На основу члана 8 Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и
студената ("Службени лист Града Ниша", број 49/2005 и 49/2006),
Комисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената на 20.
седници, одржаној дана 25.02.2011. године, донела је

ИЗВЕШТАЈ

О

РАДУ

КОМИСИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА
за 2010. годину

Скупштина Града Ниша је Одлуком о подстицају развоја талентованих
ученика и студената ("Службени лист Града Ниша", број 49/2005 и 49/2006) утврдила
начин подстицаја рада и развоја талентованих ученика и студената и начин рада и
надлежност Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената ( у
даљем тексту: Комисија).
Комисију је именовао Градоначелник Града Ниша, решењем бр.2406/2008-01
од 21.10 .2008.године, из реда истакнутих познаваоца области образовања, културе
и спорта, научних ствараоца и представника локалне самоуправе. Скупштина Града
Ниша је Решењем бр. 06-417/2008-7-02 од 27.10.2008. гоине дала сагласност на
Решење о именовању Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и
студената бр.2406/2008-01,("Службени лист Града Ниша", бр.94/2008) које је
Градоначелник Града Ниша донео 21.10.2008. године.
Комисија има 9 чланова, a ради и одлучује на седницама на начин утврђен
Пословником о раду број:3917-2/2005-12 који је Комисија усвојила 18.11.2005. године
и број 9169-1/2008-12 од 26.12.2008. године.
Задатак Комисије је да предлаже мере за подстицај развоја талентованих
ученика и студената, доноси одлуке о додели стипендија, новчаних накнада и
награда, утврђује износ новчаних средстава које се додељују и обавља друге
послове утврђене Одлуком.
Стручне и административно - техничке послове за потребе Комисије обавља
Управа за образовање, културу, омладину и спорт.
На основу члана 8. Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и
студената, Комисија подноси годишњи извештај о свом раду Градоначелнику Града
Ниша и Скупштини Града Ниша до 28. фебруара текуће године за претходну годину.
У 2010. години, Комисија је обављала послове из своје надлежности, на 9
одржаних седница.
Седнице је, по потреби, заказивао председник Комисије, а одржаване су у
просторијама Управе за образовање, културу,омладину и спорт, у улици Вожда
Карађорђа 16.

1. Додела наградa најбољим студентима факултета Универзитета у Нишу

Одлуком о буџету Града Ниша за 2010.годину , у разделу 3.4, на функцији 950образовање које није дефинисано нивоом, позицији 126 - накнаде за социјалну
заштиту из буџета, планирана су подстицајна средства за талентоване ученике и
студенте у укупном износу од 25.000.000,00 динара.
Са ове позиције исплаћују се средства за награде најбољим студентима 13
факултета Универзитета у Нишу, поводом 11. Јануара - Дана ослобођења Града
Ниша од Турака. Награда се састоји од дипломе и новчаног износа чију висину, у
складу са Одлуком о јавним признањима Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,
бр.45/2007“) одређује Комисија уз сагласност Градског већа Града Ниша. Одлуком
Комисије од 28.12. 2009. године утврђена је висина новчаног износа од по 50.000,00
динара за сваког студента. Напомињемо да новчани износ награде годинама није
мењан. На Одлуку Комисије Градско веће Града Ниша је дало сагласност Решењем
бр. 16-3/2010-03 од 08.01.2010. године.

2. Додела стипендија
У складу са овлашћењима из Одлуке о подстицају развоја талентованих
ученика и студената, Комисија је 23.10.2009.године донела Одлуку о утврђивању
додатних критеријума за стипендирање талентованих ученика средњих школа и
студената у 2010. години, као и
Одлуку о расписивању Јавног позива за
стипендирање талентованих ученика, студената и спортиста у 2010. години.
На деветој седници Комисија је утврдила текст Јавног позива, који је
објављен 20.11.2009. године у дневном листу „Народне новине“, на сајту Града
Ниша и огласним таблама Управе за образовање, културу омладину и спорт и
Скупштине Града Ниша. На јавни позив пријаве је поднело 497 кандидата, од тога:
79 ученика, 156 спортиста и 262 студента. Након разматрања пријава, а на основу
броја кандидата који испуњавају услове из одлука и на основу расположивих
средстава у буџету Града за ове намене, Комисија је 25.02.2010. године донела
Одлуку о висини износа стипендије за 2010. годину, којом је утврђен месечни износ
стипендије од 6.100,00 динара, уз напомену да се одређеном броју стипендиста у
току године обуставља исплата услед губитка статуса ученика (матуранти) тј.
студента (због истека апсолвентског стажа). Комисија је донела и Одлуку о избору
кандидата за доделу стипендије, по којој право остварује 292 кандидата, од тога: 23
ученика средњих школа, 66 спортиста и 203 студента. Одлука је објављена на сајту
Града Ниша и огласним таблама Управе за образовање, културу омладину и спорт и
Скупштине Града Ниша, а Обавештење о донетој одлуци објављено је у дневном
листу „Народне новине“ 01.03.2010. године, са роком од 8 дана за подношење
приговора на исту.
На Одлуку је поднето 66 приговора и то 65 благовремених, од тога: 15
приговора су поднели ученици средњих школа, 46 спортисти, а четири приговора су
поднели студенти.
На седници одржаној 23.03.2010. године, Комисија је, на основу накнадних
сазнања и разматрајући приговоре кандидата, донела Одлуку о измени одлуке, у
којој констатује да 8 учесника Јавног позива не могу остварити право на
стипендирање, јер примају стипендију из других извора, а да 10 учесника накнадно
остварују право на стипендију, што значи да је Комисија укупно одобрила
стипендирање 294 кандидата.

