
  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 2017. години, број. 3424-4/2017 -12 од 20.03.2017. године и пристиглих  пријава,  Комисија за подстицај развоја 
талентованих ученика и студената, на седници одржаној 04.05.2017.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 2017. години број 3424-4/2017 - 12 од 20.03.2017. 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. Пошмуга, Нинослав, Мартин Гимназија „Светозар Марковић“ Ниш Трећи 
2. Динчић, Предраг, Кристина Економска школа Ниш Четврти  
3. Ранђеловић, Бојан, Ања Музичка школа Ниш Трећи 
4. Дејковић, Срђан, Андријана Гимназија „Светозар Марковић“ Ниш Први 
5. Станишев, Саша, Ана Гимназија „9. Мај“ Ниш Први 

 
      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 Година 
1. Јовановић, Мирослав, Павле Факултет уметности у Нишу Прва 
2. Динић, Оливер, Анастасија Факултет уметности у Нишу Прва 
3. Обрадовић, Данило, Милош Електротехнички факултет у Београду Прва 
4. Ранђеловић, Мирољуб, Соња Медицински факултет у Нишу Пета 

5. Живадиновић, Радољуб, Александар Медицински факултет у Нишу Шеста 

6. Коцић, Дејан, Илија Медицински факултет у Нишу Пета 

7. Цветић, Саша, Урош Медицински факултет у Нишу Трећа 

8. Ристић, Синиша, Јелена Медицински факултет у Нишу Пета 

9. Сталевић, Зоран, Марко Медицински факултет у Нишу Трећа 

10. Велков, Васко, Андреја Медицински факултет у Нишу Пета 



11. Павловић, Жарко, Адријана Грађевинско архитектонски факултет у Нишу МАС 

12. Игић, Томислав, Даница Грађевинско архитектонски факултет у Нишу Пета 

13. Бандука, Нинослав, Вељко Медицински факултет у Београду Друга 

14. Ђорђевић, Небојша, Стефан Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу ДАС 

15. Бараћ, Ненад, Милица Факултет заштите на раду у Нишу Четврта 
 

 
II   ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Учесник Јавног позива који није задовољан Одлуком о избору кандидата за доделу 
стипендија у 2017. години може поднети приговор 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  12.5.2017. 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 2017. години, број 
3424-3/2017-12 од 20.03.2017. године, Одлуку о утврђивању додатних критеријума за стипендирање талентованих ученика 
и студената у 2017. години, број 3424-2/2017-12 oд 20.03.2017. године и утврдила текст Јавног позива, број  3424-4/2017 - 
12 од 20.03.2017. 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 21.03.2017. 
године.  
 По Јавном позиву за стипендирање талентованих ученика и студената у 2017. години, пријаве су поднела 22 ученика 
средњих школа и 97 студената високошколских установа. 
 Комисија је размотрила све приспеле пријаве и на основу утврђених критеријума утврдила да 5 ученика средњих 
школа и 15 студената високошколских установа не испуњавају опште или посебне услове за доделу стипендија у 2017. 
години  и то: 
 



 
УЧЕНИЦИ СРЕДЊИХ ШКОЛА 
 
 1.Мартин Пошмуга, ученик III разреда Гимназије „Бора Станковић“ 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 Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Друштва физичара Србије од 26.4.2015. године, 
- Бронзано признање са Међународног такмичења из рачунарске и информатичке писмености „Дабар“ из новембра 

2014. године, 
- Бронзано признање са Међународног такмичења из рачунарске и информатичке писмености „Дабар“ из новембра 

2015. године, 
 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  
бронзана признања са Међународног такмичења из рачунарске и информатичке писмености „Дабар“ из новембра 2014.г. и 
новембра 2015.г. су освојена на школском, а не републичком нивоу. 
 2.Динчић Кристина, ученица IV разреда Економске школе 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 освојио 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 освојено треће место на националном такмичењу из социјалног предузетништва које додељује 
„Достигнућа младих у Србији“ из априла 2016.г., 
 - Диплома за освојено друго место на 21. Републичком такмичењу у беседништву из марта месеца 2017.г. 
 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  је 
Диплома за освојено друго место на 21. Републичком такмичењу у беседништву освојена у текућој школској години а не у 
једној од претходне три године. Осим тога подносилац пријаве је корисник стипендије Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, чиме не испуњава један од општих критеријума из члана 11а, да подносиоци пријава „нису 
корисници стипендија по другом основу“. 
 3. Ранђеловић Ања, ученица III разреда Музичке школе 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 освојио једно од прва три места нa републичким 
и/или међународним такмичењима које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило Календаром 
такмичења“, поднела: 
 - Диплома Музичког друштва „Станковић“ за другу награду у предкатегорији „Б“ за такмичење соло певача „Лазар 
Јовановић“ из децембра 2014.г. 



