
 
 
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 

88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 1/2013) 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 11.02.2016. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I  Утврђује се Предлог решења о измени Решења о образовању Савета 
манифестације Нишке интернационалне музичке свечаности – „НИМУС“  

 
II  Предлог решења о измени  Решења о образовању Савета манифестације 

Нишке интернационалне музичке свечаности – „НИМУС“ 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 Небојша Стевановић, начелник Управе за културу. 
 
 
Број: 176-6/2016-03  
Датум: 11.02.2016. године  
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Љубивоје Славковић, дипл. правник 
 
 

 



На основу члана 14 Одлуке о манифестацијама и програмима у области 
културе од значаја за Град ("Службени лист Града Ниша", број 7/2012 и 44/2015), 
члана 7 Правила о оранизацији и раду сталне манифестације Нишке 
интернационалне музичке свечаности ''НИМУС'' (''Службени лист Града Ниша'', 
број 84/2005) и чланова 21 и 37 Статута Града Ниша ("Службени лист Града 
Ниша", број 88/2008), 

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној ______2016. године, донела је 
 
 
 

Решење o измени Решења 
o oбразовању Савета манифестације 

Нишке интернационалне музичке свечаности - "НИМУС"  
 
 

I  У Решењу o oбразовању Савета манифестације Нишке интернационалне 
музичке свечаности - "НИМУС", ("Службени лист Града Ниша", број 44/2015),  у 
тачки I врши се следећа измена: 
 

Под редним бројем  3.  уместо „ Даниела Тодоровић, дипл. менаџер у 
медијима“, треба да стоји: „Наташа Тасић, магистар музичке теорије“.  

 
 

  II    У осталом делу Решење остаје непромењено. 
  
 
 

III     Ово решење објавити у ''Службеном листу Града Ниша''. 
  

 
 Број:  
   
  У Нишу,            2016. године 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

                                                                       Председник 
                                                                         

Проф. др Миле Илић. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Образложење 
 

 
 

Скупштина Града Ниша  је  Решењем број 06-246/2015-12-2-02, од  
08.06.2015. године образовала Савет манифестације Нишке интернационалне 
музичке свечаности - "НИМУС". 

Дана 11.01.2016. године Даниела Тодоровић, поднела је Скупштини Града 
оставку на место председника Савета манифестације Нишке интернационалне 
музичке свечаности - "НИМУС", у којој наводи да због пресељења у Београд није у 
могућности да даље обавља ову дужност.  

На основу реферници у раду, интересовања и искуства у области културе 
предложен je нов кандидат у складу са Одлуком о манифестацијама и програмима 
у обаласти културе од значаја за град. 

У прилогу достављамо Оставку Даниеле Тодоровић и биографију Наташе 
Тасић. 

 
 
 
 
 

НАЧЕЛНИК 
       Управе за културу 

 
 

      Небојша Стевановић 
 





Наташа Тасић (1983) рођена је у Нишу, где је завршила теоретски одсек Средње музичке 
школе као ученик генерације. Дипломирала је 2006. године на групи за Општу музичку 
педагогију Академије уметности у Новом Саду, а магистрирала 2011. на одсеку за Музичку 
теорију истог факултета. Добитник је признања Универзитета у Новом Саду за изузетне 
резултате постигнуте током студирања. Ужа подручја њеног научног и стручног 
интересовања везана су за историју српске хорске музике, историју музичког живота града 
Ниша, као и за проблем афирмације савремене музике.  

Усавршавала се из области хорског дириговања и певања на семинарима и радионицама 
широм Европе. Од 2004. до 2008. године била је асистент диригента Хора Саборне цркве 
Свети Георгије из Новог Сада, а од 2008. је активна као диригент Хора Свети Никола у 
Нишу. Као хорски диригент наступала је на концертима у Србији (Нови Сад, Ниш, Сремски 
Карловци, Грачаница), Финској (Васа), Швајцарској (Женева и Лозана) и Италији (Милано).   

Од 2010. године налази се на челу удружења Центар за унапређење уметности и културе 
Концепт из Ниша у коме се бави развојем и имплементацијом пројеката, као и 
организацијом концерата и других културних манифестација. У оквиру пројеката 
реализованих са овим удружењем одржала је више јавних концертних предавања са 
циљем приближавања савремене класичне музике широј јавности. Активна је и као 
музички критичар концертног живота Ниша. Редовни је учесник научних и стручних 
конференција у земљи и иностранству. Њене музичке критике, стручни и научни радови 
објављивани су у домаћој и страној периодици. Живи у Нишу, а од 2011. године ради као 
предавач на Високој школи струковних студија за васпитаче у Крушевцу. 
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