
 
 
 
 
 

 
На основу члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени 

лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016),  
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 01.07.2019. године, доноси  
 
 
 

П Р Е П О Р У К У  
 
 
 I Препоручује се Установи за физичку културу Спортски центар „Чаир“, да 
размотри могућности давања на бесплатно коришћење базена ове установе у 
летњој сезони стипендистима Града Ниша и најбољим студентима Универзитета у 
Нишу,  уколико то не угрожава пословање ове установе. 
 
  
 II Препоруку доставити: Градској управи града Ниша – Секретаријату за 
омладину и спорт и Секретаријату за образовање и архиви Градског већа Града 
Ниша, док ће Установи за физичку културу Спортски центар „Чаир“ уз препоруку бити 
достављен и списак евентуалних корисника. 
 
 
Број: 627-4/2019-03 
У Нишу, 01.07.2019. године 
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О б р а з л о ж е њ е 
 
 

 
Град Ниш свакe, па и ове године, спроводи поступак и награђује најбоље 

ученике, студенте и спортисте додељивањем стипендија и награда. 
 
Тако је Градско веће Града Ниша, на основу Решења број 64-12/2019-03 од 

24.01.2019. године,  а у складу са чланом 32. ставом 3. Одлуке о јавним признањима 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 96/2013, 102/2014 и 106/2017), 
наградило 12 најбољих студената факултета Универзитета у Нишу и 21. 
дипломираног студента  факултета Универзитета у Нишу који су дипломирали са 
просечном оценом 10 у 2018. години. 

 
На основу члана 9, 11а и 12. Одлуке о подстицају развоја талентованих 

ученика и студената („Службени лист Града Ниша“, број 49/2005, 49/2006 и 83/2012- 
друга одлука), и Одлуке о избору кандидата за доделу стипендија у 2019.години, број 
3500-1/2019-12 од 25.03.2019. године коју је донела Комисија за подстицај развоја 
талентованих ученика и студената, 22 ученика средњих школа и 86 студената 
факултета Универзитета у Нишу добило је градске стипендије. 

 
У складу са својим овлашћењима из Одлуке о остваривању потреба и 

интереса грађана у области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 
109/2018 – пречишћен текст), а на основу чланова 36, 37, 38, 40, 41 и 42 цитиране 
Одлуке, Комисија за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и 
интереси грађана у области спорта у Граду, донела је Одлуку о избору кандидата 
који остварују право на доделу стипендија и износу стипендија у 2019. години, број 
497-2/2019 -19  од 22.04.2019.године, по којој 60 талентованих спортиста добија 
градску стипендију.   

 
Градоначелник Града Ниша је такође, на основу члана 27. Одлуке о 

остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу, Решењем 
број  825-1/2019-01 од 22.03.2019.године, одобрио суфинансирање програма 
„Организација бесплатне обуке скијања за најбоље студенте Универзитета у Нишу у 
школској 2017/2018 години“, спортске организације Универзитетски спортски савез 
Ниш, по коме је још 38 студената боравило на Копаонику.    

 
Град Ниш стипендира и 25 ученика средњих школа припаднике ромске 

националности на основу решења Градског већа Града Ниша, број 64-13/2019-03 од 
24.01.2019.године, у циљу реализације Закључка Градског већа Града Ниша за 
финансирање активности Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на 
територији Града Ниша број 1485 -21/2018-03 од 11.12.2018. године. 
 
 Из горе наведеног произилази да би се препорука за бесплатно коришћење 
базена Спортског центра „Чаир“ односила на 264 талентованих младих људи. 

 
 Циљ доношења  ове препоруке Установи за физичку културу Спортски центар 

„Чаир“, да размотри могућности давања на бесплатно коришћење базена ове 
установе стипендистима Града Ниша и најбољим студентима Универзитета у Нишу, 



је да се и кроз овај вид награде ода признање свим талентованим ученицима и 
студентима као и спортистима за њихове досадашње успехе на свим пољима науке, 
културе, уметности и спорта као и да се подстакну на даље усавршавање и 
постизање још бољих резултата у циљу личне промоције, популаризације својих 
школа, факултета и клубова али и презентације  Града Ниша, који уме да се одужи 
вредним, талентованим и упорним младим људима. 

 
 
 
                                                                       Секретар Секретаријата 
                                                                           за омладину и спорт 
 
                                                                                Саша Шагрић                                                                            
                                                      