 - Диплому за освојено 3. Место на републичком такмичењу ученика музичких школа Србије из априла 2015.г. 
 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  је  
Диплома Музичког друштва „Станковић“ за другу награду у предкатегорији „Б“ за такмичење соло певача „Лазар 
Јовановић“ из децембра 2014.г. а такмичење на коме је Диплома освојена се не налази у Календару такмичења и смотри 
ученика основних и средњих школа за школску 2013/2014 годину.  
 4. Дејковић Андријана, ученица I разреда Гимназије „Светозар Марковић“ Ниш, поднела 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“, поднела: 
 - Диплому за освојено 3. Место на државном такмичењу из програмирања за ученике основних школа из априла 
2016.г. 
 - Диплома из маја 2015.г. којом се потврђује да је остварила запажен резултат на међународном такмичењу „Кенгур 
без граница“ за 2015.г. 
 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  
Дипломом из маја 2015.г. којом се потврђује да је остварила запажен резултат на међународном такмичењу „Кенгур без 
граница“ за 2015.г. подносилац пријаве не рангира на једно од прва три места, већ се само потврђује да је „остварила 
запажен резултат“. 
 5. Станишев Ана, ученица I разреда Гимназије „9. Мај“, поднела је пријаву уз коју није доставила 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“: 
 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“. 
 
СТУДЕНТИ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 
 
 1. Јовановић Павле, студент I године Факултета уметности 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 освојену 3. Награду на такмичењу дрвених дувача из априла 2016.г.  



 - Диплома за освојену 3-1 награду у дисциплини „камерна музика“ IV категорије, на Фестивалу гудача „Stringfest“ 2015. 
Године. 
 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 се  
Фестивал гудача „Stringfest“ 2015. године не налази у Календару такмичења и смотри ученика основних и средњих школа 
за школску 2014/2015 годину.  
 2. Динић Анастасија, студент I године Факултета уметности 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 освојио једно од прва три места нa 
републичким и/или међународним такмичењима које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило 
Календаром такмичења“, поднела: 
 - Диплома Музичког друштва „Станковић“ за другу награду прве категорије за такмичење соло певача „Лазар 
Јовановић“ из децембра 2015.г. 
 - Диплому за освојену другу награду соло певања прва-Б категорија на републичком такмичењу ученика музичких 
школа Србије из априла 2015.г. 
 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  је  
Диплома Музичког друштва „Станковић“ за другу награду прве категорије за такмичење соло певача „Лазар Јовановић“ из 
децембра 2015.г. а такмичење на коме је Диплома освојена се не налази у Календару такмичења и смотри ученика 
основних и средњих школа за школску 2015/2016 годину.  
 3. Милош Обрадовић, студент I године Електротехничког факултета у Београду, 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 освојену трећу награду А категорије на државном такмичењу из информатике, ученика средњих школа 
Србије из априла 2016.г. 
 - Диплома за освојену трећу награду на математичком такмичењу „Мислиша“ из марта 2015.г. – основни ниво.  
 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  је  
Диплома за освојену трећу награду на математичком такмичењу „Мислиша“ из марта 2015.г. за основни ниво такмичења, 
а не републички и/или међународни. 
 4. Ранђеловић Соња, студент V године Медицинског факултета у Нишу. Одлуком о утврђивању додатних 
критеријума за стипендирање талентованих ученика и студената у 2017. години, као један од додатних критеријума је 
предвиђен и доказ да је подносилац пријаве на текућим студијама током свих година студија био у статусу студента чије 
се школовање финансира из буџета Републике  Србије, о чему је подносилац пријаве, на основу Јавног позива за 



