајакашки клуб „Тисин цвет“ 4.8 53814.43 4484.54 1. место, државно 
првенство јуниори 

10. Фењвеши Јанка Кајакашки клуб „Тисин цвет“ 4.8 53814.43 4484.54 1. место, државно 
првенство јуниори 

11. Кечкеш Балаж Кајакашки клуб „Тисин цвет“ 4.8 53814.43 4484.54 1. место, државно 
првенство јуниори 

12. Алмаши Бенце Рвачки клуб “Сента“ 4.2 47087.63 3923.97 1. место, државно 
првенство за кадете 

13. Адам Катона Рвачки клуб “Херкулес“ 4.2 47087.63 3923.97 1. место, државно 
првенство за кадете 

14. Нађ Абоњи Герге Атлестки клуб „Сента“ 4 44845.36 3737.11 3. место, државно 
првенство- сениори 



15. Акош Полгар Рвачки клуб “Сента“ 2.8 31391.75 2615.98 3. место, државно 
првенство за кадете 

16. Зерге Иван Рвачки клуб “Сента“ 2.8 31391.75 2615.98 3. место, државно 
првенство за кадете 

УКУПНО: 77.6 869999.98 72500  
 

    Укупан износ конкурса: 870.000 динара. 

    Укупни број додељених бодова је 77,6; а вредност једног бода је 11.211,34 динара (870.000/77.6 
= 11.211,34).  

Члан 2. 

    Образложење у прилогу је саставни  део ове одлуке. 

Члан 3. 

    О резултатима јавног конкурса Председник општине Сента обавештава учеснике у поступку у 
року од осам дана од дана утврђивања резултата спроведеног поступка јавног конкурса. 

Члан 4. 

    Одлука о доделу спортских стипендија који се финансирају из буџета општине Сента се 
објављује на званичној интернет презентацији општине као и у "Службеном листу општине 
Сента“ најкасније у року од 14 дана од дана закључења уговора из члана 5. ове Одлуке.   

Члан 5. 

    Председник општине закључује уговор о додели спортске стипендије из буџета општине Сента 
који садржи сва права, обавезе и одговорности примаоца (спортисти односно његови родитељи 
или старатељи) и даваоца стипендије, и то најкасније у року од 15 дана од дана правоснажности 
Одлуке о додели спортских стипендија.   

Члан 6. 

    Против ове одлуке може се поднети приговор Општинском већу општине Сента у року од 8 
дана од дана достављања исте. 

Република Србија                                                                            Председник општине 
Аутономна Покрајина Војводина                                           
Општина Сента                                                                   Рудолф Цегледи, с. р.  дипл. инг. грађ. 
Председник општине                                                                      
Број: 03-01/2015-II 
Дана: 27.08.2015. године 
С е н т а  

 

 


