
       

  На основу члана 9, 11a и 12 Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената (''Службени лист Града 
Ниша'', број 49/2005, 49/2006 и 83/12-друга одлука), Јавног позива за стипендирање талентованих ученика и студената у 2018. години, 
број 1834-2/2018-12 од 06.02.2018. године и пристиглих  пријава,  Комисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената, 
на седници одржаној 26.03.2018.године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
 
 I НЕ ОДОБРАВА СЕ стипендирање кандидата који су поднели пријаве по Јавном позиву за стипендирање талентованих 

ученика и студената у 2018. години број 1834-2/2018 - 12 од 06.02.2018. године и то: 
 
 
       А)    У Ч Е Н И Ц И М А    С Р Е Д Њ И Х    Ш К О Л А   
 
Р. бр. Презиме, име родитеља, име Школа Разред 

1. Миловановић, Ђорђије, Ања Гимназија „Бора Станковић“- Ниш други 
2. Радојковић, Иван, Илија Електротехничка школа ,,Никола Тесла“- Ниш четврти 
3. Илић, Млађан, Данка Медицинска школа,, др.М.Хаџић“- Ниш трећи 
4. Илић, Млађан, Дуња Медицинска школа,, др.М.Хаџић“- Ниш трећи 
5. Пауновић, Горан, Ема Гимназија „ Бора Станковић“- Ниш први 
6. Стојановић, Драган, Катарина Гимназија ,,Бора станковић“-Ниш први 
7. Маринковић, Александар, Урош Гимназија ,,Светозар Марковић“-Ниш други 
8. Тасковић, Марјан, Душан Правно-пословна школа-Ниш други 
9. Станојевић, Зоран, Илија Гимназија ,,Светозар Марковић“-Ниш други 

 
 
 
 
      Б)    С Т У Д Е Н Т И М А    В И С О К О Ш К О Л С К И Х    У С Т А Н О В А   
  
Р. бр. Презиме, име родитеља, име Факултет Година 

1. Цветановић, Предраг, Павле Правни  факултет-Ниш Четврта 
2. Јахић, Дино, Александар Правни факултет-Ниш Четврта 
3. Јовановић, Божидар, Андрија Медицински факултет-Ниш Четврта 
4. Петровић, Филип, Тома Медицински факултет-Ниш Трећа 



       

5. Спасић, Драгиша, Миљана Медицински факултет -Ниш Трећа 
6. Вукашиновић, Никола, Петра Медицински факултет -Ниш Трећа 
7. Ранђеловић, Предраг, Катарина Електронски факултет -Ниш Трећа 
8. Костић, Јовица, Анђела Медицински факултет -Ниш Четврта 
9. Рајковић, Предраг, Јован Природно - математички факултет -Ниш Прва 
10. Ранђеловић, Миодраг, Немања Грађевинско - архитектонски факултет -Ниш Четврта 
11. Радомировић, Љубиша, Милош Медицински  факултет- Ниш Пета 
12. Булатовић, Иван, Јана Правни факултет -Ниш Трећа 
13. Анђелковић,  Дарко, Ана Грађевинско-архитектонски факултет- Ниш Четврта 
14. Јовановић, Бобан, Наталија Правни факултет-Ниш Четврта 
15. Дисић, Бобан, Стефан Медицински факултет -Ниш Шеста 
16. Ковачевић, Драган, Дарко Медицински факултет-Ниш Шеста 

    17. Илић, Миодраг, Милица Медицински факултет- Ниш Четврта 
18. Јовановић, Срђан, Милан Грађевинско-архитектонски факултет-Ниш Четврта 
19. Милић, Зоран, Зорана Медицински факултет- Ниш Пета 
20. Јовановић, Миљан, Ана Марија Војно медицинска академија-Београд Трећа 
21. Стевановић, Сава, Стефан Правни факултет-Ниш Четврта 
22. Петров, Валентин, Нађа Грађевинско-архитектонски факултет-Ниш Четврта 
23. Радојевић, Синиша, Јелена Војно медицинска академија-Београд Пета 
24. Живковић, Миливоје, Марија Медицински факултет-Ниш Шеста 
25. Марковић, Добрица, Александар Медицински факултет-Ниш Шеста 
26. Павковић, Милош, Софија Правни факултет- Ниш Четврта 
27. Бојичић, Петар, Јован Медицински факултет- Ниш Четврта 
28. Лазић, Драган, Жељко Природно-математички факултет-Ниш Мастер студије 

