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На основу члана 8 Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената  
("Службени лист Града Ниша", број 49/2005, 49/2006  и 83/12-друга одлука), 

Комисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената на 34 седници, 
одржаној дана 15.01. 2016 године, подноси  
 
 

И З В Е Ш Т А Ј    О    Р А Д У 
 

КОМИСИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА ТАЛЕНТОВАНИХ  
 

УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА  ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

I  
 

  Скупштина Града Ниша је Одлуком о подстицају развоја талентованих ученика и 
студената ("Службени лист Града Ниша", број 49/05, 49/06 и 83/12-друга одлука) утврдила 
начин подстицаја рада и развоја талентованих ученика и студената, кao и начин рада и 
надлежност Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената ( у даљем 
тексту: Комисија). 
 Такође је Одлуком о јавним признањима Града Ниша, („Службени лист Града Ниша“, 
број: 96/13, која је била на снази у 2015. години, прописана  надлежност Комисије у поступку 
доделе награда најбољим студентима тринаест факултета Универзитета у Нишу.  
 Комисију је именовао Градоначелник Града Ниша, Решењем број:3781/2012-01 од 
14.11.2012.године. Скупштина Града Ниша је дала сагласност на Решење о именовању 
Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената, Решењем број: 06-510/2012 
– 24 -02 од 12.12.2012. године. ("Службени лист Града Ниша", бр.94/2008).  
 Комисија има девет чланова, a ради и одлучује на седницама на начин утврђен 
Пословником о раду број: 3917-2/2005-12 који је Комисија усвојила 18.11.2005. године и 
број: 9169-1/2008-12 од 26.12.2008. године. 
 Задатак Комисије је да предлаже мере за подстицај развоја талентованих ученика и 
студената, доноси одлуке о додели стипендија, новчаних накнада и награда, као и да утврди 
износ новчаних средстава које се додељују за ове намене и обавља друге послове утврђене 
поменутим градским прописима. 
           Стручне и административно - техничке послове за потребе Комисије обављала је  
Управа за образовање. 
 На основу члана 8. Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената, 
Комисија подноси годишњи извештај о свом раду Градоначелнику Града Ниша и Скупштини 
Града Ниша до 28. фебруара текуће године за претходну годину. 
 У 2015. години, Комисија је обављала послове из своје надлежности, на осам 
одржаних седница.  

Одлуком о буџету Града Ниша за 2015. годину, у разделу 3.4, на функцији 950-
Образовање које није дефинисано нивоом, економска класификација – 472 – накнаде за 
социјалну заштиту из буџета, планирана су подстицајна средства  за талентоване ученике и 
студенте у укупном износу од 24.300.000 динара. 
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1. Додела наградa најбољим студентима  факултета Универзитета у Нишу 
 
           Са поменуте буџетске позиције исплаћена су средства за награде најбољим 
студентима тринаест факултета Универзитета у Нишу и најбољим дипломираним 
студентима у 2015. години са просечном оценом 10,00. Награде најбољим студентима 
додељене су 27. јануара на дан Светог Саве. Награда се састојала од дипломе, плакете и 
новчаног износа чију висину је,  у складу са Одлуком о јавним признањима Града Ниша,  
одређивала Комисија уз сагласност Градског већа Града Ниша. Одлуком Комисије  број: 170-
1/2015-12 од 15.01.2015. године и 2863-5/2015-12 од 01.04.2015. године,  утврђена је висина 
новчаног износа од по 50.000 динара за сваког студента.  На Одлуку Комисије Градско веће 
Града Ниша је дало сагласност  Решењем број:97-1/2015-03 од 23.01.2015 и број: 604-8/2015-
3 од 04.05.2015. год. Укупан износ средстава исплаћен за ове намене је.1.550.000.  динара. 
       
 

2. Додела стипендија   
 

У складу са овлашћењима из Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и 
студената, Комисија је на седници одржаној 15.01.2015.године, донела Одлуку о утврђивању  
додатних критеријума за стипендирање талентованих ученика и студената у 2015. години, 
број: 170-3/2015-12 од 15.01.2015. год., као и  Одлуку о расписивању Јавног позива за 
стипендирање  талентованих ученика и студената у 2015. години, број: 170-4/2015-12 од 
15.01.2015. год. 

  
На Јавни позив пријаве је поднело 127 кандидата и то: 89 студента и 38 ученика. 
Након разматрања пријава, а на основу броја кандидата који испуњавају услове из 

одлука и на основу расположивих средстава у буџету Града за ове намене, Комисија је на 
основу Одлуке о избору кандидата за доделу стипендија у 2015. години број 2863-6/2015-12 
од 01.04.2015.године, одобрила право на стипендију Града Ниша 104 кандидату, од тога: 72 
студента и 32 ученика средњих школа.  Коначан број стипендиста са којима су закључени 
уговори је 101.  
 
 

3. Додела новчаних награда ученицима основних и средњих школа 
 
 
 На основу овлашћења из Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и 
студената, Комисија је о награђивању ученика основних и средњих школа,  који су освојили 
једно од прва три места  на званичним  републичким и међународним такмичењима, 
утврђеним Календаром такмичења Министарства науке, просвете и технолошког развоја  за 
школску 2014/2015 годину донела Одлуку о додели  новчаних награда  и одредила висину  
награда у зависности од врсте и ранга такмичења, као и на основу расположивих средстава у 
буџету Града, и то: 
 1.За освојена места на републичким такмичењима утврђено је за: I место - 9.000  
динара, II место -7.500  динара и III место - 6.000  динара;                       
 2. За освојена места на међународним  такмичењима утврђено је за :  I место -12.000 
динара , II место -10.500 динара и III место - 9.000 динара; 
 3.За освојена места на екипним и другим групним такмичењима утврђена је 
јединствена награда за екипу - групу и то за: I место – 30.000 динара, II место - 25.000  
динара и III место - 20.000 динара. 

Новчане награде свечано је доделио Градоначелник Града Ниша по традицији на 
Видовдан, 28.06.2015.године. 
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 За постигнуте резултате на такмичењима у 2014/2015. години том приликом додељено 
је 255 новчаних награда (појединачне и екипне), од тога: 142 награда ученицима из 25 
основних школа и 113 награда ученицима из 16 средњих школа. За ове намене утрошено је 
2.919.500,00  динара. 
 Школе су и након рока предвиђеног у позиву достављале пријаве са именима ученика 
који су остварили успех на касније заказаним такмичењима или којима су организатори 
такмичења са закашњењем доставили дипломе. Право на новчану награду признато је и овим 
кандидатима, тако да је накнадно одобрено награђивање још 12 ученика и то: 2 ученика 
основних школа и 10 ученика средњих школа. За накнадне награде  издвојено је  184.500,00  
динара.  
 
 
 

4. Додела новчаних накнада  
 

      Одлуком о подстицају развоја талентованих ученика и студената прописано је право  
Комисије да доносе Одлуку о додели и износу средстава по захтевима талентованих ученика 
и студената за новчану накнаду за трошкове које имају на пољу стручног усавршавања, 
научног и културно-уметничког стваралаштва и истраживачког рада (набавка стручне 
литературе, учила, путовања и сл).  

      У  складу са овлашћењима из Одлуке, Комисија је одобрила укупно  11 захтева за 
новчану накнаду талентованих ученика и студената, за шта је  издвојно укупно 960.345,53 
динара.  

 
 
         

    Број 313-2/2016-12                                            
 У Нишу, 15.01.2016                                                           
 
     Председник комисије  
 
          Небојша Лекић                                                       
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