
 
                            

На основу члана 56 Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", 
брoj 88/2008,143/2016 и 18/2019), и  члана 21. Одлуке о јавним признањима Града 
Ниша, („Службени лист Града Ниша“, 96/2013, 102/2014  и 106/2017), Градско 
веће Града Ниша донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НОВЧАНОГ  ИЗНОСА   

НАГРАДЕ ГРАДА НИША ЗА КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ 

 

I 

Утврђује се висина новчаног износа Награде Града Ниша за књижевност за 
децу и младе, која се додељује аутору првог издања најбоље књиге дечје прозе 
или поезије, објављене на српском језику у претходној години, у нето износу од 
300.000,00 динара. 

II 
 

Укупан износ новчане награде обезбеђен је из средстава буџета Града 
Ниша. 

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. 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

 
Број: 476-23/2019-03 

 
У Нишу, 14.05.2019. године     

Председник 
 

 
      Дарко Булатовић 

 
 

 



 
                            

О б р а з л о ж е њ е 

 

У складу са чланом 21.д Одлуке о јавним признањима Града Ниша, 
Награда Града Ниша за књижевност за децу и младе 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 Града Ниша за књижевност за децу и младе, који је радио у 
саставу: Пеђа Трајковић, Валентина Хамовић и Драгана Пешић Главашевић, 
предложио је да, новчани део награде буде у нето износу од 300.000 динара. 

Награда Града Ниша за књижевност за децу и младе, која се додељује 
аутору првог издања најбоље књиге дечје прозе или поезије, објављене на 
српском језику у претходној години, а  састоји се од повеље  и  новчаног износа, 
ове године припала је Радету Танасијевићу за књигу „Увод у њиву“.  

У складу са наведеним, доноси се Решење као у диспозитиву. 

  

                                                                                              СЕКРЕТАР 
 

 
 

                                                                                Небојша Стевановић 
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