
       

  На основу члана 9, 11a и 12 Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената (''Службени лист Града 
Ниша'', број 49/2005, 49/2006 и 83/12-друга одлука), Јавног позива за стипендирање талентованих ученика и студената у 2019. години, 
број 1228-2/2019-12 од 30.01.2019. године и пристиглих  пријава,  Комисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената, 
на седници одржаној  25.3.2019.године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
 
 I НЕ ОДОБРАВА СЕ стипендирање кандидата који су поднели пријаве по Јавном позиву за стипендирање талентованих 

ученика и студената у 2019. години број 1228-2/2019 - 12 од 30.1.2019. године и то: 
 
 
       А)    У Ч Е Н И Ц И М А    С Р Е Д Њ И Х    Ш К О Л А   
 
Р. бр. Презиме, име родитеља, име Школа Разред 

1. Самарџија, Звонко, Ана Гимназија „ Бора Станковић“ Ниш први 
2. Николић, Братислав, Богдан Гимназија „ Бора Станковић“ Ниш први 
3. Петковић, Милица, Доротеја Гимназија ,,Светозар Марковић“ Ниш први 
4. Шакић, Његош, Вук Гимназија „9 мај“ Ниш други 
5. Цветановић, Виолета, Јана Гимназија ,,Светозар Марковић“ Ниш први 
6. Ђорђевић, Саша, Алекса ЕТШ „Мија Станимировић“ четврти 
7.  Крупа, Маја, Уна Гимназија ,,Светозар Марковић“ Ниш други 
8. Корићанац, Дијана, Виктор Прехрамбено хемијска школа Ниш други 
9. Мијалковић, Јасмина, Невена Гимназија „ Бора Станковић“  Ниш први 
10. Митић, Александар, Алекса ЕТШ „Мија Станимировић“ Ниш први 
11. Мичић, Виолета, Виктор Гимназија „Светозар Марковић“ Ниш другог 

 
      Б)    С Т У Д Е Н Т И М А    В И С О К О Ш К О Л С К И Х    У С Т А Н О В А   
  
Р. бр. Презиме, име родитеља, име Факултет Година 

1. Вујовић, Драгана, Мила Природно-математички  факултет у Нишу трећа 
2. Матејић, Дејан, Мирјана Медицински  факултет у Нишу трећа 
3. Јеротијевић, Зорица, Јелена Филозофски  факултет у Нишу трећа 

 



       

II   ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Учесник Јавног позива који није задовољан Одлуком о избору кандидата за доделу 
стипендија у 2019. години може поднети жалбу Градском већу Града Ниша, преко Градске управе Града Ниша-Секретаријата за 
образовање, Ул. Вожда Карађорђа бр. 16, у року од 8 дана од дана њеног објављивања на сајту Града Ниша, огласној табли Градске 
управе Града Ниша-Секретаријата за образовање  и огласној табли органа и служби Града Ниша,  закључно са 3.4.2019. године.  

 
 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

 Одлуком о подстицају развоја талентованих ученика и студената утврђен је начин подстицаја и стимулисања рада и развоја 
талентованих ученика и студената у циљу постизања натпросечних резултата у области образовања, науке, културе, уметности и 
спорта. 
 Чланом 9. ове одлуке прописана је, поред осталог, надлежност Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената 
да утврди додатне критеријуме за доделу стипендија и распише Јавни позив за доделу стипендија из буџета Града. Чланом 11а Одлуке 
прописани су општи критеријуми за остваривање права на стипендију Града Ниша, а чланом 12. да Комисија доноси одлуку о избору 
кандидата који остварују право на доделу стипендија по утврђеним мерилима и критеријумима. 
 Поступајући по наведеним одредбама Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената, Комисија је донела Одлуку 
о расписивању Јавног позива за стипендирање талентованих ученика и студената у 2019. години, број 1228-1/2019-12 од 30.1.2019. 
године, Одлуку о утврђивању додатних критеријума за стипендирање талентованих ученика и студената у 2019. години, број 1228-
3/2019-12 oд 30.1.2019. године и утврдила текст Јавног позива, број  1228-2/2019 - 12 од  30.1.2019. године, објављеног на званичном 
сајту Града Ниша и огласним таблама Секретаријата за образовање, ул. Вожда Карађорђа бр. 16 и огласној табли органа и служби 
Града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24  дана 30.1.2019. године.  
 По Јавном позиву за стипендирање талентованих ученика и студената у 2019. години, пријаве је поднело 34 ученика средњих 
школа и 89 студената високошколских установа. 
 Комисија је размотрила све приспеле пријаве и на основу утврђених критеријума утврдила да 11 ученика средњих школа и 3 
студента високошколских установа не испуњавају опште или посебне услове за доделу стипендија у 2019. години  и то: 

