
 
На основу члана 225 Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ 

бр. 33/1997, и 31/2001 и „Службени гласник РС“ бр. 30/2010), члана 12 Одлуке о 
подстицају развоја талентованих ученика и студената ("Службени лист Града Ниша'', 
бр. 49/05, 49/06 и  83/12-друга одлука),  решавајући по приговорима Сталевић Марка из 
Ниша, насеље Брзи Брод, улица Гаврила Динића број 15, Данице Игић из Ниша, улица 
Ћирила и Методија број 21/4 и Адријане Павловић из Ниша, улица Нестора Жучног 
број 9а/1 

Комисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената Града Ниша, 
на седници одржаној 6.6.2017. године, доноси  

 
 

О Д Л У К У  
 
 

 I УСВАЈАJУ СЕ  приговори: 
 
- Сталевић Марка из Ниша, Насеље Брзи Брод, улица Гаврила Динића број 15, 

студента III године Медицинског факултета у Нишу,  
- Данице Игић из Ниша, улица Ћирила и Методија број 21/4, студенткињe V 

године Грађевинско архитектонског факултета у Нишу и 
- Адријане Павловић из Ниша, улица Нестора Жучног број 9а/1, студенткињe I 

године докторских студија на Грађевинско архитектонском факултету у Нишу 
 
поднети против Одлуке Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и 

студената број 4988-2/2017-12 од 4.5.2017. године. 
 
II ОДОБРАВА СЕ додела стипендије у износу од 6.000  динара из буџета Града: 

Ниша следећим кандидатима: 
- Сталевић, Зоран,  Марку из Ниша, Насеље Брзи Брод, улица Гаврила Динића 

број 15, студенту III године Медицинског факултета у Нишу, 
- Игић,Томислав, Даници из Ниша, улица Ћирила и Методија број 21/4, 

студенткињи V године Грађевинско архитектонског факултета у Нишу и 
- Павловић, Жарко, Адријани из Ниша, улица Нестора Жучног број 9а/1, 

студенткињи I године докторских студија на Грађевинско архитектонском факултету у 
Нишу, 

 
 III  Овом  Одлуком делимично се мења  Одлука Комисије за подстицај развоја 

талентованих ученика и студената Града Ниша број 4988-2/2017-12 од 4.5.2017. године  
тако што се у ставу 1. у поднаслову „Б) Студентима високошколских установа“ бришу 
под редним бројем: 

- 9.  Сталевић ,Зоран, Марко студента III године Медицинског факултета у Нишу, 
- 11. Павловић, Жарко, Адријана, Грађевинско архитектонски факултет у Нишу и 
- 12. Игић, Томислав, Даница Грађевинско архитектонски факултет у Нишу 
 У осталим деловима, Одлука остаје непромењена.  
. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Сталевић Марко из Ниша, студент III године Медицинског факултета у Нишу 
поднео је дана 11.5.2017. године приговор против Одлуке Комисије за подстицај 
развоја талентованих ученика и студената број 4988-2/2017-12 од 4.5.2017. године. 

Приговор је благовремен, допуштен и изјављен од овлашћеног лица.  
Разматрајући изјављени приговор Комисија је утврдила следеће: 
 Комисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената донела је 

Одлуку број 4988-2/2017-12 од 4.5.2017. године  по којој се не одобрава додела 
стипендије Сталевић Марку са образложењем да не испуњава услов 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)“. Именовани је 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 15 дана 
25.03.2017.г.“. На основу наведеног, Комисија је утврдила да кандидат не испуњава 
услове за доделу стипендије.  

Незадовољан оваквом Одлуком, Сталевић Марко је у свом приговору навео да 
је „последњи пут пријавио пребивалиште и самим тим одјавио боравиште на 
територији Града Ниша, о којој чињеници је надлежни орган издао уверење број 205-
2714 од 03.04.2017. године“. Такође је навео и да он и његова породица на територији 
Града Ниша имају пријављено боравиште од 1999.г. те да је приложио и тзв. „зелени 
картон“ односно уверење МУП-а, „из кога се може видети пријављен боравак на 
територији Града Ниша од дана 04.02.2011. године, место Брзи Брод, ул. Гаврила 
Динића 15“. 

