
 
 На основу члана 32. став 3. Одлуке о јавним признањима Града Ниша 
(''Службени лист Града Ниша'', број 96/2013, 102/2014 и 106/2017), члана 56. Статута 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) 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 15.10.2019. године, донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

      I  ДОПУЊУЈЕ СЕ решење Градског већа Града Ниша број 64-12/2019-03 oд 
24.1.2019. године о висини награда најбољим студентима факултета Универзитета у 
Нишу, тако што се у ставу II после редног броја 21 додаје: 
 
„22. Наталија Недељковић, дипл. студенткиња основних академских студија Правног 
факултета“. 
 
  II  У осталом, наведено Решење остаје непромењено. 
 
  III Решење доставити Градској управи Града Ниша-Секретаријату за образовање и 
Секретаријату за финансије и архиви Градског већа Града Ниша. 
 
 
 
                               
                                                 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                       
 
Број: 975-8/2019-03    
 

 Председник 

 
У Нишу, 15.10.2019. године 

  

  Дарко Булатовић 
 
 

 
 

 
  



О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Комисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената је у складу са 
чланом 32. став 3. Одлуке о јавним признањима Града Ниша  донела Одлуку број 856-
1/2019-12 од 18.1.2019. године, којом се Градском већу Града Ниша предлаже висина 
награде најбољим студентима факултета Универзитета у Нишу. Саставни део ове 
Одлуке је списак најбољих студената факултета Универзитета у Нишу и списак 
студената који су  у 2018. години дипломирали са просечном оценом 10. 

У складу са овом Одлуком, Градско веће Града Ниша донело је Решење број 
64-12/2019-03 oд 24.1.2019. године о висини награда најбољим студентима факултета 
Универзитета у Нишу, које садржи и податке о награђеним студентима. 

Правни факултет у Нишу је накнадно доставио допис број 01-10/2 од 5.6.2019. 
године, којим је извршио допуну свог предлога број број 01-10/1 од 10.1.2019. годину и 
предложио да Наталија Недељковић накнадно добије награду, с обзиром да је 
дипломирала са просечном оценом 10 на Правном факултету у Нишу дана 5.10.2018. 
године. 

Сходно својим овлашћењима, Комисија је донела Одлуку о допуни Одлуке  број 
9817-1/2019-12 од 09.08.2019. године, тако што се у списку дипломираних студената 
који су дипломирали са просечном оценом 10, који је саставни део ове Одлуке, после 
редног броја 21. додаје  под редним бројем 22. Наталија Недељковић, која је у 2018. 
години дипломирала са просечном оценом 10. 

За реализацију овог Решења потребна су средства у износу од 50.000 динара. 
Средства су планирана  Одлуком о буџету Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ 

број 118/2018 и 63/2019) у разделу 4.1 Градска Управа, програм 14- Развој спорта и 
омладине, програмска активност 1301-0005-спровођење омладинске политике, функција 
950-образовање које није дефинисано нивоом,  позицијa 279, економска класификација 
4727- Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт, која је намењена за 
подстицај развоја  талентованих ученика и студената и за награде најбољим студентима 
Универзитета у Нишу. 

 
 На основу изложеног, предлаже се доношење решења као у диспозитиву. 
 
 
 
Бојана Станковић____________________ 
  
 Марија Андоновић___________________  
 
 

  Овлашћено лице – По овлашћењу  
Начелника Градске управе Града Ниша 

   
   

 
  Бојана Станковић 
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