Одлука о празнику, слави и значајним
датумима Града Ниша
(Пречишћен текст)

Одлука је објављена у "Службеном листу Града Ниша",
бр. 89/2009 и 38/2011.

Члан 1.
Празник Града Ниша је 11. јануар - Дан ослобођења Ниша од Турака 1878. године.

Члан 2.
Празник Града обележава се радно.

Члан 3.
На дан празника Града Ниша одржава се свечана седница Скупштине Града и додељује
годишња награда Града Ниша "11. јануар" и друга признања Града.
Празник Града Ниша обележава се полагањем венаца на спомен обележја и у Граду се
одржавају културно-уметничке, научне, спортске и дечје манифестације према програму
прославе празника Града.

Члан 4.
За организацију и утврђивање програма прославе празника Града, Градоначелник
образује Одбор за прославу празника, кога чине истакнуте личности из области науке,
културе и спорта.

Члан 5.
Слава Града Ниша је Дан светог цара Константина и царице Јелене - 3. јуни.
Домаћин славе Града Ниша је Градоначелник.

Члан 6.
Слава Града Ниша је нерадни дан.

Члан 7.

На дан славе Града Ниша у Цркви светог цара Константина и царице Јелене одржава се
архијерејска литургија, резање славског колача и литија.
Ради обележавања Дана светог цара Константина и царице Јелене у Граду се организују
научне, спортске, културно-уметничке и дечје манифестације, обилазе светиње и
споменици културе из периода цара Константина и друге активности по програму одбора
за прославу Дана светог цара Константина и царице Јелене.

Члан 8.
Одбор за прославу Дана светог цара Константина и царице Јелене образује
Градоначелник, а чине га истакнуте личности из области науке, културе и спорта, односно
лица која својом професијом могу успешно допринети организацији прославе.

Члан 9.
Одбор за прославу програмом прославе одређује активности и манифестације посвећене
Дану светог цара Константина и царице Јелене, термине и места догађања манифестација,
послове и динамику извршења обавеза, носиоце задужења и материјално-техничке,
просторне и друге услове и потребе.
Одбор за прославу координира рад свих субјеката који на било који начин учествују у
реализацији прославе; сарађује са медијима у циљу пропаганде и афирмисања прославе;
утврђује обележја Дана светог цара Константина и царице Јелене (логотип, назив прославе
и др.), који се користе за обележавање прославе а могу се користити у комерцијалне и друге
сврхе, на начин и под условима које Одбор утврди; може ангажовати стручне организације,
удружења, институције и појединце из области културе, науке и спорта ради успешног
остваривања програма и стара се о извршењу других послова у вези са одржавањем
прославе.

Члан 10.
Значајни датуми Града Ниша су:
12. октобар - Дан ослобођења у Првом светском рату
14. октобар - Дан ослобођења од фашизма у Другом светском рату
1. септембар - Дан младих Града Ниша.
Значајни датуми обележавају се свечано и радно, полагањем венаца на спомен обележја
и одржавањем пригодних манифестација у Граду.
+ Види:
чл. 1. Одлуке - 38/2011-15.

Члан 11.
Градоначелник образује Одбор за прославу и обележавање значајних датума Града из
реда истакнутих личности из области науке, образовања и културе.
Одбор из претходног става доноси програме прославе значајних датума Града и стара се
о њиховом спровођењу.

Члан 12.

За прославу празника, славе и значајних датума Града и одржавања манифестација по
програмима прослава, средства се обезбеђују у буџету Града, од спонзора и донатора.

Члан 13.
Стручне финансијско-административне, техничке и организационе послове за прославу
празника, славе и значајних датума Града Ниша обављаће Нишки културни центар.

ОСНОВНИ ТЕКСТ
На основу члана 6. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о празнику и слави Града
Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 76/2009),
Служба за послове Скупштине Града сачинила је и објављује пречишћен текст Одлуке о
празнику, слави и значајним датумима Града Ниша.
Пречишћен текст Одлуке о празнику, слави и значајним датумима Града Ниша обухвата:
Одлуку о празнику и слави Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 60/2002), из
које у пречишћен текст није унет члан 13, који садржи одредбу о престанку важења Одлуке
о празницима Града Ниша ("Међуопштински службени лист - Ниш", број 13/92) и члан 14,
којим је утврђено кад Одлука ступа на снагу.
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о празнику и слави Града Ниша ("Службени лист
Града Ниша", број 76/2009), из које у пречишћен текст није унет члан 6, којим је Служба за
послове Скупштине Града овлашћена да сачини и објави пречишћен текст и члан 7 којим је
утврђено кад Одлука ступа на снагу.
Број: 13-204/2009
У Нишу, 23. децембар 2009. године
СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА
Начелник
Драган Јовановић, с.р.

