
 
 
 

 На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008 и 143/2016), и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) и 
члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала 
(„Службени лист Града Ниша", број 125/2008), 

 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана, 05.06.2017. године, 
доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I  Утврђује се Предлог решења o oбразовању Савета манифестације 
Новогодишњи концерт бечких валцера. 
 

II  Предлог решења o oбразовању Савета манифестације Новогодишњи 
концерт бечких валцера, доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради 
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.  
 
 III  За представникa предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређујe се Небојша Стевановић, Градска управа Града Ниша - 
Секретаријат за културу и информисање. 
 
 
Број: 773-9/2017-03 
Датум: 05.06.2017. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 
 



На основу члана 14. Одлуке о манифестацијама и програмима у области 
културе од значаја за Град ("Службени лист Града Ниша", број 7/2012, 44/2015 и 
115/16), члана 7. Правила о организацији и раду сталне манифестације 
Новогодишњи концерт бечких валцера (''Службени лист Града Ниша'', број 
74/2015) и чланова 21. и 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", 
број 88/2008 и 143/2016), 

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној ______2017. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
o oбразовању Савета манифестације 

Новогодишњи концерт бечких валцера 
 
 

 I   Образује се Савет манифестације Новогодишњи концерт бечких валцера 
(у даљем тексту: Савет манифестације), у следећем саставу: 
 

1. Зоран Андрић, диригент, представник Омладинске филхармоније Града 
Ниша "Naissus“; 

2. Славица Ристић, дипломирани социолог; 
3. Славољуб Павловић, машински инжењер; 
4. Мија Петровић, дипломирани политиколог; 
5. Александра Вујачић, медицински техничар; 
6. Марко Рајић, дипломирани новинар; 
7. Марко Мицић, музички педагог. 

 
 II    У свом раду Савет манифестације ће се у свему придржавати одредби 
из Одлуке о манифестацијама и програмима у области културе од значаја за Град 
и Правила о организацији и раду сталне манифестације Новогодишњи концерт 
бечких валцера. 
 
 III  Мандат изабраних чланова је две године. 
 

IV   Доношењем овог решења престаје да важи Решење о образовању 
Савета манифестације Новогодишњи концерт бечких валцера (''Службени лист 
Града Ниша'', број 44/2015). 

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

 
 Број:  
   У Нишу,_________2017. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

                                                                       Председник 
                                
                                          

           Мр Раде Рајковић 



 
 
 

                       OБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

           На основу члана 14. Одлуке о манифестацијама и програмима у области 
културе од значаја за Град ("Службени лист Града Ниша", број 7/2012, 44/2015 и 
115/16), сталном манифестацијом управља Савет манифестације, који образује 
Скупштина Града, из реда стручних и јавних радника и познаваоца у области 
културе. 
           Чланом 6. став 2. Правила о организацији и раду сталне манифестације 
Новогодишњи концерт бечких валцера („Службени лист Града Ниша“, број 
74/2015) прописано је да Савет има седам чланова које именује Скупштина Града. 
Став 3. истог члана прописује да је представник Омладинске филхармоније Града 
Ниша "Naissus" по функцији члан Савета, а став 4. истог члана да мандат чланова 
Савета траје две године. 
           Скупштина Града Ниша на седници одржаној  08.06.2015. године донела је 
Решење о образовању Савета  манифестације Новогодишњи концерт бечких 
валцера. Мандат члановима савета истиче 07.06.2017. године. 
           У циљу континуираног рада Савета манифестације Новогодишњи концерт 
бечких валцера, приступило се благовремено припреми избора чланова у састав 
овог органа.   
 У складу са Одлуком о манифестацијама и програмима у обаласти културе 
од значаја за Град и Правилима о организацији и раду сталне манифестације 
Новогодишњи концерт бечких валцера, а на основу референци у раду, 
интересовања и искуства у праћењу одређене области, дати су предлози за 
чланове Савета као у диспозитиву. 
 Секретаријат за културу и информисање упућује Нацрт решења о 
образовању Савета даљу процедуру надлежним органима Града, на разматрање и 
одлучивање.  

