
 
 
 
 
 
 
 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, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) 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 05.06.2012. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Нишког 
симфонијског оркестра за 2012. годину. 
 
 II Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Нишког 
симфонијског оркестра за 2012. годину 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 Татјана Величковић Минчић, в.д. директора Нишког симфонијског 
оркестра. 
 
 
 
 
Број: 356-44/2012-03 
 
У Нишу, 05.06.2012. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

мр Милош Симоновић 
 



 На основу члана 44. Закона о култури („Службени гласник Републике 
Србије“, број 72/09), члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града 
Ниша", број 88/08) и члана 15. Одлуке о оснивању Нишког симфонијског 
оркестра ("Службени лист Града Ниша", број 2/11-Пречишћен текст)  
  Скупштина Града Ниша, на седници одржаној __________ године донела 
је 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
 

 I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада за 2012. годину 
Нишког симфонијског оркестра,  број II-91-3, који је донео Управни одбор 
Установе на седници одржаној 30.01.2012. године. 
  
 II Решење доставити: Нишком симфонијском оркестру, Управи за 
образовање, културу, омладину и спорт и Управи за финансије, изворне 
приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
 
 
 
Број: 
У Нишу,  
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

 
                   Председник 

 
                          Проф. др Миле  Илић 

 
 
 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 



 
 Управни одбор Нишког симфонијског оркестра, у складу чланом 15 
Одлуке о оснивању Нишког симфонијског оркестра ("Службени лист града 
Ниша", број 2/11-пречишћен текст), на седници одржаној 30.01.2012.године 
донео је  Програм рада  Нишког симфонијског оркестра за 2012. годину, број II-
91-3. 
 Програм рада Нишког симфонијског оркестра за 2012. годину садржи, 
поред основних података о Установи, делатности и организационој структури, 
и планиране програмске активности Установе.   
 Нишки симфонијски оркестар је  и организатор Нишких музичких 
свечаности (НИМУС) и  редовни учесник Интернационалних хорских 
свечаности, летњих фестивала, манифестација и концерата у Нишу и региону. 
 У 2012.год. Нишки симфонијски оркестар планира концертну активност 
са циљем популаризације класичне музике и едукације за студенте и школску 
омладину и то: 10 премијерних концерата, 20 концерата за омладину, учешће у 
организацији “Нимус“-а, организацију променадних концерата недељом, као и 
гостовања у земљи и иностранству. 
 Међу премијерним концертима је и Концерт у славу Цара Константина, 
који је планиран за почетак јуна 2012. године, у сусрет јубилеју, обележавању 
1700 година хришћанства на овим просторима. 
 Имајући у виду да је  Програм  сачињен у складу са  законом, прописима 
Града и циљевима оснивања Установе,  предлаже се доношење Решења о 
давању сагласности на Програм рада  Нишког симфонијског оркестра за 2012. 
годину. 

   
 
 

Управа за образовање, културу, омладину и спорт 
                               
          
                                                                                                  НАЧЕЛНИК 
 
                 Ненад Гашевић 
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НИШКИ  СИМФОНИЈСКИ  ОРКЕСТАР 
     Број   II – 91 - 3  
     Датум 30.01.2012.год. 
 
     У складу са чланом 44.став 1. тачка 5) Закона о култури („Службени  
гласник РС“број 72/09) и чланом 27.став 1.тачка 5) Статута Нишког 
симфонијског оркестра у Нишу бр. III- 589-2 од 07.07.2011.године 
Управни одбор Нишког симфонијског оркестра на седници одржаној дана 
30.01.2012.год. донео је 
 

 

ПРОГРАМ  РАДА 
ЗА 2012.ГОД. 

 
 
Нишки симфонијски оркестар , основан 1953.године, једна је од 
најзначајнијих институција културе у Србији и једини симфонијски оркестар у 
земљи изван Београда.На репертоару оркестра налазе се дела од барока до 
музике XX века,као и вокално-инструментална дела, опере и камерна 
музика.Нишки симфонијски оркестар је у својој богатој концертној делатности 
наступао у Београду,Новом Саду, Подгорици, Скопљу, Мостару, 
Румунији,Бугарској,Италији,Аустрији,као и на значајним фестивалима као 
што су: Дубровачке летње игре, Мокрањчеви дани у Неготину, Олимпус 
фестивал у Грчкој итд.   
 