 
 
 
II   ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Учесник Јавног позива који није задовољан Одлуком о избору кандидата за доделу 
стипендија у 2018. години може поднети жалбу Градском већу Града Ниша, преко Градске управе Града Ниша-Секретаријата за 
образовање, Ул. Вожда Карађорђа бр. 16, у року од 8 дана од дана њеног објављивања на сајту Града Ниша, огласној табли Градске 
управе Града Ниша-Секретаријата за образовање  и огласној табли органа и служби Града Ниша,  закључно са 13.04.2018. године.  

 
 
 
 



       

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

 Одлуком о подстицају развоја талентованих ученика и студената утврђен је начин подстицаја и стимулисања рада и развоја 
талентованих ученика и студената у циљу постизања натпросечних резултата у области образовања, науке, културе, уметности и 
спорта. 
 Чланом 9. ове одлуке прописана је, поред осталог, надлежност Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената 
да утврди додатне критеријуме за доделу стипендија и распише Јавни позив за доделу стипендија из буџета Града. Чланом 11а Одлуке 
прописани су општи критеријуми за остваривање права на стипендију Града Ниша, а чланом 12. да Комисија доноси одлуку о избору 
кандидата који остварују право на доделу стипендија по утврђеним мерилима и критеријумима. 
 Поступајући по наведеним одредбама Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената, Комисија је донела Одлуку 
о расписивању Јавног позива за стипендирање талентованих ученика и студената у 2018. години, број 1834-3/2018-12 од 06.02.2018. 
године, Одлуку о утврђивању додатних критеријума за стипендирање талентованих ученика и студената у 2018. години, број 1834-
1/2018-12 oд 06.02.2018. године и утврдила текст Јавног позива, број  1834-2/2018 - 12 од 06.02.2018. године, објављеног на званичном 
сајту Града Ниша и огласним таблама Секретаријата за образовање, ул. Вожда Карађорђа бр. 16 и огласној табли органа и служби 
Града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24  дана 13.02.2018. године.  
 По Јавном позиву за стипендирање талентованих ученика и студената у 2018. години, пријаве је поднело 37 ученика средњих 
школа и 97 студената високошколских установа. 
 Комисија је размотрила све приспеле пријаве и на основу утврђених критеријума утврдила да 9 ученика средњих школа и 28 
студената високошколских установа не испуњавају опште или посебне услове за доделу стипендија у 2018. години  и то: 

 
УЧЕНИЦИ СРЕДЊИХ ШКОЛА 
1.Mиловановић Ања, ученица II разреда Гимназије „Бора Станковић“ у Нишу, поднела је пријаву уз коју је као доказ о испуњености 
услова из Јавног позива да је „најмање два пута у последње три године освојила  једно од прва три места нa републичким и/или 
међународним такмичењима које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења“, поднела: 

- Диплому  Српско хемијског друштва, као ученик осмог разреда ош,,Ратко Вукићевић“ из Ниша, за освојено 13 место и II  
награда од 24. маја 2015. године. 

- Бронзано признање на међународном такмичењу из рачунарске и информатичке писмености  ДАБАР од 18.02.2017. 
Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидаткиња не испуњава услов из Јавног позива, да је „најмање 
два пута у последње три године освојила једно од прва три места нa републичким и/или међународним такмичењима које је 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења“,  јер са  Дипломом Српско хемијског 
друштва  за 13 место и II награду на 51.републичком такмичењу из хемије у категорији Тест и експириментална вежба -24 05.2015.не 
доказује да је освојила једно од прва три места. 
2. Радојковић Илија, ученик IV разреда Електротехничке школе,,Никола Тесла“ у Нишу, поднео је пријаву уз коју је као доказ о 
испуњености услова из Јавног позива да је „најмање два пута у последње три године освојио једно од прва три места нa републичким 
и/или међународним такмичењима које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења“, 
поднео: 



       