 
УЧЕНИЦИ СРЕДЊИХ ШКОЛА 
 
 1. Самарџија Ана, ученица првог разреда Гимназије „Бора Станковић“, поднела је пријаву уз коју је као доказе о испуњености 
услова из Јавног позива приложила: 
 - Потврду из МУП-а о пребивалишту за ученика и родитења  
 - Потврду из школе да је редован ученик првог разреда Гимназије „Бора Станковић“   
 - Фотокопију ђачке књижице за први разред Гимназије „Бора Станковић“ 
  - Фотокопија личне карте родитеља 
 - Фотокопију текућег рачуна 



       

 - Фотокопије диплома: за освојено прво место из биологије – окружно такмичење од 04.05.2017.; за освојено друго место из 
биологије – Окружно такмичење од 26.04.2015.; за освојено прво место из биологије – Окружно такмичење од 09.04.2016.; за освојену 
прву награду из математике – Општинско такмичење 01.03.2014.; за освојено прво место – Општинско такмичење од 14.03.2015.; за 
освојену трећу награду из математике – Окружно такмичење од 19.03.2016.; за освојено друго место из биологије – општинско 
такмичење 06.03.2016.; за освојено друго место из биологије – Општинско такмичење од 05.03.2017.; за освојено друго место из 
стпског језика и језичке културе – Општинско такмичење март 2018. 
 - Похвале: за приказан успех из математике – Општинско такмичење од 24.02.2018.; за учешће на Републичком такмичењу из 
биологије од 28.03.2017.; за пориказан успех из математике – Општинско такмичење од 25.02.2017.; за постигнути успех из физике – 
Окружно такмичење од 10.04.2016.; за постигнути резултат на математичком такмичењу – Републичко такмичење од 10.04.2016. 

 
Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидаткиња не испуњава услов из Јавног позива да је 

„најмање два пута у последње три године освојила једно од прва три места нa републичким и или међународним такмичењима које је 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења“, јер приложене дипломе нису са Републичког 
и Међународног такмичења, већ са нижег нивоа такмичења. 

 
  2. Николић Богдан, ученик првог разреда Гимназије „Бора Станковић“, поднео је пријаву уз коју је као доказ о испуњености 

услова из Јавног позива  приложио: 
  - Потврду из МУП-а о пребивалишту за ученика и родитеља  
  - Потврду из школе да је редован ученик првог разреда Гимназије „Бора Станковић“   
  - Фотокопије сведочанстава за пети, шести, седми, осми разред – диплома ОШ 
   - Фотокопију личне карте родитеља 
  - Фотокопије диплома: за освојено прво место из енглеског језика – Републичко такмичење од 04.06.2017.; за освојено друго 

место из биологије – Окружно такмичење 09.04.2016.; за освојено прво место из хемије – Окружно такмичење од 22.04.2018.; за 
освојено друго место из енглеског – Окружно такмичење од 25.03.2018.; за освојено птво место из енглеског језика – Регионално 
такмичење од 06.05.2017.; за освојено прво место из биологије – Окружно такмичење од 04.05.2017.; за освојено прво место из хемије 
– Окружно такмичење 01.04.2017. 

