
          На основу члана 32. став 3. Одлуке о јавним признањима Града Ниша („Службени 
лист Града Ниша“, број 96/2013, 102/2014, 106/2017 и 85/2019), 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  25.11.2020. године, доноси 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 
      I  ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење Градског већа Града Ниша број 64-12/2019-03 од 
24.1.2019. године и број 975-8/2019-03 од 15.10.2019. године о додели награда  
студентима факултета Универзитета у Нишу, тако што се у ставу II после редног броја  
22. додаје: 
„ 23. Михајло Гајић, дипл. студент Медицинског факултета“. 
 

    II    У осталом,  Решење остаје непромењено. 

   
    III    Решење доставити Градској управи Града Ниша – Секретаријату за образовање   
         и  архиви Градског већа Града Ниша. 
 
 
 
Број:   955-24/2020-03 
У Нишу, 25.11.2020. године 
 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 

    
 
                                                                                                          ПРЕДСЕДНИЦА 
 
                                                                                                      Драгана Сотировски 

 

 

 

 

 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

               Правни основ за доношење Решења су члан 56. Статута Града Ниша 
(Службени лист Града Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) и члан 32. став 3. 
Одлуке о јавним признањима Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 96/2013, 
102/2014, 106/2017 и 85/2019). 
              Чланом 32. став 3. Одлуке о јавним признањима Града Ниша је прописано да 
висину новчаног износа награда најбољим студентима за постигнути успех у току 
студија и дипломираним студентима са просечном оценом 10 у току студија, на 
предлог Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената, утврђује 
Градско веће, решењем о додели награда. 
              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 студентима факултета Универзитета у Нишу.Саставни део 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 и Одлуком о допуни Одлуке број 9817-1/2019-12 од 
9.8.2019. године Градско веће Града Ниша донело је Решење број 64-12/2019-03 од 
24.1.2019. године и Решење број 975-8/2019-03 од 15.10.2019. године о додели награда     
студентима факултета Универзитета у Нишу, која садржи и податке о награђеним 
студентима. 
              Дана 24.1.2020. године Медицински факултет у Нишу је Комисији доставио 
молбу број 01-606 од 21.1.2020. године да се дипломцу Михајлу Гајићу додели награда 
јер је дипломирао са просечном оценом 10   2018. године, али је техничким пропустом 
стручне службе Медицинског факултета изостављен са списка који је достављен 
Комисији за подстицај развоја талентованих ученика и студената.                             
             Сходно својим овлашћењењима, Комисија је донела Одлуку о допуни Одлуке  
број 2456-6/2020-12 од 25.2.2020. године, тако што се у списку дипломираних 
студената који су дипломирали са просечном оценом 10, који је саставни део  Одлуке, 
после редног броја 22. додаје под редним бројем 23. Михајло Гајић, који је у 2018. 
години дипломирао 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 за 2020. годину 
(„Службени лист Града Ниша“, број 106/2019) у разделу 4 - Градска управа, програм 
14-Развој спорта и омладине, програмска активност 1301-0005-Спровођење 
омладинске политике, функција 950-Образовање које није дефинисано нивоом, 
позиција 139, 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 
 
 
 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 
 
 

                                                                                                                                 
                                                                                                          С е к р е т а р 
                                                                                                   ____________________ 
                                                                                                    Снежана Гроздановић 


