
На основу члана 32. Став 3. Одлуке о јавним признањима Града Ниша (''Службени лист Града 
Ниша'', број 96/13 и 102/14), члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008) и 
члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша” број 1/2013 ) 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 23.01.2015. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

      I  ДОДЕЉУЈУ СЕ награде најбољим студентима  факултета Универзитета у Нишу, за постигнут успех у 
току студија, које се састоје  од дипломе и новчаног дела награде у износу од 50.000 динара и то: 

1. Неди Домановић , студенткињи Факултета заштите на раду 
2. Адриани Остругнај, студенткињи Факултета уметности 
3. Сари Божић, студенткињи Факултета спорта и физичког васпитања 
4. Драгани Цветковић, студенткињи Филозофског факултета 
5. Немањи Бартоловићу, студенту Електронског факултета 
6. Милану Нешићу, студенту Природно-математичког факултета 
7. Александру Величковићу , студенту Технолошког факултета у Лесковцу 
8. Јелени Столић, студенткињи Медицинског факултета 
9. Немањи Веселиновићу, студенту Економског факултета 
10. Катарина Делчев, студенткињи Правног факултета 
11. Владимиру Митровићу, студенту Машинског факултета 
12. Драгани Јовановић, студенткињи  Учитељског факултета у Врању  
13. Александри Игић, студенткињи Грађевинско-архитектонског факултета 

 
  II  ДОДЕЉУЈУ СЕ награде дипломираним студентима факултета Универитета у Нишу, који су 
дипломирали са просечном оценом 10,00 у 2014. години, које се састоје од плакете-томбака са ликом Цара 
Константина и новчаног дела награде у износу од 50.000 динара и то: 
 

1. Милкици Радовановић, дипломираној студенткињи Факултета уметности 
2. Душану Миленковићу, дипломираном студенту Филозофског факултета 
3. Даници Мидић, дипломираној студенткињи Медицинског факултета 
4. Милошу Марковићу, дипломираном студенту Правног Факултета 
5. Милици Станковић, дипломираној студенткињи Правног факултета 
6. Александру Ђорђевићу, дипломираном студенту Економског факултета 
7. Александри Арсенијевић, дипломираној студенткињи Економског факултета 
8. Јелици Милосављевић, дипломираној студенткињи Економског факултета 
9. Милици Јовић, дипломираној студенткињи Економског факултета 
10. Милици Марковић, дипломираној студенткињи Економског факултета 
11. Ирени Раца, дипломираној студенткињи Природно – математичког факултета 
12. Сандри Стаменковић, дипломираној студенткињи Технолошког факултета у Лесковцу 
13. Николи Симићу, дипломираном студенту Електронског факултета 
14. Јанку Јанковићу, дипломираном студенту Електронског факултета 
15. Николи Тасићу, дипломираном студенту Електронског факултета 
16. Марку Стевановићу, дипломираном студенту Електронског факултета. 

 
     III Укупан нето износ за исплату новчаних награда је 1.450.000 динара и исплаћује се из раздела 3.4 - 
Управа за образовање, функција 950 – образовање које није дефинисано нивоом, позиција 118, економска 
класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, која је намењена за подстицајна средства за 
талентоване ученике и студенте. 
 
      IV   Решење доставити: Управи за образовање,  факултетима Универзитета у Нишу, Управи за финансије, 
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке и архиви Градског већа.  

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
Број: 97-1/2015-03 
У Нишу, 23.01.2015. године         

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 
 

Љубивоје Славковић, дипл. правник 
  



О б р а з л о ж е њ е 
 

Одлуком о јавним признањима Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 96/13 и 102/14), у члану 
29. је прописано да се као јавно признање додељују награде најбољим студентима факултета Универзитета у 
Нишу и то:  

-најбољим студентима за постигнут успех у току студија и 
-дипломираним студентима са просечном оценом 10 у току студирања. 
Истом Одлуком је у члану 30. прописано да факултети Универзитета у Нишу доносе одлуку о најбољем 

студенту факултета, коју достављају управи надлежној за послове образовања. 
Одлуком је такође у члану 31. прописано да се награда додељује и дипломираним студентима који су 