Нишки симфонијски оркестар је оснивач и организатор Нишких музичких 
свечаности ( НИМУС ) и  редовни учесник Интернационалних хорских 
свечаности, летњих фестивала, манифестација и концерата у Нишу и 
региону. 
 
У 2012.год. Нишки симфонијски оркестар планира концертну активност са 
циљем популаризације класичне музике и едукације за студенте и школску 
омладину и то: 
 
- 10 премијерних концерата 
- 20 концерата за омладину 
- Свечане концерте – по потреби 
- Учешће у организацији * Нимус*-а 
- Организацију променадних концерата недељом 
- Гостовања у земљи и иностранству 
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1.Премијерни концерти: 
 
Премијерни концерти су основна активност Нишког симфонијског  
оркестра.Извођењем најзначајнијих музичких дела Нишки симфонијски  
оркестар утиче на развој музичке културе у нашем граду као и формирање 
сталне музичке публике. 
 
У 2012.години активност НСО обухвата десет Премијерних концерата са 
утврђеним програмом уз напомену да исти може,у појединим случајевима 
,бити делимично измењен у зависности од репертоара солистa и 
уметничких претензија диригенaта и оркестра. 
                                                
2. Концерти за омладину - педагошки концерти 
 
Идеја је да се на овим концертима ученицима изведу дела која су 
обрађивана на часовима  музичког образовања , али и популарна дела 
класичне музике позната кроз музику коју изводе * њихови * ансамбли. 
 
Планира се и посета генералним пробама Нишког симфонијског оркестра 
као и посебни програми по захтеву професора музичког образовања. 
 
3.Свечани концерти и академије 
 
Учешће  на разним свечаним академијама и прославама организованих  
поводом празника, прослава и јубилеја стална је пракса Нишког 
симфонијског  оркестра.    
Програми за ову врсту активности утврдиће се у сваком конкретном 
случају а поред учешћа комплетног састава Нишког симфонијског оркестра 
ову врсту активности реализоваће и  његови камерни састави. 
Средства за ову врсту концерата нису планирана,трошкове ће 
надокнадити наручиоци програма. 
Концерти за потребе Града - оснивача су без накнаде за извођење али уз 
обавезу организатора  да покрије трошкове изнајмљивања сале , 
транспорта инструмената, пултева,  столица као и покриће непредвиђених 
трошкова. 
    
4. Организација *Нимус * - а  
 
План и програм концерата на * Нимус* - у 2012.године биће одређен од 
стране програмског савета *Нимус * -а.  
Нишки симфонијски оркестар ће учествовати на *Нимус*- у са два 
концерта.Термин одржавања * Нимус*-а биће октобaр- новембaр 2012.год. 
За реализацију Нишких музичких музичких свечаности неопходна средства 
Буџета Града Ниша износе 3.300.000,00 дин. 
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     Неизмирене уговорене обавезе из 2011.год. измириће се средствима     

буџета Града Ниша планираним за реализацију Нимус-а у 2012.години.    
 
5.Организација променадних концерата 
 
Учешће на овим концертима који ће се одржавати недељом у сали Нишког 
симфонијског оркестра имаће солисти ( вокални и инструментални ), 
студенти Факултета уметности као и ученици завршног разреда Средње 
музичке школе.  

      
 
    Концертна активност Нишког симфонијског оркестра планирана је у          
    2012.год. по следећем редоследу: 
 
 
 
     09.ФЕБРУАР     Диригент: Daniele Giulio Moles (Италија) 
                                Солистa: Luigi Cirillo - баритон ( Италија                                 
                                Програм: G.Doniceti,G.Verdi,G.Bize  
                                                 

 
                                            
     01.МАРТ            Диригент : Милена Ињац ( Ниш ) 
                                Солистa: Срђан Палачковић  – маримба ( Београд )    
                                Програм: Ney Rosauro:Kонцерт за маримбу и гудаче br.1                 
                                                Askell Masson: Концерт за добош и оркестар  
                         
               
    15.МАРТ              Диригент: Азис Садиковић ( Аустрија ) 
                                 Солистa: Владимир Милошевић – клавир ( Београд ) 
                                 Програм: W.A.Mozart:Концерт за клавир и оркестар  
                                 у B-duru KV595 
                                 W.A.Mozart: Симфонија бр.36         
            
