На основу члана 19. и 20. Одлуке о јавним признањима града Ниша
(''Службени лист града Ниша'', број 45/2007), Комисија за подстицај
развоја талентованих ученика и студената, на седници одржаној дана
26.12.2008. године, донела је
О Д Л У К У
о утврђивању висине новчаног износа награде
I ОДОБРАВА СЕ додела новчаних награда у нето износу од по
50.000,00 динара најбољим студентима 13 факултета Универзитета у Нишу
за постигнут успех у току студија.
II Награда је јавно признање које се додељује поводом 11. јануара Дана ослобођења града Ниша од Турака и састоји се од дипломе и
новчаног износа.
III Награда се додељује само једном студенту са сваког факултета и
то:
1.Миљковић (Славољуб) Миомиру, студенту Грађевинско –
Архитектонског факултета, смер саобраћајно-конструкторски ;
2.Звездановић ( Ранђел) Јелени, студенту Економског факултета;
3.Петковић (Предраг) Милошу, студенту Електронског факултета на
Студијском програму Електроника, смер за електронска кола и системе;
4.Стојановић ( Борислав) Ани, студенту Машинског факултета, на
образовном профилу термоенергетика и термотехника;
5.Јаношевић (Небојша) Предрагу, студенту Медицинског факултета,
на студијској групи стоматологије;
6.Миленковић (Слободан) Радмили, студенту Правног факултета;
7.Николов ( Трендафил) Јовани, студенту Природно-математичког
факултета, Одсека за математику и информатику, смер – дипл.
математичар за рачуноводство и информатику;
8.Цветковић ( Душко) Мирјани ,студенту Технолошког факултета у
Лесковцу, смер прехрамбено инжењерство;
9.Станковић ( Душан ) Тијани,студенту Учитељског факултета у Врању,
општи смер – професор разредне наставе;
10.Станковић ( Бранислав) Милени,студенту Факултета заштите на раду,
смер заштита животне средине ;
11.Минчић (Саша) Андрији ,студенту Факултета Уметности, Одсека за
музичку уметност, студијска група за дувачке инструменте –кларинет;
12.Живковић ( Добрица) Младену,студенту Факултета спорта и физичког

васпитања;
13.Перић Марку,студенту Филозофског факултета, Департмана за
филозофију.
IV Укупан нето износ за исплату новчаних награда је 650.000 динара.
V Одлуку доставити Градском већу града Ниша, Комисији за награде
града Ниша,Управи за финансије и Управи за образовање, културу,
омладину и спорт.

Образложење
Одлуком о јавним признањима града Ниша (''Службени лист града
Ниша'', број 45/2007), члановима 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 регулисано је
награђивање најбољих студената факултета Универзитета у Нишу за
постигнут успех у току студија а поводом 11. јануара - Дана ослобођења
града Ниша од Турака. Награда се састоји од дипломе и новчаног износа.
Чланом 19.Одлуке регулисано је да висину новчаног износа који ће
бити додељен најбољим студентима утврђује, на основу расположивих
средстава у буџету Града, Комисија за подстицај развоја талентованих
ученика и студената, уз сагласност Градског већа града Ниша.
Новчани део награде је једнак за све награђене студенте и износи по
50.000 динара, што за 13-оро студената нишких факултета износи укупно
650.000 динара.
Чланом 20. Одлуке регулисано је да факултети Универзитета у Нишу
предлажу студенте факултета за награду.Предлози за награду, с писаним
образложењем за сваког студента факултета, достављају се Комисији за
подстицај развоја талентованих ученика и студената, преко управе
надлежне за образовање.
У складу са напред наведеним, а сходно својим овлашћењима,
Комисија је на седници одржаној 26.12.2008 године, донела одлуку као у
диспозитиву.
Председник Комисије
_________________________
Проф. др Борисав Каменов

