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, 144/2016 и 117/2020),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 25.01.2021. године, донело је

РЕШЕЊЕ
I ДОДЕЉУЈУ СЕ награде најбољим студентима факултета Универзитета у Нишу
за 2020. годину, за постигнут успех у току студија, које се састоје од дипломе и
новчаног дела награде у износу од 50.000 динара и то:
1. Димитри Јездимировић, студенткињи Грађевинско-архитек. факултета у Нишу
2. Александри Тричковић, студенткињи Технолошког факултета у Лесковцу
3. Маши Нешић, студенткињи Електронског факултета у Нишу
4. Дамјану Рангелову, студенту Машинског факултета у Нишу
5. Ромини Херодек, студенткињи Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу
6. Михаилу Дашићу, студенту Факултета уметности у Нишу
7. Милици Стојановић, студенткињи Филозофског факултета у Нишу
8. Зорици Стојадиновић, студенткињи Правног факултета у Нишу
9. Јовани Ракић, студенткињи Пољопривредног факултета у Крушевцу
10. Христини Јоцић, студенткињи Медицинског факултета у Нишу
11. Стефану Ђурићу, студенту Факултета заштите на раду у Нишу
12. Немањи Животићу, студенту Педагошког факултета у Врању
13. Кристини Динчић,студенткињи Економског факултета у Нишу
14. Данилу Петковићу,студенту Природно-математ. факултета у Нишу
II ДОДЕЉУЈУ СЕ награде дипломираним студентима факултета Универзитета у
Нишу, који су дипломирали са просечном оценом 10 у 2020. години, које се састоје од
плакете и новчаног дела награде у износу од 50.000 динара и то:
1. Јовани Николић, дипл. студенткињи основних академских студија Електронског
факултета у Нишу
2. Нађи Гавриловић, дипл. Студенткињи мастер академских студија Електронског
факултета у Нишу
3. Јовану Вјештици, дипл. студенту мастер академских студија Електронског
факултета у Нишу
4. Ивану Дамњановићу, дипл. студенту мастер академских студија Електронског
факултета у Нишу
5. Кристини Јанковић, дипл. студенткињи интегрисаних академских студија
Медицинског факултета у Нишу
6. Милици Живановић, дипл. студенткињи
интегрисаних академских студија
Медицинског факултета у Нишу
7. Богдану Стојиљковићу, дипл. студенту интегрисаних академских студија
Медицинског факултета у Нишу
8. Стефану Стоилковићу, дипл. студенту основних академских студија Економског
факултета у Нишу

9. Милици Вукајловић, дипл. студенткињи основних академских студија Економског
факултета у Нишу

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
Број: 56-1 /2021-03
У Нишу, 25.01.2021.године

Председница

Драгана Сотировски

Образложење
Одлуком о јавним признањима Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
96/2013, 102/2014, 106/2017 и 85/2019), у члану 29. је прописано да се као јавно признање
додељују награде најбољим студентима факултета Универзитета у Нишу и то:
-најбољим студентима за постигнут успех у току студија и
-дипломираним студентима са просечном оценом 10 у току студирања.
Истом Одлуком је у члану 30. прописано да факултети Универзитета у Нишу
доносе одлуку о најбољем студенту факултета, коју достављају управи надлежној за
послове образовања.
Одлуком је такође у члану 31. прописано да се награда додељује и дипломираним
студентима који су дипломирали са просечном оценом 10 у години која претходи години у
којој се уручује награда, о чему факултети Универзитета у Нишу достављају податке
Управи надлежној за послове образовања.
Поменутом Одлуком, у члану 32. став 3. прописано је да висину новчаног износа
ових награда, примерену условима времена у коме се награда додељује, на предлог
Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената, утврђује Градско веће,
решењем о додели награда.
Факултетима Универзитета у Нишу достављен је допис којим су обавештени да је
потребно да доставе одлуке о избору најбољих студената и податке о дипломираним
студентима који су у 2020. години дипломирали са просечном оценом 10.
Факултети Универзитета у Нишу доставили су обавештења о избору најбољих
студената факултета и дипломираним студентима са просечном оценом 10 у току
студирањa и то:
-Економски факултет у Нишу, доставио је допис број 01-2808 од 25.12.2020.
године, у коме је наведено да је Кристина Динчић изабрана за најбољег студента
Факултета, а да су Стефан Стоилковић и Милица Вукајловић, дипломирани студенти
основних академских студија, дипломирали са просечном оценом 10.
-Филозофски факултет у Нишу, доставио је допис број 471/1-01 од 22.12.2020.
године, у коме је наведено да је Милица Стојановић изабрана за најбољег студента
Факултета.
-Правни факултет у Нишу доставио је допис број 01-3131/6 од 28.12.2020. године у
коме је наведено да је Зорица Стојадиновић изабрана за најбољег студента Факултета.
-Машински факултет у Нишу, доставио је допис број 612-9-232/2020 од 11.12.2020.
године, у коме је наведено да је Дамјан Рангелов изабран за најбољег студента
Факултета.
-Педагошки факултет у Врању, доставио је одлуку број 188 од 29.12.2020. године
да је Немања Животић изабран за најбољег студента Факултета.
-Природно-математички факултет у Нишу, доставио је допис број 1291/1-01 од
23.12.2020.године у коме је наведено да је Данило Петковић изабран за најбољег
студента Факултета.
-Технолошки факултет у Лесковцу, доставио је допис број 1357/1- од 8.12.2020.
године, у коме је наведено да је Александра Тричковић изабрана за најбољег студента
Факултета;
Факултет Уметности у Нишу, доставио је допис број 1635 од 28.12.2020. године, у
којој је наведено да је Михаило Дашић изабран за најбољег студента Факултета;
-Факултет заштите на раду у Нишу, доставио је допис број 01-сп од 21.12.2020.
године, у којој је наведено да је Стефан Ђурић изабран за најбољег студента Факултета;
- Електронски факултет у Нишу, доставио је допис број 01/05-243/20-001 од
9.12.2020. године, у коме је наведено да је Маша Нешић изабрана за најбољег студента
Факултета, а да су Јована Николић, дипломирани студент основних академских студија,
Нађа Гавриловић, дипломирани студент мастер академских студија са просечном оценом

10 ,Јован Вјештица дипломирани студент мастер академских студија Факултета
дипломирали са просечном оценом 10 и Иван Дамњановић дипломирани студент мастер
академских студија Факултета са просечном оценом 10.
- Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу, доставио је допис број 04-1946 од
11.12.2020. године, у коме је наведено да је Ромина Херодек изабрана за најбољег
студента Факултета;
-Грађевинско-архитетонски факултет у Нишу, доставио је допис број 40/151 од
7.12.2020.године, у коме је наведено да је Димитра Јездимировић изабрана за најбољег
студента Факултета.
-Медицински факултет у Нишу доставио је допис од 01-13519 од 24.12.2020.
године, у коме је наведено да је Христина Јоцић изабрана за најбољег студента
Факултета а да су Кристина Јанковић, Милица Живановић и Богдан Стојиљковић,
дипломирани студенти интегрисаних академских студија Медицинског факултета са
просечном оценом 10.
Комисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената је донела Одлуку
број 215-2/2021-07 од 15.01.2021. године, којом се предлаже да најбољим студентима и
дипломираним студентима који су у 2020. години дипломирали са просечном оценом 10,
буду додељене новчане награде у једнаком нето износу од по 50.000 динара.
На основу изложеног, предлаже се доношење решења као у диспозитиву.
Вршилац дужности начелника
Градске управе за друштвене делатности

Катарина Митровски