                                
         
    05.АПРИЛ           Диригент : Дејан Савић ( Београд ) 
                                 Солиста : Дејан Божић – виолончело ( Београд ) 
                                 Програм: А.Dvorzak: Концерт за виолончело и оркестар 
                                 у h-mollu 
                                 A.Dvorzak: Симфонија бр.8   
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    26.АПРИЛ           Диригент: Daniele Giulio Moles (Италија) 
                                Солисти: Francesca Capeletti – сопран (Италија) 
                                                Domenico Tegliafilo – тенор (Италија) 
                                                Francesco Ellero D*Artegna - бас (Италија) 
                                Програм:Гала концерт најпопуларнијих оперских арија                    
                                                Паваротијевих ученика 
 
    17.МАЈ                Концерт студената Факултета уметности 
                                Диригент : Весна Шоуц Тричковић ( Београд ) 
                                Солисти:  Студенти Факултета уметности 
                                Програм: накнадно                             
                      
    07.ЈУНИ                   Концерт у славу Цара Константина 
 
                                            Диригент : Милена Ињац ( Ниш ) 
                                Солисти: Јован Богосављевић – виолина ( Београд ) 
                                                Александра Ристић – мецосопран ( Ниш )  
                                Програм: Д.Томић: Увертира за соло глас и симфонијски  
                                оркестар 
                                Д.Величковић: Фантазија за балканског Акефалоса, 
                                С.Христић: Рапсодија за соло виолину и оркестар,  
                                Љ.Марић: Музика Октоиха бр.1   
 
                      
 
   21.ЈУНИ                    Диригент : Саша Николовски Ђумар ( Скопље )  
                                Солиста: Станислава Алађозовски – виолина ( Ниш ) 
                                                * Нишки солисти * 
                                                Програм: W.A.Mozart: Simfonija koncertante             
                                                L.V.Beethoven: Симфонија бр.3 *Ероика* 
                                                  
 
   20.СЕПТЕМБАР     Отварање сезоне 2012/2013 
                                    Диригент : Svilen Simeonov ( Бугарска ) 
                                    Солисти: Марија Ивановић - клавир ( Ниш ) 
                                    Програм: L.V.Beethoven: Увертира: *Егмонт* 
                                                       J.Brahms: Koncert za klavir i orkestar у d-mollu             
                                                       J.Brahms: Симфонија бр.4 у e-mollu 
 
              
    27.ДЕЦЕМБАР     Новогодишњи концерт 
                                  Диригент : Азис Садиковић ( Аустрија ) 
                                  Солисти:  Данијела Јовановић – сопран ( Београд ) 
                                  Програм:  G.Rossini,Verdi,Strauss,G.Bize,Puccini                            
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Финансијаска средства за реализацију Програма рада за 2012.годину Нишки 
симфонијски оркестар остварује из буџета Града Ниша и из сопствених 
средстава. 
Средства из буџета Града Ниша за реализацију програма износе  
2.720.000,00 дин и намењена су за исплату ауторских хонорара 
диригената,солиста и испомажућих музичара, као и трошкове ноћења истих,  
за покриће услуга информисања јавности, стручних услуга,услуга у 
угоститељству и осталих општих услуга. 
Све настале уговорене обавезе за реализацију програма које нису измирене 
у 2011.год. биће измирене средствима буџета Града Ниша намењеним за 
реализацију програма у 2012.години.  
 
Програм рада за 2012.год. реализоваће се у складу са Финансијским планом 
Нишког симфонијског оркестра за 2012.год. број I-48-3 од 16.01.2012.год. 
на који је Управа за образовање, културу, омладину и спорт дала сагласност 
Решењем број 369-1/2012-12 од 17.01.2012.год. 
Пренос средстава за реализацију премијерних концерата вршиће се у складу 
са планом трошкова који ће донети Управни одбор. 
 
Нишки симфонијски оркестар ће прилагођавати, допуњавати или  
модификовати предложени Програм рада уколико у току године дође до 
битнијих промена околности и услова. 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
                                                            ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА  
                                                                                                                                 
                                                                    Јелена Костадиновић 
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