 - Диплому за освојено друго место на републичком такмичењу ученика електротехничких школа Србије из ,,Основе 
електротехнике 2“  које додељује заједница електротехничких школа Србије од 28.05.2016.г. 
 - Диплому за освојено треће место на 21. Регионалном такмичењу ученика електротехничких школа Србије из ,,Основе 
електротехнике 1“ од 9.05. 2015.г. 
 Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат  не испуњава услов из Јавног позива да је „најмање 
два пута у последње три године освојио једно од прва три места нa републичким и/или међународним такмичењима које је 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења“, јер   Диплома за освојено треће место на 21. 
Регионалном такмичењу ученика електротехничких школа Србије из ,,Основе електротехнике 1“ од 9.05. 2015.г. није са траженог, 
републичког, већ нижег, регионалног нивоа такмичења. 
3. Илић Данка, ученица III разреда Медицинске школе „Др.Миленко Хаџић“ у Нишу, поднела је пријаву уз коју је као доказ о 
испуњености услова из Јавног позива да је „најмање два пута у последње три године освојила једно од прва три места нa републичким 
и/или међународним такмичењима које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења“, 
поднела: 
 - Диплому за  физичко васпитање за изузетан успех из овог предмета у току школовања у основној школи. 
 - Диплому из биологије за изузетан успех из овог предмета у току школовања у основној школи. 
 -Диплому  у пливању за освојено треће место на школском првенству Града Ниша –категорија-омладинке од I до IV разреда у 
дисциплини сто метара леђа. 
 Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидаткиња не испуњава услов из Јавног позива да је 
„најмање два пута у последње три године освојио једно од прва три места нa републичким и/или међународним такмичењима које је 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења“, јер  се наведене дипломе не налазе у 
Календару такмичења и смотри ученика основних и средњих школа. 

 4.Илић Дуња, ученица III разреда Медицинске школе „Др. Миленко Хаџић“ у Нишу, поднела је пријаву уз коју је као доказ о 
испуњености услова из Јавног позива да је „најмање два пута у последње три године освојила једно од прва три места нa републичким 
и/или међународним такмичењима које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења“, 
поднела: 
 - Диплому за  физичко васпитање за изузетан успех из овог предмета у току школовања у основној школи. 
 - Диплому из биологије за изузетан успех из овог предмета у току школовања у основној школи. 
 -Диплому  у пливању за освојено друго место на школском првенству Града Ниша –категорија-омладинке од I до IV разреда у 
дисциплини сто метара прса. 
 Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидаткиња не испуњава услов из Јавног позива да је 
„најмање два пута у последње три године освојио једно од прва три места нa републичким и/или међународним такмичењима које је 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења“, јер  се наведене дипломе не налазе у 
Календару такмичења и смотри ученика основних и средњих школа. 
5. Пауновић Ема, ученица I разреда Гимназије „Бора Станковић“, поднела је пријаву уз коју је као доказ о испуњености услова из 
Јавног позива да је „најмање два пута у последње три године освојила  једно од прва три места нa републичким и/или међународним 
такмичењима које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења“,поднела: 



       

 -Диплому за усвојену другу награду на 39. Државном такмичењу из физике ученика основних школа,одржаног 9. и 
10.04.2017.године,које додељује Министарство просвете,науке и технолошког развоја Републике Србије и Друштво Србије. 
 -Диплому за освојену другу награду на међународном такмичењу,,Кенгур без граница“ за 2016 год. од 16.05.2016,које додељује 
друштво математичара Србије. 
 - Диплому за освојену трећу награду на међународном такмичењу,,Кенгур без граница“ за 2015год. од 06.05.2015.које додељује 
друштво математичара Србије 
 Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидаткиња не испуњава услов из Јавног позива да је 
„најмање два пута у последње три године освојила  једно од прва три места нa републичким и/или међународним такмичењима које је 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења“, јер диплома за освојену другу награду на 
међународном такмичењу,,Кенгур без граница“ за 2016 год. од 16.05.2016, које додељује Друштво математичара Србије и диплома за 
освојену трећу награду на међународном такмичењу,,Кенгур без граница“ за 2015год. од 06.05.2015. које додељује друштво 
математичара Србије, нису са траженог, републичког, већ са нижег нивоа такмичења. По писаном тумачењу Друштва математичара 
Србије, као републички ниво признаје се само диплома са тзв. „финалног такмичења“. 
6.Стојановић Катарина, ученица I разреда Гимназије „Бора Станковић“, поднела је пријаву уз коју је као доказ о испуњености 
услова из Јавног позива да је „најмање два пута у последње три године освојила једно од прва три места нa републичким и/или 
међународним такмичењима које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења“,поднела: 