 
 
Секретаријат за културу и информисање 

 
 
         СЕКРЕТАР 
 
 
          Небојша Стевановић 
 



Зоран Андрић 

 

Зоран Андрић  је рођен у Нишу 1955. године.  Дипломирао на 
одсеку за композицију и дириговање, на ФМУ у Скопју (Македонија). 
Године 1983. приватно се усавршавао у техници дириговања на 
Високој музичкој школи у Гразу, код проф. Милана Хорвата. Од 1984., 
до [[1993. ради као професор за предмете хор и оркестар, у Музичкој 
школи Петар Коњивић у Београду, остваривши у том периоду и веома 
успешне наступе са дечијим камерним оркестром и хором, у земљи и 
иностранству (1988.-89.). 

Оснивач је и уметнички директор Интернационалног фестивала 
камерне музике ОЛД ГОЛД у Нишу, као и репризе традиционалног 
новогодишњег концерта из Беча у Нишу. Снимио је 10 ЦД-а, као и 
друге носаче звука (ЛП и касете), а такође остварио веома добре и 
трајне снимке за музичку продукцију РТС-а. Оснивач је и покретач 
Нишког камерног хора, састављеног од доајена нишког хорског 
певаштва, са којим ради у периоду од 1994. - 1998. Године 1982. био је 
у номинацији за Октобарску награду града Ниша. У статусу је 
слободног уметника и власника концертне агенције Анд Арт Мусиц, 
која се бави организовањем и извођењем искључиво уметничке музике 
и великих вокално-инструменталних дела. Првог новембра 2010. 
године Андрић оснива Омладинску филхармонију града Ниша 
"Наиссус" чији је почасни председник, од 2012. градоначелник, проф. 
др. Зоран Перишић. 

 



Биографија 

Ристић Славица   
      

 
Формално образовање: 
-Универзитет у Нишу – Диплома филозофског факултета 
Звање: Дипломирани социолог 
-Универзитет у Нишу –Уверење о стручном усавршавању - Филозофски факултет  
Звање: Социјални радник 
-Диплома гимназије „Светозар Марковић“ у Нишу   
   
Радно искуство: 
Назив и седиште предузећа – „СРБИЈА-ТУРИСТ“ АД  НИШ 
Врста делатности: Угоститељство и туризам, спољна и унутрашња трговина          
и игре на срећу 
1987 – 1994. - Позиција: Крупије, инспектор казина, шеф казина. 
Опис радног места: Oрганизовање и контрола игара на срећу, контрола рада 
радника, комуникација са гостима. 
1996 – 2006. - Позиција: Референт финансијске ликвидатуре. 
Опис радног места: Контрола свих доспелих рачуна и фактура за пружене услуге и 
набављену робу у предузећу и свих остварених прихода у хотелима. 
2006 – 2009. - Позиција: Директор хотела „Озрен“ у Нишкој Бањи. 
2009 – 2012. - Позиција: Координатор Службе маркетинга и продаје. 
Опис радног места: Успостављање контаката и уговарање пружања услуга 
здравственог, конгресног, спортског туризма; извођење школских екскурзија; 
сарадња са туристичким и градским установама; припрема и реализација уговора о 
пружању туристичких услуга као и фактурисање и наплата реализованих услуга. 
 03.5.2012. – 02.11.2012. - Позиција: Директор хотела „Озрен“ и „Наис“.  
Опис радног места: Управљање објектима у којима се пружа комплетна услуга 
смештаја, припремања и послуживања хране и пића. 
- Планирање, организовање, вођење и контрола радне активности особља. 
- Надзор утрошка материјалних и финансијских средстава. 
- Припрема и спровођење годишњих и месечних планова рада. 
- Надзор примене прописа о заштити на раду, заштити околине, заштити од пожара, 
као и санитарних прописа о чистоћи и уредности свих просторија. 
- Надзор услужности и љубазности особља и вођење рачуна о сигурности гостију. 
- Рад на додатној едукацији и оспособљавању запослених. 
Од 02.11.2012.  Незапослена - на евиденцији Националне службе за запошљавање. 
Додатна знања и вештине: 
- Рад на рачунару: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Internet; 
- Возачка дозвола „Б” категорије; 
- Знање енглеског и руског језика на нивоу основног разумевања и комуникације.  
 



