
На основу члана 19 Одлуке о јавним признањима Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, број 45/2007 и 101/2012) и члана 39 Пословника о раду Градског већа 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/2008, 4/2009 и 58/2009),

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 09.01.2013. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I  Даје  се  сагласност  на  Одлуку Комисије  за  подстицај  развоја  талентованих 
ученика и студената број: 30 - 3/2013-12 од 08.01.2013.године, којом је утврђен новчани 
износ награде најбољим студентима тринаест факултета Универзитета у Нишу, у износу 
од по 50.000,00 динара за сваког награђeног студента.

II  Исплату средстава  у  укупном  износу  од  650.000,00  динара,  извршити  из 
раздела  3.4  -  Управа  за  образовање,  културу,  омладину  и  спорт,  функција  950  – 
Образовање које није дефинисано нивоом, позиција 140, економска класификација 472 
– Накнаде за социјалну заштиту из буџета. 

 III Решење доставити:  Комисији за подстицај развоја талентованих ученика и 
студената, Управи за образовање, културу, омладину и спорт и Управи за финансије, 
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке преко Управе за образовање, 
културу, омладину и спорт.

Број: 22-3/2013-03
Датум: 09.01.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

                                                                                           Председник 

                                                                                  Проф. др Зоран Перишић



                                              О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за  доношење Решења о  давању сагласности  на  новчани износ 
награде  која  се  додељује  најбољим  студентима,  а  који  је  утврдила  Комисија  за 
подстицај развоја талентованих ученика и студената садржан је у члану 19 Одлуке о 
јавним признањима Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 45/2007 и 101/2012) 
којим је прописано да се награда која се додељује најбољим студентима састоји од 
дипломе о додели награде и новчаног  износа,  чију висину,  на  основу расположивих 
средстава у буџету Града, уз сагласност Градског већа, утврђује Комисија, као и да је 
новчани износ награде једнак за све награђене студенте.

Комисија  за  подстицај  развоја  талентованих  ученика  и  студената  донела  је 
Одлуку број: 30 – 3/2013 – 12 од 08.01.2013.године, која је преко Управе за образовање, 
културу, омладину и спорт достављена Градском већу ради добијања сагласности.

Одлуком је утврђен износ од 50.000,00 динара за сваког од тринаест  студената 
факултета Универзитета у Нишу. 

Одлуку о избору најбољег студента свог факултета, са писаним образложењем, у 
складу  са  Одлуком  о  јавним  признањима  Града  Ниша,  донели  су  сви  факултети 
Универзитета у Нишу.

На основу наведеног, Градско веће је донело Решење о давању сагласности на 
Одлуку Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената.

  
По овлашћењу-Начелник 

      Управе за образовање, културу, 

                омладину и спорт

                    ___________________________

         Јелица Велаја

           

                                                                                                            



На основу члана 19 и  22 Одлуке о јавним признањима Града Ниша 
(''Службени лист Града Ниша'', број 45/2007 и 101/2012), 

Комисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената, на 
седници одржаној 08.01.2013. године, донела је

О  Д  Л  У  К  У

      I  УТВРЂУЈЕ СЕ висина новчаног дела награде најбољим студентима 
13 факултета Универзитета у Нишу,  за постигнут успех у току студија, у 
нето износу од по 50.000,00 динара за сваког награђеног студента. 

      II  Укупан нето износ за  исплату новчаних награда  је 650.000,00 
динара  и  исплаћује  се  из  раздела  3.4 - Управа  за  образовање,  културу, 
омладину  и  спорт,  функција  950  –  образовање  које  није  дефинисано 
нивоом,позиција  140,  економска  класификација  472  –  Накнаде  за 
социјалну  заштиту  из  буџета  која  апропријација  је  намењена  за 
подстицајна средства за талентоване ученике и студенте.

     III Одлуку   доставити  Градском  већу  Града  Ниша ради  добијања 
сагласности на утврђену висину новчаног износа награде.

    IV    По  добијању  сагласности  Градског  Већа  Града  Ниша,  Одлуку 
доставити Градоначелнику Града Ниша, Универзитету у Нишу, Управи за 
финансије,  изворне  приходе  локалне  самоуправе  и  јавне  набавке преко 
Управе  за  образовање,  културу,  омладину  и  спорт  и  Управи  за 
образовање, културу, омладину и спорт.

     V  По  добијању  сагласности  Градског  већа  Града  Ниша  Одлуку 
објавити на  званичном  сајту  Града  Ниша  www.ni.rs и  огласнoм  таблi 
Управе за образовање, културу, омладину и спорт,  Ул. Вожда  Карађорђа 
бр. 16.

http://www.ni.rs/


О б р а з л о ж е њ е

       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.

Поменутом  Одлуком  прописано  је  да  факултети  Универзитета  у 
Нишу доносе Одлуку о најбољем студенту свог факултета. 

Одлуке  о  избору  најбољег  студента  факултета,  с  детаљним 
образложењем достављају се Управи за образовање, културу, омладину и 
спорт .

         Одлуком је такође прописано  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. 

Сходно својим овлашћењима,  Комисија је  донела Одлуку по којој 
новчани  део  награде  је  једнак  за  све  награђене  студенте  и  износи  по 
50.000,00 динара, што за тринаесторо студената факултета Универзитета у 
Нишу износи укупно 650.000,00 динара.

       У складу са напред наведеним, Комисија је донела Одлуку као у 
диспозитиву.

Број: 30 - 3/2013 - 12
Датум: 08.01.2013.године

            Председник Комисије 

   Небојша Лекић




