
 На основу члана 56 Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 
88/08) и члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града 
Ниша", број 101/2008, 4/2009 и 58/2009), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 22.07.2010. године, донело је 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
 I Град Ниш пружа подршку Универзитету у Нишу у циљу обележавања 45 година 
од оснивања и факултетима Универзитета у Нишу који у 2010. години славе 50 година 
од почетка рада  
 II Град Ниш ће, у циљу пружања помоћи прослави Универзитету у Нишу, 
определити финансијска средства у укупном износу од 1.000.000,00 динара. 
 III Град Ниш ће факултетима који славе 50 година од оснивања, и то 
Грађевинско-архитектонском факултету, Машинском факултету, Електронском 
факултету, Правном факултету, Економском факултету и Медицинском факултету 
доделити средства у износу од по 2.000.000,00 динара ради побољшања услова рада и 
студентског стандарда. 
 IV Средства за финансирање Град Ниш обезбеђује у буџету Града Ниша 
 V Задужује се Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне 
набавке да реализује овај закључак. 
 VI Закључак доставити: Универзитету у Нишу, Грађевинско-архитектонском 
факултету, Машинском факултету, Електронском факултету, Правном факултету, 
Економском факултету, Медицинском факултету и Управи за финансије, изворне 
приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Град Ниш пружа подршку развоју Универзитета у Нишу и сваком факултету 
посебно. Ова година је јубиларна за Универзитет, а и сам Град, јер једна групација 
факултета слави пола века постојања. 
 Школујући кадрове који су неопходни за опстанак и развој Града, Универзитет и 
остали факултети дали су немерљив допринос развоју Града и шире околине. 
 И сам статус Града, Ниш дугује Универзитету и осталим  факултетима.  
 У циљу реализације обавеза из овог закључка, посебним уговором између Града 
Ниша, Универзитета и горе наведених факултета  биће дефинисани начини коришћења 
средстава. 
 
Број: 769-16/2010-03 
У Нишу, 22.07.2010. године 
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