дипломирали са просечном оценом 10 у години која претходи години у којој се уручује награда, о чему 
факултети Универзитета у Нишу достављају податке управи надлежној за послове образовања. 
 Поменутом Одлуком, у члану 32. став 3. прописано је да висину новчаног износа ових награда, 
примерену условима времена у коме се награда додељује, на предлог Комисије за подстицај развоја 
талентованих ученика и студената, утврђује Градско веће, решењем о додели награда. 
 Управа за образовање је факултетима Универзитета у Нишу доставила допис којим их је обавестила 
да је потребно да  доставе одлуке о избору најбољих студената и податке о дипломираним студентима који су 
у 2014. години дипломирали са просечном оценом 10. 
 Факултети Универзитета у Нишу доставили су овој Управи обавештења о избору најбољих студената  
факултета и дипломираним студентима са просечном оценом 10 у току студирања и то: 

-Факултет заштите на раду у Нишу доставио је допис број  01-40/6 од 13.1.2015. године којим је 
обавестио Управу за образовање да је Неда Домановић изабрана за најбољег студента Факултета; 

-Факултет уметности у Нишу доставио је допис број  2539 од 24.12.2014. год. којим је обавестио ову 
Управу да је Адријана Остругнај  изабрана за најбољег студента Факултета, а да је Милкица Радовановић 
дипломирани студент са просечном оценом 10; 
 -Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу доставио је допис број  04-2751 од 26.12.2015. године 
којим је обавестио ову Управу да је Сара Божић изабрана за најбољег студента Факултета; 
 -Филозофски факултет у Нишу доставио је допис број  369/1-01 од 29.12.2014. године којим је 
обавестио ову Управу да је Драгана Цветковић изабрана за најбољег студента Факултета, а да је Душан 
Миленковић дипломирани студент са просечном оценом 10; 
 -Електронски факултет у Нишу доставио је допис број 01/05-372/14-004 од 29.12.2014. године,  којим је 
обавестио ову Управу да је Немања Бартоловић изабран за најбољег студента Факултета, а да су Никола 
Симић, Јанко Јанковић, Никола Тасић и Марко Стевановић дипломирани студенти  са просечном оценом 10; 
 -Природно математички факултет у Нишу доставио је допис број  1408/1-05 од 23.12.2014. године којим 
је обавестио ову Управу да је  Милан Нешић изабран за најбољег студента Факултета, а да је Ирена Раца 
дипломирани студент са просечном оценом 10; 
 -Технолошки факултет у Лесковцу доставио је допис 02 број 2543/1 од 22.12.2014. г. којим је обавестио 
ову Управу да је Александар Величковић изабран за најбољег студента Факултета, а да је Сандра 
Стаменковић дипломирани студент са просечном оценом 10; 
 -Медицински факултет у Нишу доставио је допис број  01-11736 од 18.12.2014. године којим је 
обавестио ову Управу да је Јелена Столић изабрана за најбољег студента Факултета, а да је Даница Мидић 
дипломирани студент са просечном оценом 10; 
 -Економски факултет у Нишу доставио је допис број 01-4000 од 25.12.2014. године  којим је обавестио 
ову Управу да је Немања Веселиновић  изабран за најбољег студента Факултета, а да су Александар 
Ђорђевић, Александра Арсенијевић, Јелица Милосављевић, Милица Јовић и Милица Марковић дипломирани 
студенти са просечном оценом 10; 
 -Правни факултет у Нишу доставио је допис број  01-2727/2 од 25.12.2014. године којим је обавестио 
ову Управу да је Катарина Делчев изабрана за најбољег студента Факултета и допис број  01-2727-1 од 
25.12.2014. године којим је обавестио ову управу да су Милош Марковић и Милица Станковић дипломирани 
студенти са просечном оценом 10. 
 -Машински факултет у Нишу доставио је допис број  612-78-43-1/2014 од 25.12.2014. године и допуну 
дописа електронским путем од 13.1.2015. године, којим је обавестио ову Управу да је Владимир Митровић 
изабран за најбољег студента Факултета; 
 -Учитељски факултет у Врању доставио је допис број  31 од 13.1.2015. године којим је обавестио ову 
Управу  да је Драгана Јовановић изабрана за најбољег студента Факултета; 
 -Грађевинско архитектонски факултет у Нишу доставио је допис број 48/14 од 14.1.2015. године, којим 
је обавестио ову Управу да је Александра Игић  изабрана за најбољег студента Факултета; 
 Комисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената је донела Одлуку број 170-1/2015-12 
од 15.1.2015. године, којом се предлаже да најбољим студентима буду додељене новчане  награде у једнаком 
нето износу од по 50.000 динара.  

Начелник 
Управе за образовање 
____________________ 

Јелица Велаја 
 