Одлука о празнику, слави и значајним
датумима Града Ниша
(Пречишћен текст)

Одлука је објављена у "Службеном листу Града Ниша",
бр. 89/2009 од 23.12.2009. године.

Члан 1.
Празник Града Ниша је 11. јануар - Дан ослобођења Ниша од Турака 1878. године.

Члан 2.
Празник Града обележава се радно.

Члан 3.
На дан празника Града Ниша одржава се свечана седница Скупштине Града и додељује
годишња награда Града Ниша "11. јануар" и друга признања Града.
Празник Града Ниша обележава се полагањем венаца на спомен обележја и у Граду се
одржавају културно-уметничке, научне, спортске и дечје манифестације према програму
прославе празника Града.

Члан 4.
За организацију и утврђивање програма прославе празника Града, Градоначелник
образује Одбор за прославу празника, кога чине истакнуте личности из области науке,
културе и спорта.

Члан 5.
Слава Града Ниша је Дан светог цара Константина и царице Јелене - 3. јуни.
Домаћин славе Града Ниша је Градоначелник.

Члан 6.
Слава Града Ниша је нерадни дан.

Члан 7.
На дан славе Града Ниша у Цркви светог цара Константина и царице Јелене одржава се
архијерејска литургија, резање славског колача и литија.
Ради обележавања Дана светог цара Константина и царице Јелене у Граду се организују
научне, спортске, културно-уметничке и дечје манифестације, обилазе светиње и
споменици културе из периода цара Константина и друге активности по програму одбора
за прославу Дана светог цара Константина и царице Јелене.

Члан 8.
Одбор за прославу Дана светог цара Константина и царице Јелене образује
Градоначелник, а чине га истакнуте личности из области науке, културе и спорта, односно
лица која својом професијом могу успешно допринети организацији прославе.

Члан 9.
Одбор за прославу програмом прославе одређује активности и манифестације посвећене
Дану светог цара Константина и царице Јелене, термине и места догађања манифестација,

послове и динамику извршења обавеза, носиоце задужења и материјално-техничке,
просторне и друге услове и потребе.
Одбор за прославу координира рад свих субјеката који на било који начин учествују у
реализацији прославе; сарађује са медијима у циљу пропаганде и афирмисања прославе;
утврђује обележја Дана светог цара Константина и царице Јелене (логотип, назив прославе
и др.), који се користе за обележавање прославе а могу се користити у комерцијалне и друге
сврхе, на начин и под условима које Одбор утврди; може ангажовати стручне организације,
удружења, институције и појединце из области културе, науке и спорта ради успешног
остваривања програма и стара се о извршењу других послова у вези са одржавањем
прославе.

Члан 10.
Значајни датуми Града Ниша су:
12. октобар - Дан ослобођења у Првом светском рату
14. октобар - Дан ослобођења од фашизма у Другом светском рату.
Значајни датуми обележавају се свечано и радно, полагањем венаца на спомен обележја
и одржавањем пригодних манифестација у Граду.

Члан 11.
Градоначелник образује Одбор за прославу и обележавање значајних датума Града из
реда истакнутих личности из области науке, образовања и културе.
Одбор из претходног става доноси програме прославе значајних датума Града и стара се
о њиховом спровођењу.

Члан 12.
За прославу празника, славе и значајних датума Града и одржавања манифестација по
програмима прослава, средства се обезбеђују у буџету Града, од спонзора и донатора.

Члан 13.
Стручне финансијско-административне, техничке и организационе послове за прославу
празника, славе и значајних датума Града Ниша обављаће Нишки културни центар.

ИЗМЕНЕ
На основу члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008),
Скупштина Града Ниша, на седници од 15. јуна 2011. године, донела је

Одлуку о допуни Одлуке о празнику, слави и
значајним датумима града Ниша

Одлука је објављена у "Службеном листу Града Ниша",
бр. 38/2011 од 15.6.2011. године.

Члан 1.
У Одлуци о празнику, слави и значајним датумима Града Ниша ("Службени лист Града
Ниша", број 89/2009) у члану 10. у ставу 1. додаје се алинеја 3. која гласи:
"1. септембар - Дан младих Града Ниша".

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града
Ниша".
Број: 06-335/2011-17-02
У Нишу, 15. јун 2011. године
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник
Проф. др Миле Илић, с.р.