Адријана Павловић из Ниша, студенткиња I године докторских студија на 
Грађевинско архитектонском факултету у Нишу изјавила је дана 12.05.2017. године 
приговор против Одлуке Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и 
студената број 4988-2/2017-12 од 4.5.2017. године. 

Приговор је благовремен, допуштен и изјављен од овлашћеног лица.  
 Комисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената донела је 

Одлуку број 4988-2/2017-12 од 4.5.2017. године  по којој се не одобрава додела 
стипендије Адријани Павловић са образложењем да не испуњава услов 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)“. Именована је 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 „пријавила пребивалиште у Општини Ниш, место Ниш, улица Нестора 
Жучног број 9 А, стан 1, дана 2.11.2016.г.“. На основу наведеног, Комисија је утврдила 
да кандидат не испуњава услове за доделу стипендије.  

Незадовољна оваквом Одлуком, Адријана Павловић је поднела приговор. У 
свом приговору је навела да је рођена у Нишу где је завршила своје основно и средње 
образовање и наставила студије. Навела је и да има пребивалиште на територији 
Града Ниша 24 године и 9 месеци. Такође је навела да је по условима конкурса 
потребно да студент треба да има пребивалиште на територији Града Ниша од 
најмање годину дана, али да се у конкурсу нигде не наводи од ког тренутка студент 
треба да има пребивалиште, нити да оно није у прекиду, односно да је непрекидно. Уз 
приговор је поднела и Уверење број 205-2/3506 од 9.05.2017.г. издато од стране 
Министарства унутрашњих послова, Полицијске управе у Нишу којим се потврђује да је 
именована имала пребивалиште у Нишу од 30.12.1991.г. до 8.04.2016. године када је 
одјављена за Београд.  

Даница Игић из Ниша, студенткиња V године Грађевинско архитектонског 
факултета у Нишу изјавила је дана 10.5.2017. године приговор против Одлуке Комисије 
за подстицај развоја талентованих ученика и студената број 4988-2/2017-12 од 
4.5.2017. године. 

Приговор је благовремен, допуштен и изјављен од овлашћеног лица.  
 Комисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената донела је 

Одлуку број 4988-2/2017-12 од 4.5.2017. године  по којој се не одобрава додела 
стипендије Даници Игић са образложењем да не испуњава услов из јавног позива у 
складу са Одлуком о утврђивању додатних критеријума за стипендирање талентованих 
ученика и студената у 2017. години, којом је као један од додатних критеријума  
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.  

Незадовољна оваквом Одлуком, Даница Игић је у свом приговору навела да јој  
је због посебних околности у периоду полагања пријемног испита, недостајало 



неколико поена, тако да је прву годину студија уписала као самофинансирајући 
студент.  

Све наредне године студија је уписала као студент на буџетском финансирању 
и задржала висок просек оцена, при чему је  последње три године била стипендиста 
Града Ниша. Уз приговор је приложила уговоре о стипендирању средствима из буџета 
Града Ниша за 2014, 2015. и 2016. годину. 

Предложила је да Градско веће Града Ниша усвоји приговор, чиме би јој било 
омогућено да буде стипендиста Града и на петој години студија, што представља 
признање и подстрек за убудуће.  

 
Разматрајући предмете списа, изјављене приговоре, као и приложене доказе, 

Комисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената је утврдила да  
кандидати који су изјавили приговоре,  својим залагањем и успехом који су показали 
током студија, испуњавају услове да као талентовани студенти остваре право на 
стипендију из буџета Града Ниша, па  је одлучила као у диспозитиву.  

 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке може се 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 пријема исте. 

 
Одлуку доставити: Секретаријату за образовање и подносиоцу приговора. 
 
Број: 6474-1/2017-12 
 
У Нишу, 6.6.2017. год. 
 

 
 
 

                                                                               Председник Комисије 
 
          Небојша Лекић 
 
                
 


