
 На основу члана 32. став 3. Одлуке о јавним признањима Града Ниша 
(''Службени лист Града Ниша'', број 96/2013 и 102/2014), члана 56. Статута Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 88/2008 и 143/2016) и члана 72.  Пословника о раду 
Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 1/2013, 95/2016, 
98/2016, 124/2016 и 144/2016), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 25.01.2017. 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. Емилији Вацев, студенткињи Филозофског факултета 
2. Весни Димитријевић, студенткињи Факултета Уметности 
3. Владимиру Ћуковићу, студенту  Факултета заштите на раду 
4. Миљани Крстић, студенткињи Педагошког факултета у Врању 
5. Наташи Симоновић, студенткињи Технолошког факултета у Лесковцу 
6. Предрагу Живадиновићу, студенту Природно- математичког факултета 
7. Игору Младеновићу, студенту Правног факултета 
8. Соњи Јанковић, студенткињи  Медицинског факултета 
9. Јовани Спасић, студенткињи Машинског  факултета    
10. Лазару Љубеновићу, студенту Електронског факултета 
11. Ивану Цветковићу, студенту Економског факултета 
12. Александри Ћурчић, студенткињи Грађевинско-архитектонског факултета  
13. Сари Божић, студенткињи Факултета  спорта и физичког васпитања 

 
 
 
  II  ДОДЕЉУЈУ СЕ награде дипломираним студентима факултета Универитета у 
Нишу, који су дипломирали са просечном оценом 10,00 у 2016. години, које се састоје 
од плакете и новчаног дела награде у износу од 50.000 динара и то: 
 

1. Данилу  Делибашићу, дипломираном студенту Природно- математичког 
факултета 

2. Јовани Стојановић, дипломираној студенткињи Природно- математичког 
факултета 

3. Николи Стевановићу, дипломираном студенту Природно- математичког 
факултета 

4. Бојани Арсенијевић, дипломираној студенткињи Правног Факултета 
5. Александру Ђорђевићу, дипломираном студенту Медицинског  факултета 
6. Милошу Гицићу, дипломираном студенту Електронског факултета 
7. Миљану Петровићу, дипломираном студнту Електронског факултета 
8. Јелени Љубеновић, дипломираној студенткињи Електронског факултета 
9. Немањи Веселиновићу, дипломираном студенту Економског факултета 
10. Александру Динчићу, дипломираном студенту Економског факултета 
11. Горану Накићу, дипломираном студенту Економског факултета 
12. Јелици Милосављевић, дипломираној студенткињи Економског факултета 

 
 

     III Одбија се предлог Филозофског факултета  у Нишу за доделу награде студенту 
Немањи Јовановићу као студенту који је дипломирао са просечном оценом 10,00 у 
2016. години. 



 
      IV Решење доставити: Градској управи Града Ниша-Секретаријату за образовање и 
Секретаријату за финансије, архиви Градског већа Града Ниша, факултетима 
Универзитета у Нишу.  
 

 
Број: 92-2/2017-03 
У Нишу, 25.01.2017. године 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 
 
 
 

 
  



О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Одлуком о јавним признањима Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
96/2013 и 102/2014), 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. 
 Факултетима Универзитета у Нишу достављен је допис којим су обавештени да је 
потребно да  доставе одлуке о избору најбољих студената и податке о дипломираним 
студентима који су у 2016. години дипломирали са просечном оценом 10. 
 Факултети Универзитета у Нишу доставили су  обавештења о избору најбољих 
студената  факултета и дипломираним студентима са просечном оценом 10 у току 
студирањa и то: 

-Филозофски факултет у Нишу доставио је допис број 469/1-01 od 23.12.2016. 
године, у коме је наведено да је Емилија Вацев изабрана за најбољег студента 
Факултета. 

