
 
                            

На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" 
брoj 88/2008), и  члана 16. Одлуке о јавним признањима Града Ниша, („Службени 
лист Града Ниша“, број 96/2013 и 102/2014),  

Градско веће Града Ниша на седници одржаној 13.04.2016. године, донело 
је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НОВЧАНОГ  ИЗНОСА 
НАГРАДЕ „БРАНКО МИЉКОВИЋ“ 

 
 

I 
 

Утврђује се висина новчаног износа награде  “Бранко Миљковић“, која се 
додељује за најбољу књигу поезије објављену на српском језику током 2015. 
године, у нето износу од 250.000,00 динара. 

 
 
 

II 
 

Укупан нето износ новчане награде од 250.000,00 динара исплаћује се из 
раздела 3 - Управа Града, глава 3.5 - Управа за културу, функција 820 – услуге 
културе, позиција 182, економска класификација 423 – услуге по уговору. 

 
 

 
III 
 

Решење објавити у "Службеном листу Града Ниша". 
 
 
 
 
Број: 456-9/2016-03 
Нишу, 13.04.2016. године     
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

 
Председник 

 
 ____________________ 
Проф. др Зоран Перишић 

 
 

 

 



 
                            

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
У  складу са чланом 16. Одлуке о јавним признањима Града Ниша, 

(„Службени лист Града Ниша“, број 96/2013 102/2014), награда ''Бранко 
Миљковић'' 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 ''Бранко Миљковић'', који је радио у саставу: Драгана 
Тодоресков, Јелена Младеновић и Томислав Маринковић, предложио је да, као и 
предходних година, новчани део награде буде у нето износу од 250.000 динара. 

На захтев Управе за културу, Управа за финансије, изворне приходе  
локалне самоуправе и јавне набавке доставила је  Мишљење 11-656/2016-18 од 
1.4.2016. године, да је износ за награду ''Бранко Миљковић'' у складу са 
Финансијским планом Управе за културу и Одлуком о буџету Града Ниша за 2016. 
Годину. 

Награда “Бранко Миљковић“ која се додељује за најбољу књигу поезије 
објављену на српском језику током 2015. године, која се састоји из од повеље  и 
новчаног износа ове године припала је песнику  Слободану Зубановићу за књигу 
песама „Старац и песме“. 

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

 

                                                       НАЧЕЛНИК 
                                             Управе за културу 

 

                                             Небојша Стевановић 
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