На основу члана 56 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) и члана 12 Правилника о поступку
припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)
Градско веће Града Ниша, на седници од 20.01.2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог одлуке о допуни Одлуке о празнику, слави и значајним
датумима Града Ниша.
II Предлог одлуке о допуни Одлуке о празнику, слави и значајним датумима
Града Ниша, доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у
дневни ред седнице Скупштине Града.
III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша, одређује се Иван Јоцић, председник Савета за младе.
Број: 40-3/2011-03
Датум:20.01.2011. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
мр Милош Симоновић

На основу члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/2008),
Скупштина Града Ниша, на седници од ________________ године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРАЗНИКУ, СЛАВИ И ЗНАЧАЈНИМ ДАТУМИМА
ГРАДА НИША
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:
У Нишу,
СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
Проф. др Миле Илић

Образложење
Генерална скупштина УН је 12. август прогласила међународним даном младих.
Међународни дан младих се обележава од 1999. године, када је Генерална
скупштина УН усвојила Резолуцију 54/120, којом се прихвата препорука Светске
Конференције министара задужених за омладину, чиме је овај дан уврштен у званичан
календар међународних датума УН.
У Србији се Међународни дан младих обележава од 2007. године, када је
основано Министарство омладине и спорта.
Обележавање Дана младих Града Ниша има за циљ да се пажња јавности
усмери на проблеме младих, на промене које млади чине у развоју своје друштвене
заједнице, али и на подстицање бољег разумевања потреба младих у циљу
унапређења квалитета њиховог живота и на питања која утичу на положај омладине у
друштву.
Пригодне активности којима би се обележио овај значајан датум Града Ниша су
концерти, радионице, културни догађаји и трибине посвећене темама које су млађој
популацији интересантне и актуелне.

ЧЛАН ОДЛУКЕ
О ПРАЗНИКУ, СЛАВИ И ЗНАЧАЈНИМ ДАТУМИМА ГРАДА НИША КОЈИ СЕ
МЕЊА

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.