 

BIOGRAFIJA  Slavoljuba Pavlovića 

 
 Slavoljub Pavlović je rođen 07.07.1957. godine u Nišu gde je završio 
osnovnu i srednju školu, a zatim i Mašinski fakultet. Posle 20 godina 
školovanja po celom svetu (Španija, Grčka, Italija, Portugalija, Hrvatska, 
Makednija, Slovenija, Austrija, Australija...) iz oblasti nutricionizma, ishrane 
i prirodne medicine diplomirao za Lekara prirodne medicine (The Center for 
Natural Studies-Sakramento, Kalifornija, SAD, odsek Institut prirodne 
medicine u Beogradu). Organizator više seminara i predavanja iz oblasti 
zdrave ishrane i zdravog načina života. Organizator više seminara i 
predavanja iz oblasti motivacija i mrežnog marketinga. Trenutno završava 
na Fakultetu za pravo, bezbednost i menadžment za zvanje diplomiranog 
menadžera.  
 Od svoje dvanaeste godine bavi se muzikom i završava muzičku 
školu,  odsek harmonike u klasi profesora Slaviše Nešića. Član je 
Estradnog udruženja muzičara Srbije, Udruženja muzičara džeza, zabavne 
i narodne muzike „Harmonija“, gde je bio nekoliko godina sekretar 
udruženja i član Predsedništva i učestvovao u organizovanju mnogih 
muzičkih manifestacija u zemlji i inostranstvu. Poseduje licencu za 
profesionalno bavljenje muzikom kao muzičar i vokalni solista. Svira 
harmoniku, vođa je gradskog orkestra „Boemi“ i nastupa na mnogim 
kulturnim i humanitarnim manifestacijama širom bivše Jugoslavije i u 
inostranstvu. Živeo jedno vreme u Australiji, gde se takođe profesionalno 
bavio muzikom i organizovanjem raznih kulturnih manifestacija. 
 Sposoban u organizaciji raznih dešavanja i manifestacija, 
komunikativan, druželjubiv, odgovoran i tačan. 
 Predlaže se za člana Saveta za organizovanje Novogodišnjeg 
programa. 
  



Биографија                                                             

 
Име и презиме:  Мија Петровић 
Датум рођења:  02.10.1985 
Адреса:   Булевар Немањића 4/25 
Место боравка:  Ниш 
Број телефона:  065 22 09 779; 064 833 03 13 
E-mail: mija.petrovic.nis@gmail.com 
                                           mija.petrovic@gu.ni.rs 
 
 
 
Формално образовање: 
2011- ...       Мастер студије међународних односа, модул „Студије мира“, Факултет 

Политичких Наука у Београду. 
2004-2009  Факултет Политичких Наука, смер дипломатија и међународни односи, 

Универзитет у Новом Пазару.   
2000-2004  Гимназија „9 Мај“, Ниш   
1992-2000  Основна школа „Вoжд Карађорђе“, Ниш 
 
Неформално образовање: 
2011 Универзитет Социјалдемократије  
2009-2011 Семинари: јавни наступ и дебата  
2009-2014 Едукација: писање пројеката, лидерство. 
 
