
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008, 143/2016 и 18/2019), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 
144/2016 и 117/2020) 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 15.06.2021. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I Утврђује се Предлог решења о образовању Савета манифестације 
''Нисомниа'' - музички фестивал. 
 

II Предлог решења о образовању Савета манифестације ''Нисомниа'' - 
музички фестивал, 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  Павлинa Михајленко, руководилац Сектора за културу и 
информисање, Градске управе за друштвене делатности. 
  
 
Број: 699-9/2021-03 
У Нишу,  15.06.2021. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
 
 

Драгана Сотировски 
 
 



На основу члана 15 Одлуке о манифестацијама и програмима у области 
културе од значаја за Град ("Службени лист Града Ниша", број 7/2012-пречишћен 
текст), члана 7 Правила о оранизацији и раду сталне манифестације ''Нисомниа'' - 
музички фестивал (''Службени лист Града Ниша'', број 52/2005) и чланова 21. и 37. 
Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 
18/2019), 

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној ______2021. године, донела је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

o oбразовању Савета манифестације 
''Нисомниа'' - музички фестивал 

 
 I  Образује се Савет манифестације ''Нисомниа'' - музички фестивал (у 
даљем тексту: Савет манифестације),  у следећем саставу: 
 

1. Maрко Митровски 
2. Милош Милошевић 
3. Милена Јанковић 
4. Тара Јовановић 
5. Милан Ранђеловић 
6. Милан Владимиров  
7. Младен Павловић 

  
 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 ''Нисомниа'' - музички 
фестивал. 
 
 III   Мандат изабраних чланова је две године. 
 

IV  Доношењем овог решења престаје да важи Решење о образовању 
Савета манифестације ''Нисомниа'' - музички фестивал (''Службени лист Града 
Ниша'', број 57/2017 

 V  Ово решење објавити у ''Службеном листу Града Ниша''. 
 
 Број:  
   У Нишу,_________2021. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
                                                                    Председник 

                         
                                        

       др Бобан Џунић 
 
 
 
 
 
 
 



 
                       OБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 

  На основу члана 15. Одлуке о манифестацијама и програмима у области 
културе од значаја за Град, сталном манифестацијом управља Савет 
манифестације,  који образује Скупштина Града, из реда стручних и јавних радника 
и познаваоца области културе. 
             Чланом 7 Правила о оранизацији и раду сталне манифестације 
„Нисомниа“-музички фестивал, прописано је да Савет има седам чланова које 
именује Скупштина Града. Представник Нишког културног центра је, по функцији, 
члан Савета. Mандат чланова Савета траје две године. 
 На основу реферници у раду, иинтересовања и искуства у праћењу 
одређење области, предложени су кандидати у складу са Одлуком о 
манифестацијама и програмима у обаласти културе од значаја за град. 
 Градска управа за друшвене делатности упућује Нацрт решења о 
образовању Савета даљу процедуру надлежним органима Града, на разматрање и 
одлучивање.  

 
 

Вршилац  дужности  начелника   
Градске управе за  

друштвене делатности 
 
 

                                                                                 Катарина  Митровски 
 


	9-1 Resenje GV - Resenje SG - Savet manifestacije Nisomnia
	9-2 Resenje SG - Savet manifestacije Nisomnia