стипендирање талентованих ученика и студената у 2017. години,  био дужан да достави доказ. На основу евиденције 
Медицинског факултета у Нишу утврђено је да је именована на четвртој години студија била у статусу студента чије се 
школовање не финансира из буџета Републике Србије. На основу наведеног, Комисија је утврдила да кандидат не 
испуњава услове за доделу стипендије. 
 5. Живадиновић Александар, студент VI године Медицинског факултета у Нишу. Одлуком о утврђивању додатних 
критеријума за стипендирање талентованих ученика и студената у 2017. години, као један од додатних критеријума је 
предвиђен и доказ да је подносилац пријаве на текућим студијама током свих година студија био у статусу студента чије 
се школовање финансира из буџета Републике  Србије, о чему је подносилац пријаве, на основу Јавног позива за 
стипендирање талентованих ученика и студената у 2017. години,  био дужан да достави доказ. На основу евиденције 
Медицинског факултета у Нишу утврђено је да је именовани на трећој години студија био у статусу студента чије се 
школовање не финансира из буџета Републике Србије. На основу наведеног, Комисија је утврдила да кандидат не 
испуњава услове за доделу стипендије.  
 6. Коцић Илија, студент V године Медицинског факултета у Нишу. Одлуком о утврђивању додатних критеријума за 
стипендирање талентованих ученика и студената у 2017. години, као један од додатних критеријума је предвиђен и доказ 
да је подносилац пријаве на текућим студијама током свих година студија био у статусу студента чије се школовање 
финансира из буџета Републике  Србије, о чему је подносилац пријаве, на основу Јавног позива за стипендирање 
талентованих ученика и студената у 2017. години,  био дужан да достави доказ. На основу евиденције Медицинског 
факултета у Нишу утврђено је да је именовани на првој години студија био у статусу студента чије се школовање не 
финансира из буџета Републике Србије. На основу наведеног, Комисија је утврдила да кандидат не испуњава услове за 
доделу стипендије.  
 7. Цветић Урош, студент III године Медицинског факултета у Нишу. Одлуком о утврђивању додатних критеријума за 
стипендирање талентованих ученика и студената у 2017. години, као један од додатних критеријума је предвиђен и доказ 
да је подносилац пријаве на текућим студијама током свих година студија био у статусу студента чије се школовање 
финансира из буџета Републике  Србије, о чему је подносилац пријаве, на основу Јавног позива за стипендирање 
талентованих ученика и студената у 2017. години,  био дужан да достави доказ. На основу евиденције Медицинског 
факултета у Нишу утврђено је да је именовани на првој и другој години студија био у статусу студента чије се школовање 
не финансира из буџета Републике Србије. На основу наведеног, Комисија је утврдила да кандидат не испуњава услове 
за доделу стипендије.  
 8. Ристић Јелена, студент V године Медицинског факултета у Нишу. Одлуком о утврђивању додатних критеријума за 
стипендирање талентованих ученика и студената у 2017. години, као један од додатних критеријума је предвиђен и доказ 
да је подносилац пријаве на текућим студијама током свих година студија био у статусу студента чије се школовање 
финансира из буџета Републике  Србије, о чему је подносилац пријаве, на основу Јавног позива за стипендирање 
талентованих ученика и студената у 2017. години,  био дужан да достави доказ. На основу евиденције Медицинског 
факултета у Нишу утврђено је да је именована на другој години студија била у статусу студента чије се школовање не 
финансира из буџета Републике Србије. На основу наведеног, Комисија је утврдила да кандидат не испуњава услове за 
доделу стипендије.  