Радно искуство: 
2007-2008  Дневне новине „НАШЕ“ и „Нишки Гласник“ 
Позиција: шеф дистрибуције, заменик шефа маркетинга и преводилац немачког 
језика.   
2012- Служба за послове Градоначелника Ниша 
Позиција: шеф Канцеларије за младе   
   
Додатна знања и активности: 
Страни језици: енглески (напредни ниво), немачки језик (напредни ниво) 
2013-члан скупштине ФК Раднички Ниш 
2013- члан савета за запошљавање Града Ниша  
2013-члан Ротаракт клуба Ниш 
 
Личне карактеристике: 
Комуникативан, одговоран, прилагодљив, амбициозан и пун позитивне енергијe. 
 

mailto:mija.petrovic.nis@gmail.com


Kratka biografija / CV 

 

 
Lični podaci 

Ime i prezime: Aleksandra Vujačić 

Datum rođenja: 16.01.1988.godine 

Državljanstvo: srpsko 

JMBG: 1601988735024 

Adresa: Branka Krsmanovića 20/51 

Telefon: 064/ 00-53-027 

E-mail adresa: avujacic@live.com 

 

 

Obrazovanje 

Srednja škola: Medicinska škola „Dr Milenko Hadžić“ u Nišu (2004-2008) 

Smer: fizioterapeutski tehničar 

 

 

Praktično iskustvo 
- Završen pripravnički staž na Institutu „ Niška Banja“ 

- Položen državni ispit u Kliničkom Centru u Nišu 24.06.2013.godine 

- Članstvo u Komori medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije – ogranak Niš 

 

 

Lične sposobnosti i kompetencije 

- komunikativnost 

- organizovanost 

- profesionalna zainteresovanost 

- efikasnost 

 

 

Ostala iskustva  

- poznavanje stranih jezika – engleski jezik 

- poznavanje rada na računaru Microsoft Office, Microsoft Excel,  SPSS,internet 
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       Obrazovanje: 
 

• Diplomirani žurnalista                       2006. – 2010. 
      Filozofski falkultet Niš – Departmant za Novinarstvo 
• Gimnazija '' Svetozar Marković, Niš    2002. - 2006.  

 
Radno iskustvo: 
 

• Кabinet gradonačelnika Niša                 februar 2014 –  
       Savetnik za medije, portparol, održavanje profila na društvenim mrežama     
 
• Knjižare „Branko Miljković“ Niš          maj 2013. – februar 2014.  
       On line administrator profila na društvenim mrežama     
 
• Osiguravajuća kuća „Metlife“, Niš       septembar 2012. - maj 2013. 

Finansijski savetnik 
  

• RTV Pink, Beograd                                 februar 2011 – septembar 2012 . 
            Novinar - reporter   
 

• PR NVO „LDA“                                      mart 2009. – decembar 2010.                                      
       Administrator i moderator  profila na društvenim mrežama i elektronskog      
       biltena  

 
• Media Centar, Niš                                   januar 2009 . – mart 2009. 
       Novinar – reporter 
 
 Poznavanje jezika: 

 
• Engleski  
• Slovenački - osnovo sporazumevanje 
• Grčki - osnovno sporazumevanje 
• Italijanski - osnovno sporazumevanje 
 

  Rad na računaru: 
 

•   MS Office, Power Point, Internet, Finalcut, Macintosh 
        

 

Ime i prezime: Marko Rajić 
Datum rođenja: 20.04.1987.                                             
Adresa: Bul. Nemanjića 59/37                                           
Telefon: 018/ 235 886 
Mobilni: 063/ 424 960 
E-mail: novinarin@gmail.com 

mailto:novinarin@gmail.com


Marko Micić 
 

 

ul. Janka Veselinovića 11, 18000 Niš 

mob: +381 63 411 959 

email: marko@artf.ni.ac.rs, jazzymarko@yahoo.com 

 

 

 

BIOGRAFIJA  

 

Marko Micić rođen je 1981. godine u Nišu. Nakon srednje muzičke škole u Nišu stiče diplomu, Diplomirani muzičar 

- Pedagog, na Fakultetu umetnosti u Nišu sa ocenom 10 na završnom diplomskom ispitu. U stalnom je radnom 

odnosu na Fakultetu umetnosti u Nišu kao Šef Multimedijalnog centra FU. 