-Диплому за постигнут успех на 43.математичком турниру (првенству основних школа Републике Србије у математици), 
одржаном у Београду 13.05.2017 издату од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Математичког 
друштва ,,Архимедес“ за екипно такмичење-друго место 

        -Диплому за постигнут резултат на математичком такмичењу ,,Мислиша 2017“ ,одржаном 09.03.2017. године у основним и 
средњим школама Републике Србије(основни ниво)-прва награда 
        -Похвалу за постигнут резултат на финалу 11 дописне математичке олимпијаде-Математичко друштво,,Архимедис“ за ученике 
петог до осмог разреда  основних школа Србије од 20.11.2016.-Београд 
        -Диплому за постигнут резултат у другом колу 11 дописне математичке олимпијаде-Математичко друштво,,Архимедес“ за 
ученике петог до осмог разреда  основних школа Србије-септембар-октомбар-.2016.-Београд 
 -Похвалу за постигнут појединачни успех на 43.математичком турниру(првенству основних школамa Републике Србије у 
математици)-13.05.2017-Београд 
       -Признање за учешће на 38. Државном такмичењу из физике ученика основних школа одржаном 7. и 8. маја 2016.г.  које додељује 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Друштво физичара Србије. 
       -Похвалницу ученику генерације основне школе ,,Цар Константин“ у Нишу, за изузетне резултате постигнуте током школовања-
Епархија нишка 
 Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидатиња  не испуњава услов из Јавног позива  јер није 
доставила доказе ,да је „најмање два пута у последње три године освојила  једно од прва три места нa републичким и/или 
међународним такмичењима које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења. 
7. Маринковић Урош, ученик II разреда Гимназије,,Светозар Марковић“ у Нишу, поднео је пријаву уз коју је као доказ о 
испуњености услова из Јавног позива да је „најмање два пута у последње три године освојио једно од прва три места нa републичким 



       

и/или међународним такмичењима које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења“, 
поднео: 

-Диплому за освојено 7 место и другу награду на 52. Републичком такмичењу из хемије у категорији ,,Тест и експериментална 
вежба“, које додељује Српско хемијско друштво од 22.05.2016. 
 - Диплому за освојено 5 место и прву награду на 51. Републичком такмичењу из хемије у категорији ,,Тест и експериментална 
вежба“, које додељује Српско хемијско друштво од 24.05.2015. 

Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива,јер није 
доставио доказе, да је „најмање два пута у последње три године освојио једно од прва три места нa републичким и/или међународним 
такмичењима које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења“ јер приложене дипломе 
не потврђују освајање једног од прва три места. 
8. Тасковић Душан, ученик II разреда Правно-пословне школе у Нишу, поднео је пријаву уз коју је као доказ о испуњености услова 
из Јавног позива да је „најмање два пута у последње три године освојио једно од прва три места нa републичким и/или међународним 
такмичењима које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења“, поднео: 
     -Похвалу за одличан успех и примерно владање у школској 2016/2017. коју додељује  школа.  

Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива, јер  није 
доставио доказе  да је „најмање два пута у последње три године освојио једно од прва три места нa републичким и/или међународним 
такмичењима које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења“. 
9. Станојевић Илија, ученик II разреда Гимназије,,Светозар Марковић у Нишу, поднео је пријаву уз коју је као доказ о испуњености 
услова из Јавног позива да је „најмање два пута у последње три године освојио једно од прва три места нa републичким и/или 
међународним такмичењима које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења“, поднео: 
     -Похвалу  од Града Ниша за остварене резултате на такмичењима у школској 2015/2016 из јуна 2016. 
    -Похвалу за прво место, екипно у шаху издату од ОШ „Душан Радовић“ за 2014/2015-Ниш 
    -Диплому за освојено прво место на екипном, републичком такмичењу у шаху, школске 2015/2016 издату од Министарства 
просвете,науке и технолошког развоја Републике Србије и Шаховског савеза Србије, 
     -Диплому за освојено треће место на републичком такмичењу у шаху, школске 2015/2016 издату од Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије и Шаховског савеза Србије од 21.05.2016.г., 
     -Диплому за освојено прво место на општинском такмичењу у шаху, школске 2014/2015 издату од Министарства просвете,науке и 
технолошког развоја Републике Србије и Шаховског савеза Србије од 21.02.2016.г., 
    -Диплому шаховске федерације ФИДЕ-Грчка, од 24.10 до 06.11.2015. 
    -Диплома „Вук Караџић“,  
    -Потврда Шаховског савеза централне Србије број 20 од 27.02.2018.г. 

  Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива, јер није доставио 
доказе, да је „најмање два пута у последње три године освојио једно од прва три места нa републичким и/или   међународним 
такмичењима које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења“, јер Похвала Града 
Ниша, Похвала ОШ „Душан Радовић“, Диплома „Вук Караџић“ и потврда Шаховског савеза централне Србије нису доказ о освојеном 
месту на такмичењу, Диплома за освојено прво место на екипном републичком такмичењу у шаху представља екипну а не 



       

индивидуалну награду, Диплома за освојено прво место на општинском такмичењу у шаху је додељена за нижи а не тражени-
републички ниво, Диплома шаховске федерације ФИДЕ је додељена за учешће на такмичењу. 
           
СТУДЕНТИ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА: 
1. Цветановић Павле, студент IV године Правног факултета у Нишу 
 Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива, јер није доставио 
потврду о просеку оцена из које би се могло видети да ли испуњава услов да има најнижу просечну оцену 9,00 на свакој години 
текућих студија. 
2. Јахић  Александар, студент IV године Правног факултета у Нишу 
Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдили да кандидат не испуњава услов из Јавног позива, јер није доставио 
потврду о просеку оцена из које би се могло видети да ли испуњава услов да има најнижу просечну оцену 9,00 на свакој години 
текућих студија. 
3. Јовановић Андрија, студент IV године Медицинског факултета у Нишу. 

     Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдили да кандидат не испуњава услов из Јавног позива,јер просечна оцена 
студирања на првој години је 8,83.  
4.ПетровићТома,студент III године Медицинског факултета у Нишу. 
  Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива, јер није доставио 
потврду о просеку оцена из које би се могло видети да ли испуњава услов да има најнижу просечну оцену 9,00 на свакој години 
текућих студија. 
5. Спасић Миљана, студент III године Медицинског факултета у Нишу. 
 Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива, јер просечна оцена 
студирања на првој години је 8,86. 
 6. Вукашиновић Петра, студент III године Медицинског факултета у Нишу. 
 Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива,јер просечна оцена 
студирања на првој години је 8,86.  
7.Ранђеловић Катарина, студент III године Електронског факултета у Нишу. 
Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива,јер просечна оцена 
студирања на II години је 8,87. 
8.Костић Анђела, студент  IV године Медицинског факултета у Нишу. 
Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива,јер просечна оцена на 
првој години је 8,88 а на другој 8,86. 
9.Рајковић Јован , студент I године Природно-математичког факултета у Нишу, поднео је пријаву уз коју је као доказ о испуњености 
услова из Јавног позива, између осталог поднео: 
            -диплома за освојену трећу награду на такмичењу Кенгур без граница од 6. маја 2016. 
           -диплома за освојену трећу награду на финалном такмичењу Кенгур без граница од 28. маја 2017. 
            -диплома за освојену другу награду на такмичењу Кенгур без граница од 12. маја 2017. 



