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На основу Закључка Градског већа Града Ниша за финансирање активности Локалног 

акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Ниша број 215-27/2020-03 
од 21.02.2020. године, Решења Градског већа Града Ниша број 1216-13/2019-03 од 
10.12.2019. године о утврђивању услова усвајањем Правилника и броја стипендиста за 
школску 2019/20 годину, Јавног конкурса за доделу стипендија студентима ромске 
националности за школску 2019/2020 од 16.12.2019. године и члана 2. и 72. Пословника о 
раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша”,број 1/13, 95/16, 98/16, 124/16 
и 144/16), Градско веће Града Ниша на седници одржаној дана 21.02.2020. године, доноси  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I  Прихвата се предлог Комисије о избору 4 кандидата за доделу стипендија за 2019/20 
годину за студенте припаднике ромске националности на територији Града Ниша. 
 
II  Mења се Решење Градског већа Града Ниша број 1216-13/2019-03 од 10.12.2019. године о 
утврђивању услова усвајањем Правилника и броја стипендиста за школску 2019/20 годину у 
ставу II и IV и гласи: 
 
„II Град Ниш у школској 2019/2020 години доделиће 4 стипендије студентима ромске 
националности. 
IV Укупна вредност стипендија за школску 2019/2020. годину износи 400.000,00 РСД.“ 
 
 
 III У школској 2019/20 години Град Ниш ће стипендирати следеће кандидате, а према 
утврђеној бодовној листи и то: 
 
 

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ФАКУЛТЕТ 
Врста студија 

ГОДИНА БОДОВИ 

1. Габријела Бенић Машински факултет - мастер 1 45 
2. Ива Барчић Факултет уметности - основне 3 35 
3. Небојша Јованчић Правни факултет 1 25 
4. Давид Ашимовић Висока техничка школа струковних 

студија - основне 
1 25 

 
 
IV Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да са  корисницима или родитељима, закључи 
уговоре о стипендирању којим ће се ближе регулисати међусобна права и обавезе 
потписника. 
 
V Ово Решење објавити на огласној табли Градске управе Града Ниша и на порталу града. 
 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Град Ниш је на основу Закључка Градског већа Града Ниша за финансирање активности 
Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Ниша број 1147-
36/2019-03 од 22.11.2019. године из средстава предвиђених  Одлуком о буџету Града Ниша 
за 2019. годину  (“Службени лист Града Ниша”, број 118/18, 63/19, 85/19 и 100/19)   и 
Решења Градског већа Града Ниша број  1216-13/2019-03 од 10.12.2019. године о утврђивању 
услова усвајањем Правилника и броја стипендиста за школску 2019/20 годину, дана 
16.12.2019. године, Градоначелник Града Ниша је објавио на огласној табли и порталу Јавни 
конкурс за доделу стипендија студентима ромске националности за школску 2019/2020 број 
4996/2019-01 од 16.12.2019. године. Конкурс је трајао до 24.12.2019. године. 
 
Градоначелник је Решењем број 4996-1/2019-01 од 16.12.2019. године   формирао Комисију 
чији је задатак био да сачини ранг листу пријављених кандидата. 
 
Комисија се састала  дана 21.01.2020. године и констатовала да су у року приспеле 4  пријаве 
кандидата са комплетном документацијом. По објављивању резултата ресорног 
министарства, утврђено је да ни један од кандидата није остварио право на стипендију на 
основу Јавних позива који су објављени у 2019. години. 
 
Комисија је утврдила ранг листу кандидата који испуњавају услове и предложила Градском 
већу Града Ниша да донесе решење као у ставу II и III диспозитива, односно да за школску 
2019/2020 годину уместо 10 стипендира 4 корисника. 
 
На основу члана 10, 11. и 12. Правилника донето је решење као у ставу IV и V   диспозитива. 
 
На основу свега напред изложеног, а посебно имајући у виду потребу да се већи број 
припадника ромске националности укључи у систем високошколског образовања, донето је 
решење као у диспозитиву. 
  
Број:  215-28/2020-03 
У Нишу,  21.02.2020. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                        Дарко Булатовић 
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