 

Skoro 20 godina učestvovao je kao organizator, suorganizator ili učesnik u mnogobrojnim kulturnim dešavanjima 

u Nišu i šire:  Osnivač, organizator i realizator Koncertne sezone FU (2013 - ), Osnivač, organizator i realizator 

Izložbene sezone FU (2013 - ), Osnivač i glavni i odgovorni urednik portala posvećen umetnosti - kultURA! 

(www.kult-ura.com), Urednik, jedan od osnivača i dizajner muzičkog magazina "Aperto nuovo" (2011 - 2013), 

Urednik i voditelj emisije o klasičnoj muzici "Ambitus" na niškom radiju - Fast radiju (2004 - 2008) Učesnik, vodič, 

stručni saradnik i deo organizacije Internacionalnih Horskih Svečanosti u Nišu (2002 - 2010), Saradnik Niškog 

Simfonijskog Orkestra - organizacija, marketing, dizajn i drugi poslovi (2002 - 2004), Jedan od osnivača 

Međunarodnog muzičkog festivala Constantinus (2010 - 2013), Project manager udruženja Constantinus (2009 - 

2013), Koordinator pratećeg programa SPIN-OFF 8. Festivala Studentskog Filma (2008.), Član oragnizacije 

FreeNetWord festivala (2013.), Organizator koncerta svetski poznatog violiniste Nemanje Radulovića sa kamernim 

sastavom Devils Trills u klubu Vavilon (2012.), Predstavnik Studenata Fakulteta Umetnosti u Nišu (2002 - 2006), 

Član Saveta Fakulteta Umetnosti (2003 - 2006), Deo marketing tima Akademskog hora SKC Univerziteta u Nišu 

(2000 - 2013), PR Akademskog hora SKC Univerziteta u Nišu (2002 - 2004), Jedan od organizatora, učesnik i 

voditelj programa 7 humanitarnih koncerata studenata i profesora Fakulteta Umetnosti posvećenim niškom 

porodilištu (2003.), Organizator i realizator poseta Sofijskoj Operi studenata Fakulteta umetnosti (2003 - 2004), 

Saradnik izdavačke kuće "Beli put" na sajmu knjiga u Nišu (2007 - 2009), Menadžer i urednik programa kluba KSI u 

Nišu (2010 - 2014), Organizator koncepta zabave sredom u klubu Scena u Nišu (2004 - 2010), Organizator 

komercijalnih sadržaja u većini poznatih klubova i kafića u Nišu kao i na otvorenim prostorima (Kamenički vis...), 

Osnivač i vlasnik dizajn brenda "Jazzy design" (2012 - ), Menadžer i osnivač brenda GIGS, nastupi najkvalitetnijih 

cover i autorskih bendova, realizovanog u klubu Vavilon (2012 - 2014), Menadžer i osnivač brenda PLAY>, koji je 

okupljao najkvalitetnije DJeve i producente, realizovanog u klubu Vavilon (2012 - 2014), Član udruženja "Otvoreni 

klub" u kome je pohađao brojne kurseve i radionice (1997 - 2000), DJ na niškom klizalištu (2004 - 2005), DJ na 

niškoj Rolerijadi (2005 - 2007), Učesnik na Nishville Jazz festivalu (2006), Aktivno trenirao košarku u klubovima: 

Winner Broker i Student (1992. - 2000), Strastveni ljubitelj košarke kao i sporta uopšte, kojim se vrlo često 

rekreativno bavi. 

 

Kao član Akademskog hora SKC Univerziteta u Nišu (2000 - 2013), ali i privatno, obišao sve zemlje bivše Jugoslavije 

kao i mnoge zemlje u Evropi i upoznao mnoge ljude kao i ličnosti iz sveta kulture tih zemalja: Portugal, Španija, 

Francuska, Italija, Poljska, Rusija, Ukrajina, Grčka, Mađarska, Bugarska, takođe putovao i upoznao mnoge gradove 

širom Srbije. 
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