На основу члана 56 Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша",
брoj 88/2008 и 143/2016), и члана 21. Одлуке о јавним признањима Града Ниша,
(„Службени лист Града Ниша“, 96/2013, 102/2014 и106/2017), Градско веће Града
Ниша донело је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НОВЧАНОГ ИЗНОСА
НАГРАДЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ“

I
Утврђује се висина новчаног износа награде ''Стеван Сремац'', која се
додељује аутору првог издања књиге прича или романа писаних српским језиком,
а објављених у 2017. години, у нето износу од 300.000,00 динара.
II
Укупан износ новчане награде обезбеђен је из средстава буџета Града
Ниша и Министарства културе и информисања Републике Србије.
III
Решење објавити у "Службеном листу Града Ниша".
IV
Решење доставити: Служби за послове Градског Већа, Градској управи
Града Ниша - Секретаријату за културу и информисање и Установи Нишки
културни центар.
Број: 1416-49/2018-03
У Нишу, 29.11.2018. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
Председник
____________________
Дарко Булатовић

Образложење

У складу са чланом 21. Одлуке о јавним признањима Града Ниша,
(„Службени лист Града Ниша“, број 96/2013 и 102/2014), награда ''Стеван Сремац''
се састоји од повеље и новчаног износа чију висину, примерену условима
времена у коме се награда додељује, на предлог жирија, утврђује Градско веће.
Жири награде ''Стеван Сремац'', који је радио у саставу: Јелена Јовановић,
Адријана Марчетић и Енес Халиловић предложио је да, новчани део награде
буде у нето износу од 300.000 динара.
На захтев Секретаријата за културу и информисање Секретаријат за
финансије доставио је Мишљење, да је износ за награду ''Стеван Сремац'' у
складу са Финансијским планом установе Нишки културни центар и Одлуком о
буџету Града Ниша за 2018. годину.
Награда ''Стеван Сремац'' која се додељује аутору првог издања књиге
прича или романа писаних српским језиком, а објављених у 2017. години, а
састоји се од повеље и новчаног износа, ове године припала је Крсти
Поповском, књижевнику из Београда.
У складу са наведеним, доноси се Решење као у диспозитиву.

СЕКРЕТАР

Небојша Стевановић