       

Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива. По писаном 
тумачењу Друштва математичара Србије, као републички ниво признаје се само диплома са тзв. „финалног такмичења“, што се 
односи само на диплому од 28. Маја 2017.г. док диплома за освојену трећу награду на међународном такмичењу,,Кенгур без граница“ 
за 2016 год. од 06.05.2016, које додељује Друштво математичара Србије и диплома за освојену другу награду на међународном 
такмичењу,,Кенгур без граница“ за 2017.год. од 12.05.2017. које додељује друштво математичара Србије, нису са траженог, 
републичког, већ са нижег нивоа такмичења.  
10.Ранђеловић Немања, студент IV године Грађевинско-архиктетонског факултета у Нишу. 
Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива, јер није доставио 
потврду о просеку оцена из које би се могло видети да ли испуњава услов да има најнижу просечну оцену 9,00 на свакој години 
текућих студија. 
11.Радомировић Милош, студент V године Медицинског факултета у факултету у Нишу. 
Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива, јер није доставио 
потврду о просеку оцена из које би се могло видети да ли испуњава услов да има најнижу просечну оцену 9,00 на свакој години 
текућих студија. 
12.Булатовић Јана, студент III године Правног факултета у Нишу. 
Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива, јер просечна оцена  
студирања на II години је 8,83. 
13.Анђелковић Ана, студент IV године Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу. 
Комисија јае размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива, јер није доставила 
потврду о просеку оцена из које би се могло видети да ли испуњава услов да има најнижу просечну оцену 9,00 на свакој години 
текућих студија. 
14.Јовановић Наталија, студент IV године Правног факултета у Нишу. 
Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива, јер није доставила 
потврду о просеку оцена из које би се могло видети да ли испуњава услов да има најнижу просечну оцену 9,00 на свакој години 
текућих студија. 
15.Дисић Стефан,студент VI године Медицинског факултета у Нишу. 
Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива а по два основа: 
старији је од 26 година и  просечна оцена  студирања на првој години је 8,83. 
16.Ковачевић Дарко, студент VI године Медицинског факултета у Нишу. 
Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива, јер просечна оцена  
студирања на трећој години је 8,80. 
17.Илић Милица, студент IV године Медицинског факултета у Нишу. 
 Комисија је размотрила  пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива,јер просечна оцена 
студирања на другој години је 8,71. 
18.Јовановић Милан, студент IV године Грађаевинско-архиктетонског факултета у Нишу. 
Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат  не испуњава услов из Јавног позива, јер просечна оцена 
студирања на трећој години је 8,63. 



       

19. Милић Зорана, студент V године Медицинског факултета у Нишу. 
Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива, јер просечна оцена 
студирања на првој години је 8,67 а на трећој 8,60. 
20. Јовановић Ана Марија, студент III године Војномедицинске академије у Београду. 
Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива, јер просечна оцена 
студирања на другој години је 8,88. 
21. Стевановић Стефан, студент IV године Правног факултета у Нишу. 
Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат  не испуњава услов из Јавног позива, јер нема 
пребивалиште на територији Града Ниша. 
22. Петров Нађа, студент IV годинеГрађевинско-архиктетонскпог факултета у Нишу. 
Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива, јер просечна оцена 
студирања на првој години је 8,85 а на трећој 8,87. 
23.  Радојевић Јелена, студент  V године ВМА у Београду. 
Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила  да кандидат не испуњава услов из Јавног позива, јер просечна оцена 
студирања на другој години је 8,57 а на трећој  8,75. 
24.  Живковић Марија студент VI године Медицинског факултета  у Нишу. 
Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива, јер просечна оцена 
студирања на првој години је 8,71.     
25. Марковић Александар студент VI године Медицинског факултета у Нишу. 
Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива, јер просечна оцена 
студирања на првој години је 8,71. 
26. Павковић Софија студент IV године Правног факултета у Нишу. 
Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива,јер просечна оцена 
студирања на другој години је 8,57 а на трећој 8,50. 
27. Бојичић Јован студент IV године Медицинског факултета у Нишу. 
Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива, јер просечна оцена 
студирања на другој години је 8,83. 
28. Лазић Жељко студент II године мастер академских студија Природно-математичког факултета у Нишу. 
Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива,  јер  није доставио 
уверење о пребивалишту/боравишту за једног од родитеља у трајању од најмање годину дана рачунајући уназад од дана објављивања 
Јавног позива.  

 На основу изложеног,  донета је Одлука као у диспозитиву. 
 
Број: 3462-2/2018-12 
У Нишу 26.03.2018. године  
                                                                                                                                        Заменик председника Комисије 
       Александра Брзаковић 