-Факултет уметности у Нишу доставио је одлуку број  2086 од 08.12.2016. године, 
по којој је Весна Димитријевић изабрана за најбољег студента Факултета; 

-Факултет заштите на раду у Нишу доставио је одлуку број  03-529/10 од 
19.12.2016. године по којој је Владимир Ћуковић изабран за најбољег студента 
Факултета. 

-Педагошки факултет у Врању доставио је одлуку број 1843/1 од 14.12.2016. 
године, по којој је Миљана Крстић изабрана за најбољег студента Факултета. 

-Технолошки факултет у Лесковцу доставио је одлуку  01 број  2168/1 од 
06.12.2016. године  да је Наташа Симоновић изабрана за најбољег студента Факултета. 

-Природно-математички факултет у Нишу доставио је допис број 1264/1-01 од 
06.12.2016. године  у коме је наведено да је Предраг Живадиновић изабран за најбољег 
студента Факултета, а да су Данило Делибашић, Јована Стојановић и Никола Стевановић 
дипломирани студенти  са просечном оценом 10; 

-Правни факултет у Нишу доставио је допис број  01-2808/1 од 12.12.2016. године, 
у коме је наведено да је Игор Младеновић изабран за најбољег студента Факултета, а да 
је Бојана Арсенијевић дипломирани студент са просечном оценом 10. 

-Медицински факултет у Нишу доставио је допис  број  01-14403 од 20.12.2016. 
године, у коме је наведено да је Соња Јанковић изабрана за најбољег студента 
Факултета а да је Александар Ђорђевић дипломирани студент са просечном оценом 10; 

-Машински факултет у Нишу доставио је допис број  612-740-1/16 од 26.12.2016. 
године, у коме је наведено да је Јована Спасић изабрана за најбољег студента 
Факултета; 
 - Електронски факултет у Нишу доставио је допис број 01/05-410/16 од 21.12.2016. 
године, у коме је наведено да је Лазар Љубеновић изабран за најбољег студента 
Факултета, а да су Милош Гицић, Миљан Петровић и Јелена Љубеновић дипломирани 
студенти са просечном оценом 10. 



 -Економски факултет у Нишу доставио је допис број  02/292/1 од 19.12.2016. 
године, у коме је наведено да је Иван Цветковић изабран за најбољег студента 
Факултета, а да су Немања Веселиновић, Александар Динчић, Горан Накић и Јелица 
Милосављевић дипломирани студенти са просечном оценом 10; 
 -Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу доставио је допис број  11705-
1/1/2016-12 од 07.12.2016. године у коме је наведено да је  Александра Ћурчић изабрана 
за најбољег студента Факултета. 
 -Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу доставио је допис број  04-2448 од 
15.12.2016. године, у коме је наведено да је Сара Божић изабрана за најбољег студента 
Факултета. 
 У допису Филозофског факултета у Нишу број 460/1-01 од 21.12.2016. године  је 
наведено да је студент Немања Јовановић завршио мастер академске студије Филологије 
модул Српска и компаративна књижевност са просечном оценом 10, а да је основне 
академске студије завршио са просечном оценом 9,02. 

У складу са наведеним, дипломирани студент Филозофског факултета Немања 
Јовановић не испуњава услов из члана 31. став 2. Одлуке о јавним признањима Града 
Ниша да „Дипломирани студент  II степена академских студија мора имати просечну 
оцену 10 у току студирања на I и II степену студија.“  
 Комисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената је донела Одлуку 
број 234-1/2017-12 од 18.01.2017. године, којом се предлаже да најбољим студентима и 
дипломираним студентима који су у 2016. години дипломирали са просечном оценом 10,  
буду додељене новчане  награде у једнаком нето износу од по 50.000 динара.  
 На основу изложеног, предлаже се доношење решења као у диспозитиву. 
  
 

  Овлашћено лице-по овлашћењу в.д. 
  начелника Градске управе Града Ниша 
   

_______________________________ 
  Марина Костић 

 
      

  
                                                                              
                                                                              
 
 


