На основу Плана активности за 2016. годину, Управе за омладину и спорт,
Одсека за омладину, број 14/2016-19 од 08.01.2016. године, тачке II Решења о
образовању Комисије за избор најбољег идејног решења за плакат, број
3351/2014-01 које је Градоначелник Града Ниша донео 26.09.2014. године и
Наградног конкурса за ученике основних и средњих школа са територије Града
Ниша за најбоље идејно решење у оквиру кампање ДРОГА БЉАК на тему
„Плакатом против дроге“, број 1801/2016-19 од 30.09.2016. године,
Комисија за избор најбољег идејног решења за плакат, на седници одржаној
16.11.2016. године , донела је

ОДЛ УКУ
О ИЗБОРУ И ДОДЕЛИ НАГРАДА ЗА НАЈБОЉА ИДЕЈНА РЕШЕЊА ЗА ПЛАКАТ
НА ТЕМУ „ПЛАКАТОМ ПРОТИВ ДРОГЕ“

I
Врши се избор најбољих идејних решења од приспелих радова на расписани
наградни конкурс у оквиру кампање Дрога бљак, на тему '' Плакатом против дроге''
и додељују новчане награде:
I Прва категорија – ученици основних школа узраста од 7 до 11 година:
1. Прва награда - 7.000,00 динара, додељује се Ђорђевић Тијани, ученици IV/4,
ОШ ''Ђура Јакшић'' из Јелашнице, одељење у Просеку;
2. Друга награда - 5.000,00 динара, додељује се Стојановић Милици, ученици
I/2, ОШ ''Сретен Младеновић Мика'';
3. Трећа награда - 3.000,00 динара, додељује се Стојиљковић Теодори, ученици
II/2, ОШ ''Стефан Немања'';
II Друга категорија – ученици основних школа узраста од 11 до 15 година:
1. Прва награда - 7.000,00 динара, додељује се Тричковић Николији, ученици
VIII/1, ОШ ''Иван Горан Ковачић'' из Нишке Бање;
2. Друга награда – 5.000,00 динара додељује се Динић Сари, ученици VII, ОШ
''Војислав Илић Млађи'' из Хума;
3. Трећа награда - 3.000,00 динара, додељује се Јанковић Анђели, ученици
V/1, ОШ ''Душан Радовић'';
III Трећа категорија - ученици Уметничке школе:
1. Прва награда - 16.000,00 динара, додељује се Станковић Александри,
ученици IV – Г разреда Уметничке школе;
2. Друга награда – 13.000,00 динара, додељује се Девић Владимиру, ученику
IV- Г разреда Уметничке школе;
3. Трећа награда – 10.000,00 динара, додељује се Грбовић Марку, ученику IVГ разреда Уметничке школе;

IV

Четврта категорија - ученици осталих средњих школа:

1. Прва награда - 10.000,00 динара, додељује се Јовановић Павлу, ученику I/1,
Гимназије ''9. мај'';
2. Друга награда - 7.000,00 динара, додељује се Ивановић Наталији, ученици
I/1, Гимназије ''9. мај'';
3. Трећа награда - 4.000,00 динара, додељује се Петковић Петру, ученику I
разреда, Грађевинско техничке школе ''Неимар'';
II
Одлуку објавити на интернет презентацији Града Ниша, www.ni.rs, огласној
табли Управе за омладину и спорт и доставити је школама награђених кандидата.
III
Одлуку доставити: Управи за омладину и спорт, Управи за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке и архиви Градоначелника.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наградним конкурсом за ученике основних и средњих школа са територије
Града Ниша за најбоље идејно решење у оквиру кампање ДРОГА БЉАК на тему
„Плакатом против дроге“, број 1801/2016-19 од 30.09.2016. године и тачком II
Решења о образовању Комисије за избор најбољег идејног решења за плакат, број
3351/2014-01 које је Градоначелник Града Ниша донео 26.09.2014. године,
регулисано је да Комисија врши избор најбољих идејних решења од приспелих
радова на наградни конкурс и доноси одлуку о награђивању, у складу са условима
конкурса, као и да може да не додели поједине награде из конкурса, уколико
радови нису у складу са превентивним циљевима кампање.
У складу са условима објављеног наградног конкурса, расположивим
средствима за ове намене утврђених Финансијским планом Управе за омладину и
спорт, за реализацију Плана активности за 2016. годину, Одсека за омладину,
број 14/2016-19 од 08.01.2016. године, квалитетом приспелих радова и
сагласношћу са превентивним циљевима кампање, као и упутствима за израду, на
седници одржаној 16. 11. 2016. године, а сходно својим овлашћењима, Комисија
за избор најбољег идејног решења за плакат донела је ову Одлуку.
Број: 2078-2/2016-19
Ниш, 16.11.2016.године
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