  - Похвале: из билогије, математике, енглеског језика за учешће и постигнути успех. 
  
  Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива, да је ,,најмање 

два пута у последње три године освојио једно од прва три места на републичким и или међународним такмичењима које је  
Министарство просвете ,науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења“,  јер има само једну диплому са Републичког 
такмичења из енглеског језик,остале дипломе су са нижег нивоа такмичења. 
 
 
 
 
 



       

 3. Петковић Доротеја, ученица  првог разреда Гимназије „Светозар Марковић“ у Нишу, поднела  је пријаву уз коју је као доказ о 
испуњености услова из Јавног приложила: 

  - Потврду из МУП-а о пребивалишту за ученика и родитења  
  - Потврду из школе да је редован ученик другог разреда Гимназије „Светозар Марковић“ 
  - Фотокопије сведочанстава за пети, шести, седми, осми разред – диплома ОШ; диплома о завршеном А1 нивоу француског 

језика 
  - Извод из матичне књиге рођених 
  - Фотокопију личне карте родитеља 
  - Фотокопију текућег рачуна 

- Дипломе: за освојено друго место у атлетици – Општинско такмичење 2018.; за освојено треће место из књижевности – 
Општинско такмичење 2017.; за освојено треће место из књижевности – Окружно такмичење 2017.;  

 
Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидаткиња не испуњава услов из Јавног позива,да 

је,,најмање два пута у последње три године освојила  једно од прва три места на републичким и или међународним такмичењима које 
је Министарство просвете,науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења јер приложене дипломе нису са Републичког 
и Међународног такмичења,већ са нижег нивоа такмичења. 

 
4. Шакић Вук, ученик другог разреда Гимназије „9 мај“ у Нишу, поднео је пријаву уз коју је као доказ о испуњености услова из 

Јавног позива   приложио: 
- Потврду из школе да је редован ученик другог разреда Гимназије „9 мај“ 
- Фотокопију личне карте родитеља 
- Извод из матичне књиге рођених 
- Фотокопију ђачке књижице другог разреда Гимназије „9 мај“ 
- Фотокопију текућег рачуна 

 
Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива,да је,, најмање 

два пута у последње три године освојио једно од прва три  места на републичким и или међународним такмичењима које је 
Министарство просвете,науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења“ јер није доставио ниједну диплому са 
такмичења. 

 
5. Цветановић Јана, ученица првог разреда Гимназије „Светозар Марковић“ у Нишу, поднела  је пријаву уз коју је као доказ о 

испуњености услова из Јавног позива  приложила: 
 - Потврду из МУП-а о пребивалишту за ученика и родитења  
 - Потврду из школе да је редован ученик другог разреда Гимназије „Светозар Марковић“ 
 - Фотокопије сведочанстава за пети, шести, седми, осми разред ОШ; Вукова диплома из ОШ 

- Фотокопију личне карте родитеља 



       

- Фотокопије диплома: за освојено друго место из књижевности – Републичко такмичење од 12.05.2018.; за освојено друго место 
из књижевности – Окружно такмичење 2017.; за освојено прво место из књижевности – Окружно такмичење 2018.;  за освојено прво 
место из књижевности – Општинско такмичење 2017.; за изузетан успех из српског језика – ОШ „И.Г.Ковачић“; за успехе на 
Републичким такмичењима ОШ „И.Г.Ковачић“. 

- Похвала Град Ниш за остварене резултате на такмичењима у школској 2017/2018. 
 
Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидаткиња  не испуњава услов из Јавног позива,да је 

,,најмање два пута у последње три године освојила једно од прва три места на републичким и или међународним такмичењима које је 
Министарство просвете,науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења“ јер има само једну диплому са Републичког 
такмичења из књижевности,остале дипломе су са нижег нивоа такмичења. 