Градско веће Града Ниша, као другостепени орган за решавање по
приговорима
кандидата, је решењима о усвајању приговора одобрило
стипендирање још 18 кандидата, што значи да је Град стипендирао укупно 311
талената. Са кандидатима су потписани уговори, осим са једним кандидатом који се
у писаном облику одрекао признатог права.
На крају дајемо упоредне податке: у 2009. години одобрено је стипендирање
294 кандидата, за шта је утрошено 19.806.600,00 динара, а у 2010. години 311
кандидата, за шта је утрошено 21. 565.000,00 динара. Напомињемо да приликом
компарације треба имати у виду чињеницу да је Комисија смањила месечни износ
стипндије у 2010. години на 6.100,00 динара у односу на 2009.годину, када је
стипендија износила 6.600,00 динара, а у намери да што већи број талентованих
ученика, студената и спортиста оствари право на стипендију.

3. Додела новчаних награда ученицима основних и средњих школа

На основу овлашћења из Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и
студената Комисија је донела Одлуку о награђивању ученика основних и средњих
школа који су у школској 2009/2010 години освојили једно од прва три места на
званичним републичким и међународним такмичењима, утврђеним Календаром
такмичења Министарства просвете за школску 2009/2010 годину.
Одлуку је Комисија донела 23.06.2010. године, на основу спискова кандидата
које достављају школе, а које је Управа проверила и објединила.
Одлуком о додели новчаних награда Комисија је одредила висину награда, у
зависности од врсте и ранга такмичења, као и на основу расположивих средстава у
буџету Града, и то:
1.За освојена места на републичким такмичењима утврђено је за: I место 6.000,00 динара, II место - 5.000,00 динара и III место - 4.000,00 динара;
2. За освојена места на међународним такмичењима утврђено је за : I место 8.000,00 динара , II место - 7.000,00 динара и III место - 6.000,00 динара;
3.За освојена места на екипним и другим групним такмичењима утврђена је
јединствена награда за екипу - групу и то за: I место - 6.000,00 динара, II место 5.000,00 динара и III место - 4.000,00 динара.
Новчане награде свечано је доделио Градоначелник Града Ниша по
завршетку школске године, по традицији на Видовдан, 28.06.2010.године.
За постигнуте резултате на такмичењима у 2009. години додељено је укупно
343 новчаних награда (појединачних и екипних), од тога: 135 награда ученицима из
25 основних школа и 208 награда ученицима из 18 средњих школа.
Школе су и након рока предвиђеног у позиву достављале пријаве са именима
ученика који су остварили успех на касније заказаним такмичењима, или којима су
организатори такмичења са закашњењем доставили дипломе. Право на новчану
награду признато је и овим кандидатима, тако да је накнадно, на почетку школске
године уручено још 25 награда.
Поређења ради у 2009. години додељена је 191 награда, за шта су издвојена
средства у износу 2.103.000,00 динара, а у 2010 години додељено је 368 награда, за
које је обезбеђено укупно 1 952.000,00 динара.
Укупно за награде ученицима основних и средњих школа и студентима у 2010.
години из буџета Града издвојено је 2.603.000,00 динара, а са стипендијама то
износи 24.168.000,00 динара.

4. Додела једнократне новчане помоћи
Одлуком о подстицају развоја талентованих ученика и студената прописано је
право Комисије да доноси одлуку о додели и износу средстава по захтевима
талентованих ученика и студената за доделу новчане накнаде за трошкове које
имају на пољу стручног усавршавања, научног и културно-уметничког стваралаштва
и истраживачког рада (набавка стручне литературе, учила, путовања и сл). Без
обзира на оправдане захтеве талентованих ученика и студената за оваквим видом
помоћи, Комисија у 2010. години није усвојила ни један захтев, због недостатка
буџетских средстава за ове намене.

Председник Комисије
______________________
Проф.др Борислав Каменов

