РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Комисија за доделу награде за
толеранцију ''Цар Константин''
Број: 170/2016-3-02
У Нишу, 31.03.2016. године
На основу члана 5 Одлуке о награди за толеранцију ''Цар Константин''
(''Службени лист Града Ниша'', број 101/2012), Комисија за доделу награде за
толеранцију ''Цар Константин'' објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање предлога за доделу награде за толеранцију
''ЦАР КОНСТАНТИН''
Награда за толеранцију ''ЦАР КОНСТАНТИН'' је признање Града које се додељује
једном у току године за неговање и афирмисање толеранције и културе дијалога са
циљем подстицања унапређивања и очувања људских права и слобода у Граду.
Награда је установљена поводом обележавања 1700 година од доношења
Миланског едикта – акта о верској толеранцији, којим је признато право на слободно
исповедање хришћанске вере.
Награда се састоји се од дипломе и медаље. Може се доделити појединцу,
институцији или организацији за исказано изузетно лично или колективно ангажовање
и опредељеност у борби против сваког вида расне, политичке, верске, језичке,
културне и сваке друге дискриминације, а ради успостављања толеранције и културе
дијалога у Граду.
Кандидати за награду (појединци) треба да имају пребивалиште на територији
града Ниша или да делују на територији града Ниша, односно да је њихов ангажман
везан за подручје града Ниша у целини или у значајном делу.
Кандидати за награду (институције или организације) треба да буду
регистроване на територији града Ниша или да се њихов рад у целини или значајним
делом реализује на подручју града Ниша или се односи на Град.
Предлог за доделу Награде за толеранцију ''ЦАР КОНСТАНТИН'' може поднети
сваки грађанин или правно лице. Предлог се подноси у писаној форми, уз обавезу
свеобухватног образложења. Уз предлог се прилаже и документација (радна
биографија кандидата, публикована дела, каталози, ЦД или ДВД, планови, пројекти
или одговарајућа документација ако по природи ствари дело није могуће доставити,
критике, стручна мишљења и сл.). Приложена документација се након одлучивања не
враћа предлагачу.
Предлози се могу доставити од 15.04.2016. године до 30.04.2016. године, на
адресу: Скупштина Града Ниша, Секретару Скупштине Града, са назнаком ''За
Комисију за толеранцију ''ЦАР КОНСТАНТИН'', улица Николе Пашића број 24, или
у електронској форми на e-mail: komisije.sg@gu.ni.rs
Неблаговремени и непотпуни предлози неће се разматрати.
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ ЗА ТОЛЕРАНЦИЈУ ''ЦАР КОНСТАНТИН''
Председник
Проф. др Драгољуб Ђорђевић