 9. Сталевић Марко, студент III године Медицинског факултета у Нишу, поднео је пријаву уз коју је као доказ о 
испуњености услова из Јавног позива да подносиоци пријава „имају пребивалиште или боравиште, уколико су избеглице 
или интерно расељена лица, на територији Града Ниша најмање годину дана (услов се односи и на бар једног родитеља)“ 
доставио Уверење број 205-2714 од 03.04.2017.г. издато од стране МУП Србије, ПУ у Нишу у коме се наводи да је 
„пријавио пребивалиште у Општини Ниш, место Брзи Брод, улица Гаврила Динића број 015 дана 25.03.2017.г.“ На основу 
наведеног, Комисија је утврдила да кандидат не испуњава услове за доделу стипендије.  
 10. Велков Андреја, студент V године Медицинског факултета у Нишу, поднео је пријаву уз коју је као доказ о 
испуњености услова из Јавног позива да подносиоци пријава „имају пребивалиште или боравиште, уколико су избеглице 
или интерно расељена лица, на територији Града Ниша најмање годину дана (услов се односи и на бар једног родитеља)“ 
доставио Уверење број 205/2778 од 05.04.2017.г. издато од стране МУП Србије, ПУ у Нишу у коме се наводи да је 
„пријавио пребивалиште у Општини Ниш, место Ниш, улица Мија Петровића број 010 стан 26, дана 28.02.2017.г.“ Осим 
тога, подносилац пријаве није доставио ни доказ који се односи на бар једног родитеља. На основу наведеног, Комисија је 
утврдила да кандидат не испуњава услове за доделу стипендије.  
 11. Павловић Адријана, студент I године мастер академских студија на Грађевинско архитектонском факултету у 
Нишу, поднела је пријаву уз коју је као доказ о испуњености услова из Јавног позива да подносиоци пријава „имају 
пребивалиште или боравиште, уколико су избеглице или интерно расељена лица, на територији Града Ниша најмање 
годину дана (услов се односи и на бар једног родитеља)“ доставила Уверење број 205-2/2673 од 03.04.2017.г. издато од 
стране МУП Србије, ПУ у Нишу у коме се наводи да је „пријавио пребивалиште у Општини Ниш, место Ниш, улица 
Нестора Жучног број 009 А стан 1, дана 02.11.2016.г.“. На основу наведеног, Комисија је утврдила да кандидат не 
испуњава услове за доделу стипендије.  
 12. Игић Даница, студент V године на Грађевинско архитектонском факултету у Нишу. Одлуком о утврђивању 
додатних критеријума за стипендирање талентованих ученика и студената у 2017. години, као један од додатних 
критеријума је предвиђен и доказ да је подносилац пријаве на текућим студијама током свих година студија био у статусу 
студента чије се школовање финансира из буџета Републике  Србије, о чему је подносилац пријаве, на основу Јавног 
позива за стипендирање талентованих ученика и студената у 2017. години,  био дужан да достави доказ. На основу 
евиденције Грађевинско архитектонског факултета у Нишу утврђено је да је именована на првој години студија била у 
статусу студента чије се школовање не финансира из буџета Републике Србије. На основу наведеног, Комисија је 
утврдила да кандидат не испуњава услове за доделу стипендије.  
 13. Бандука Вељко, студент II године Медицинског факултета у Београду. На основу изјаве подносиоца пријаве, као 
и увидом у списак корисника стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја, утврђено је да подносилац 
пријаве прима стипендију Министарства просвете, науке и технолошког развоја, због чега не испуњава један од општих 
критеријума из члана 11а, да подносиоци пријава „нису корисници стипендија по другом основу“. На основу наведеног, 
Комисија је утврдила да кандидат не испуњава услове за доделу стипендије.  
 14. Ђорђевић Стефан, студент III године докторских академских студија на Факултету спорта и физичког васпитања у 
Нишу. Одлуком о подстицају развоја талентованих ученика и студената предвиђено је да право на стипендију могу 
остварити подносиоци пријава уколико „студент није старији од 26 година“, а што је наведено и у Јавном позиву за 
стипендирање талентованих ученика и студената у 2017. години. Увидом у читач електронске личне карте утврђено је да 



је подносилац пријаве рођен 1990. године, те да је навршио 26 година живота. На основу наведеног, Комисија је утврдила 
да кандидат не испуњава услове за доделу стипендије.  

 15. Бараћ Милица, студент IV године Факултета заштите на раду у Нишу. Уз пријаву, подносилац је приложио и 
Уверење Факултета заштите на раду у Нишу број 02/01-18/168-1 од 30.03.2017.г. којим се наводи да „укупна просечна 
оцена у току студија је 8,80 словима осам 80/100“. На основу наведеног, Комисија је утврдила да кандидат не испуњава 
услове за доделу стипендије.  

На основу изложеног,  донета је Одлука као у диспозитиву. 
 
 
Број: 4988-2/2017-12 
 
У Нишу 04.05.2017. године  
 
                                                                                                                                        Председник Комисије 
  
                                                                                                                                     ______________________ 
                                                                             Небојша  Лекић 


