
На основу члана  23a Одлуке о јавним признањима Града Ниша (''Службени 
лист Града Ниша'', број 45/2007 и 101/2012), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 09.01.2013. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
 О ДОДЕЛИ ПЛАКЕТА ГРАДА НИША  

I  ДОДЕЉУЈЕ СЕ Плакета Града Ниша студентима Универзитета у Нишу који 
су дипломирали у 2012. години са просечном оценом 10,00 у току студија, поводом 
11. јануара - Дана ослобођења Града Ниша од Турака, и то:

1. Милану Марковићу, дипломираном студенту Економског факултета
2. Марији Драгићевић, дипломираној студенткињи Правног факултета
3. Марији Цветковић, дипломираној студенткињи Природно - математичког 

факултета
4. Александри Трајковић, дипломираној студенткињи Природно - математичког 

факултета
5. Александру Трокицићу, дипломираном студенту Природно - математичког 

факултета
6.  Владану Павловићу, дипломираном студенту Природно - математичког 

факултета
7. Марини Ранђеловић, дипломираној студенткињи Медицинског факултета

II  Решење објавити у дневном листу „Народне новине“, на званичном  сајту 
Града Ниша и огласној табли Управе за образовање, културу, омладину и спорт, ул. 
Вожда Карађорђа бр. 16.

III Решење доставити:  Градоначелнику  Града  Ниша,  Универзитету  у  Нишу, 
Управи за образовање, културу, омладину и спорт. 

Број: 22-4/2013-03
У Нишу, 09.01.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

          Председник
                   

               
                                                                                  Проф. др Зоран Перишић



О б р а з л о ж е њ е

           Одлуком о јавним признањима Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', 
број  45/2007  и  101/2012),  чланом 23а  прописано  је  да  дипломирани  студенти 
Универзитета у Нишу са просечном оценом 10,00 у току студија добијају награду у 
виду Плакете Града Ниша, а поводом 11. јануара - Дана ослобођења Града Ниша од 
Турака.

Поменутом  Одлуком  прописано  је  да  факултети  Универзитета  у  Нишу 
достављају податке о студентима који су дипломирали са просечном оценом 10,00 у 
току студија  Управи за образовање, културу, омладину и спорт.

 Решење о додели Плакета Града Ниша доноси Градско веће Града Ниша.

У складу са дописом, број: 10727/2012 – 12 од 14.12.2012. године, Управе за 
образовање, културу, омладину и спорт, која обавља стручне и административно – 
техничке послове за потребе Комисије, којим је  од свих факултета Унивезитета у 
Нишу затражено да доставе обавештења о дипломираним студентима са просечном 
оценом 10,00 у току студија и у прилогу кога им је достављена  Одлука о јавним 
признањима Града Ниша, сви факултети Универзитета у Нишу су доставили тражене 
податке.

        На основу изложеног, Градско веће Града Ниша је донело Решење као у 
диспозитиву.

По овлашћењу - Начелник
Управе за образовање, културу,

омладину и спорт
______________________

Јелица Велаја


