
На основу члана  32.  став  3. Одлуке о јавним  признањима Града Ниша (''Службени
лист Града Ниша'',  број 96/13), члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист  Града Ниша“,
број 88/2008) и члана 72. Пословника о раду  Градског  већа  Града Ниша  („Службени лист
Града Ниша” број 1/2013 )

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 07.04.2014. године,  донело је

Р Е Ш  Е Њ Е

     I     У Решењу Градског већа Града Ниша број 79-4/2014-03 од 23.1.2014. године, у тачци II
после редног броја 7. додаје сe редни број: „8. Милошу Марјановићу, дипломираном студенту
Електронског факултета у Нишу“.

     II         У  истoм Решењу,  у тачци I II  износ од 1.000.000 динара замењује се износом од
1.050.000 динара.

      III      Решење доставити:  Управи за образовање,  Eлектронском факултету у Нишу и
Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Број: 483-24/2014-03
У Нишу,  07.04.2014. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК  ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Љубивоје Славковић, дипл. правник



О б р а з л о ж е њ е

Чланом  32. став  3.  Одлуке о јавним признањима Града Ниша (''Службени лист  Града
Ниша'',  број 96/13),  је прописано  да висину новчаног износа  награда најбољим студентима,
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.

У складу са наведеним,  Градско веће Града Ниша је донело Решење број 79-4/2014-
03 од 23.1.2014. године.

Решење је припремљено на основу података добијених од факултета Универзитета у
Нишу,  који су Управи за образовање доставили податке о најбољим  студентима на својим
факултетима.

Електронски факултет  у  Нишу  доставио је  допис  број  01/05-364/13  од  11.12.2013.
године,  којим  је  обавестио  Управу надлежну  за  послове  образовања да  је дипломирани
студент  Стојановић Иван  дипломирао са просечном оценом  10. Дописом број 01/05-048/14-
001 од 24.1.2014. године Електронски факултет у Нишу је накнадно обавестио ову Управу да
техничком  грешком  није  достављено и име дипломираног  студента Милоша Марјановића
који је дипломирао са просечном оценом 10.

У  складу  са  дописом  Електронског  факултета,  Комисија  за  подстицај  развоја
талентованих  ученика  и  студената  је  донела  Одлуку  број  2406-3/2014-12  од  24.3.2014.
године,   којом  је  извршена  измена  Одлуке  о  утврђивању  износа   награда  најбољим
студентима.

На основу изложеног, предлаже се доношење решења као у диспозитиву.

     
По овлашћењу - Начелник

                                       Управе за образовање

                  ____________________
                        Јелица Велаја
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