На основу члана 19 Одлуке о јавним признањима Града Ниша (''Службени
лист Града Ниша'', број 45/2007) и члана 39 Пословника о раду Градског већа
Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 101/2008), Градско веће Града
Ниша, на седници од
2008. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ВИСИНУ НОВЧАНОГ ИЗНОСА НАГРАДЕ
НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
I
Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању висине новчаног износа
награде број 9169-2/2008-12 од 26.12.2008. године коју је донела Комисија за
подстицај развоја талентованих ученика и студената

II
Решење доставити: Комисији за награде Града Ниша, Комисији за подстицај
развоја талентованих ученика и студената, Управи за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке, Управи за образовање, културу, омладину и
спорт.
Број:
У Нишу,
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
Председник
мр Милош Симоновић

Образложење
Одлуком о јавним признањима Града Ниша, чланом 19, прописано је да се
награда најбољим студентима састоји од дипломе о додели награде, чији изглед и
текст утврђује Комисија за подстицај талентованих ученика и студената, и
новчаног износа, чију висину, на основу расположивих средстава у буџету града,
утврђује иста Комисија, уз сагласност Градског већа.
Комисија за подстицај талентованих ученика и студената је на седници
одржаној 26.12.2008. године донела Одлуку о утврђивању висине новчаног износа
награде којом је одредила да се најбољим студентима 13 факултета Универзитета
у Нишу додели новчана награда у износу од по 50.000 динара сваком студенту,
што је укупно 650.000 динара за исплату свих новчаних награда.
У циљу промовисања високог образовања и успеха које ови студенти
постижу током свог школовања, Градско веће Града Ниша сагласно је да се
предложени новчани износ на име награде исплати најбољим студентима које су, у
складу са Одлуком о јавним признањима Града Ниша, одредили факултети
Универзитета у Нишу.
Из наведених разлога предлаже се доношење Решења о давању
сагласности на висину новчаног износа награде најбољим студентима
Универзитета у Нишу.

Председник
Градског већа Града Ниша
мр Милош Симоновић

