На основу члана 7 Одлуке о јавним признањима Града Ниша („Службени лист Града
Ниша“ бр. 93/2013; 102/2014; 106/2017 и 85/2019), на седници одржаној дана
26.11.2020. године, Комисија за награде Града Ниша донела је

ПОСЛОВНИК
О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА НАГРАДЕ ГРАДА НИША

Члан 1
Овим пословником уређује се организација, начин рада и одлучивања Комисије
за награде Града Ниша (у даљем тексту: Комисија).
Члан 2
Комисију именује Скупштина Града.
Мандат Комисије идентичан је мандату сазива Скупштине која је именује.
Члан 3
Комисија се састоји од председника и 4 члана Комисије.
Председник Скупштине Града је по функцији председник Комисије за награде,
а заменик председника Скупштине Града је заменик председника Комисије.
У састав Комисије као чланови именовани су градоначелник Града Ниша и
представници Универзитета у Нишу, Епархије нишке и Војске Србије.
Као заменици чланова Комисије именују се заменик градоначелника Града
Ниша и заменици представника из институција наведених у ставу 3 овог члана.
Члан 4
Комисијом председава председник Комисије.
У случају спречености председника, седницом председава заменик председника.

Члан 5
Комисија може задужити члана комисије да разматра конкретан предлог, за шта
ће сачинити образложење.
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По потреби, на седнице Комисије могу бити позвани и стручњаци из области
која је предмет предлога.
Члан 6
Седницу Комисије сазива председник.
Позив за седницу доставља се члановима најкасније 3 дана пре дана одржавања
седнице, писаним, телефонским или електронским путем.
Седница се може сазвати и у краћем року, ако за то постоје посебни разлози.
Члан 7
Кворум за пуноважан рад седнице постоји ако седници присуствује већина од
укупног броја чланова Комисије.
Члан 8
Гласање је јавно.
Члан Комисије гласа тако што се дизањем руке изјашњава о предлогу и гласа
„за“, „против“ или је „уздржан“.
Члан 9
Председник Комисије утврђује резултате гласања и објављује да ли је предлог о
којем се гласало усвојен или одбијен.
Формулацију одлуке предлаже председник Комисије.
Члан 10
Одлукa се сматра донетом ако је за предлог гласала већина од укупног броја
чланова Комисије.
Образложење представља саставни део Одлуке о додели Награде „11.ЈАНУАР“.
Текст образложења се утврђује на седници Комисије.
Члан 11
О раду на седници Комисије води се записник.
У записник се уносе: имена присутних, питања која су разматрана, предлози,
сугестије, свако издвојено мишљење, имена известилаца, закључци и одлуке Комисије.
Записник потписује председник Комисије и лице које је водило записник.
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Члан 12
Одлука са образложењем објављује се на званичном сајту Града Ниша и у
средствима јавног информисања.
До јавног објављивања, одлука Комисије се не може објавити.
О дану објављивања одлуке Комисија одлучује закључком.
Члан 13
Свако физичко или правно лице може Комисији у писаној форми са навођењем
разлога упутити предлог да преиспита своју одлуку у року од 3 дана од дана
објављивања одлуке на начин предвиђен чланом 12 став 2.
О овом предлогу одлучује Комисија у року од 3 дана од дана пријема предлога.
Члан 14
Овај пословник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној
табли органа и служби Града Ниша.
Број: 06-1088/2020-02
У Нишу, 26.11.2020. године

СКУПШ ТИНА ГРАДА НИША
КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Џунић
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