 
6. Ђорђевић Алекса, ученик четвртог разреда ЕТШ „Мија Станимировић“ у Нишу, поднео је пријаву уз коју је као доказ о 

испуњености услова из Јавног позива приложио: 
 - Потврду из МУП-а о пребивалишту за ученика и родитења  
 - Потврду из школе да је редован ученик  
 - Фотокопије сведочанстава првог, другог и трећег разреда ЕТШ „Мија Станимировић“ 
 - Фотокопију личне карте родитеља 
 - Фотокопију текућег рачуна 
 - Фотокопије диплома: за освојено прво место из такмичења мултимедија – Републичко такмичење 15.04.2018. 
 
 Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива,да је ,,најмање 

два пута у последње три године освојила једно од прва три места на републичким и или међународним такмичењима које је 
Министарство просвете,науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења“ јер има само једну диплому са Републичког 
такмичења из мултимедије. 

 
 7. Крупа Уна, ученица другог разреда Гимназије „Светозар Марковић“ у Нишу, поднела је пријаву уз коју је као доказ о 

испуњености услова из Јавног позива приложила: 
 - Потврду из МУП-а о пребивалишту за ученика и родитења  
 - Потврду из школе да је редован ученик другог разреда Гимназије „Светозар Марковић“ 
 - Фотокопије сведочанстава пети, шести, седми, осми разред ОШ, Вукова диплома ОШ и сведочанство првог разреда Гимназије 

„Светозар Марковић“ 
 - Фотокопију личне карте родитеља 
 - Фотокопију текућег рачуна 

- Фотокопије диплома: за освојени други степен – Олимпијада на руском језику 2018.; за освојено прво место на литерарном 
конкурсу – Девети фестивал 2017.; за освојено друго место на литерарном конкурсу Културно – спортски центар Пале 2016.; за освојену 
прву награду и друго место– Панонски дечији град, сусрети деце и песника;  

 



       

Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидаткиња  не испуњава услов из Јавног позива,да 
је,,најмање два пута у последње три године освојила једно од прва три места на републичким и или међународним такмичењима које је 
Министарство просвете,науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења“, јер приложене дипломе нису са Републичког и 
Међународног такмичења,већ са нижег нивоа такмичења. 

 
 
8. Коричанац Виктор, ученик другог разреда Прехрамбено хемијске школе у Нишу, поднео је пријаву уз коју је као доказ о 

испуњености услова из Јавног позива приложио: 
 - Потврду из МУП-а о пребивалишту за ученика и оба родитења  
 - Потврду из школе да је редован ученик  
 - Извод из матичне књиге рођених 
 - Фотокопију личне карте оба родитеља  
 - Фотокопију текућег рачуна 
 - Фотокопије диплома: за освојено прво место из хемије – Републичко такмичење мај 2018. 
 

Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива, да је ,,најмање 
два пута у последње три године освојио једно од прва три места на републичким и или међународним такмичењима које је Министарство 
просвете,науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења“, јер има само једну диплому са Републичког такмичења из 
хемије. 

 
9. Мијалковић Невена, ученица  другог разреда Гимназије „Бора Станковић“, поднела  је пријаву уз коју је као доказ о 

испуњености услова из Јавног позива приложила: 
 - Потврду из МУП-а о пребивалишту за ученика и родитења  
 - Потврду из школе да је редован ученик другог разреда Гимназије „Бора Станковић“ 
 - Фотокопију сведочанстава за шести, седми и осми разред ОШ и Вукова диплома 

- Фотокопију личне карте родитеља 
- Фотокопије диплома: за освојено треће место из биологије – Општинско такмичење 2016.; за освојено друго место из биологије 

– Окружно такмичење 2016.; за освојено треће место из хемије – Општинско такмичење 2018.; за освојено треће место из хемије – 
Окружно такмичење 2017.; за освојено друго место из књижевности – Општинско такмичење 2017.; за освојено треће место из 
књижевности – Општинско такмичење 2018.; за освојено друго место из биологије – Општинско такмичење 2018.; за освојено треће 
место на књижевној олимпијади – Окружно такмичење од 15.04.2018. 

