На основу члана 10. и 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града
Ниша“, број 88/2008),
Скупштина Града Ниша, на седници од __________2012.године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПРИЗНАЊИМА ГРАДА НИША

Члан 1.
У Одлуци о јавним признањима Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,
број 45/2007), члан 20. мења се и гласи:

„Члан 20
Факултети Универзитета у Нишу доносе одлуку о најбољем студенту
факултета, на основу критеријума прописаних овом Одлуком.
Одлука из става 1. овог члана са детаљним образложењем доставља се у
писаном облику најкасније до 15. новембра текуће године управи надлежној за
послове образовања.
Градско веће Града Ниша доноси решење о додели награда најбољим
студентима.“
Члан 2.
Члан 21. мења се и гласи:
„Члан 21
„За најбољег студента факултета у смислу ове одлуке, факултет може
изабрати лице које:
- је студент II степена студија, односно, студент мастер академских студија
или интегрисаних студија, или је у години која претходи години у којој се уручује
награда завршило наведене студије, односно дипломирало и
- има највишу просечну оцену у току студирања на I и II степену студија.

Просечна оцена се рачуна сабирањем свих оцена у току студирања на I и II
степену студија и поделом са бројем положених испита.
Уколико два студента истог факултета имају исти просек оцена, предност
има студент који је остварио већи број ЕСПБ бодова.
У случају да два студента истог факултета имају исти број ЕСПБ бодова,
предност има студент који је за краће време постигао тај успех, или је својим
научним и стручним радом постигао резултате и признања у земљи и
иностранству.
Факултети својим актима могу прописати додатне критеријуме за избор
најбољег студента факултета и начин објављивања одлуке о избору најбољег
студента.
О приговорима на одлуку о избору најбољег студента факултета одлучује
надлежни орган факултета.“
Члан 3.
После члана 23. додаје се нови члан 23 а, који гласи:
„Члан 23 а
Дипломирани студенти Универзитета у Нишу са просечном оценом 10,00 у
години која претходи години у којој се уручује награда, добијају награду у виду
Плакете Града Ниша.
Плакете Града Ниша додељују се сваке године поводом 11. јануара – Дана
ослобођења Града Ниша од Турака и уручује их Градоначелник.
Изглед и текст Плакете Града Ниша утврђује Комисија за подстицај развоја
талентованих ученика и студената.
Факултети Универзитета у Нишу Управи надлежној за послове образовања,
најкасније до 15. новембра текуће године достављају податке о студентима који су
дипломирали у текућој години са просечном оценом 10 у току студија.
Градско веће Града Ниша доноси решење о додели плакета Града Ниша.
Члан 4.
Поглавље: „VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ“ мења се и гласи: „VIII ПРЕЛАЗНЕ И
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ“, и после члана 33 додаје се нови члан 33а који гласи:

„Члан 33а
Рок из члана 20. и 23а за доставу одлуке и података за доделу награда и
плакета у 2012. години је 15.децембар 2012. године“.

Члан 5.

Ова одлуку ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу Града Ниша“.

Број:
У Нишу, _______2012.године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
Проф. др Миле Илић

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавним
признањима је члан 10. Статута Града Ниша, којим се прописује да Град
установљава награде и јавна признања.
Комисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената поднела је
иницијативу за измену члана 20. важеће Одлуке, са циљем да се одредбама
Одлуке јасно одреди ко доноси одлуку о најбољем студенту. Предложеним
изменама и допунама прописује се да факултети Универзитета у Нишу доносе
одлуку о најбољем студенту на основу критеријума прописаних одлуком, а Градско
веће Града Ниша доноси решење о додели награда најбољим студентима.
Такође, на иницијативу Комисије за измену члана 21. важеће Одлуке,
одређују се лица која могу бити изабрана за најбоље студенте од стране
факултета, као и критеријуми на основу којих факултети врше избор својих
најбољих студената у смислу Одлуке.
На иницијативу председника Скупштине Града установљава се награда у
виду Плакете, која ће се додељивати свим студентима Универзитета у Нишу који
су дипломирали са просечном оценом 10,00 у години која претходи години у којој
се уручује награда, те се у том смислу предлаже допуна важеће Одлуке.
На основу наведеног предлаже се Скупштини Града да донесе Одлуку о
изменама и допунама Одлуке о јавним признањима Града Ниша.
У прилогу Предлога одлуке дат је преглед чланова Одлуке који се мењају и
допуњују.

По овлашћењу-Начелник
Управе за образовање, културу,
омладину и спорт
_______________
Јелица Велаја

ПРЕГЛЕД ЧЛАНОВА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПРИЗНАЊИМА ГРАДА НИША КОЈИ
СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ

Члан 20.
Факултети Универзитета у Нишу предлажу најбоље студенте факултета за награду.
Предлози за награду, с писаним образложењем за сваког судента факултета, достављају
се најкасније до краја новембра месеца текуће године Комисији за подстицај талентованих ученика
и студената, преко управе надлежне за образовање.
Члан 21.
Уколико два студента истог факултета имају исти просек оцене, предност има кандидат:
а) који је на вишој години студија,
б) који је својим научним и стручним радом постигао резултате и признања у земљи и
иностранству.
За награду може бити предложен студент који је, у години која претходи години у којој се
уручује награда, дипломирао или добио неку другу награду за постигнут успех.