 
Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидаткиња  не испуњава услов из Јавног позива, да 

је,,најмање два пута у последње три године освојила једно од прва три места на републичким и или међународним такмичењима које је 
Министарство просвете,науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења“, јер приложене дипломе нису са Републичког и 
Међународног такмичења,већ са нижег нивоа такмичења. 

 



       

 
10. Митић Алекса, ученик четвртог разреда ЕТШ „Мија Станимировић“ у Нишу, поднео је пријаву уз коју је као доказ о 

испуњености услова из Јавног позива приложио: 
 - Потврду из МУП-а о пребивалишту за ученика и родитења  
 - Потврду из школе да је редован ученик 
 - Фотокопије стведочанстава шести, седми и осми разред ОШ 
 - Фотокопију личне карте родитеља 
 - Фотокопију текућег рачуна 
 - Фотокопије диплома: за освојено друго место у стоном тенису – Републичко такмичење од  23.11.2017.; за освојено друго место 

у стоном тенису – Републичко такмичење од 01.11.2018. екипно такмичење. 
 
 Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива, да је,,најмање 

два пута у последње три године освојио једно од прва три места на републичким иили међународним такмичењима које је Министарство 
просвете,науке и технолошког развоја утврсдило Календаром такмичења“,јер има једну диплому са републичког такмичења, а друга 
диплома је са екипног такмичења. 

 
 11. Мичић Виктор, ученик другог разреда Гимназије „Светозар Марковић“ у Нишу, поднео је пријаву уз коју је као доказ о 

испуњености услова из Јавног позива приложио: 
 - Потврду из МУП-а о пребивалишту за ученика и родитења – ученик је са територије Општине Ћуприја 
 - Потврду из школе да је редован ученик другог разреда Гимназије „Светозар Марковић“       
 - Фотокопије сведочанства за седми,осми и први разред Гимназије „Светозар Марковић“ 
 - Фотокопија личне карте родитеља 
 - Фотокопију текућег рачуна 
 - Фотокопије диплома: за освојену трећу награду из физике – Републичко такмичење од 10.04.2017.; за освојену трећу награду из 

физике – Републичко такмичење од 23.03.2018. 
  

Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива да ,,има 
пребивалиште, односно боравиште  уколико је избеглица или интерно расељено лице, на територији Града Ниша најмање годину дана (услов се 
односи и на бар једног родитеља) рачунајући уназад од датума објављивања јавног позива“,  јер ученик има пребивалиште на територији 
Општине Ћуприја. 

 
 
 
 
 
 
 



       

 
СТУДЕНТИ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА: 

 
 1. Вујовић Мила, студент  треће  године Природно-математичког  факултета у Нишу 
 Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива, јер остварује право 
на кредит од Министарства просвете, науке и технолошког развоја у износу од 8.400,00 динара месечно. 
 
 2.Матејић Мирјана , студент треће  године Медицинског  факултета у Нишу. Комисија је размотрила пријаву  и приложене 
доказе и утврдила  да кандидат не испуњава услов из Јавног позива, јер има укупну просечну оцену 8,92. 
 
 3. Јеротијевић Јелена, студент треће године Филозофског факултета у Нишу. Комисија је размотрила пријаву  и приложене 
доказе и утврдила  да кандидат не испуњава услов из Јавног позива, јер има укупну просечну оцену 8,76. 
 

 
 На основу изложеног,  донета је Одлука као у диспозитиву. 

 
 
 
 
             Заменик председника Комисије 
 
Број: 3500-2/2019-12 
 
У Нишу 25 .3.2019. године       Александра Брзаковић  
                           


