
 
 
 

 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 о образовању Савета манифестације „Мајска 
песма“ – фестивал дечије музике. 

 
II Предлог решења о образовању Савета манифестације „Мајска песма“ – 

фестивал дечије музике, 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, Градска управа Града Ниша - Секретаријат 
за културу и информисање.  
 
Број: 773-1/2017-03 
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 "Мајска 
песма"- фестивал дечије музике (''Службени лист Града Ниша'', број 101/2005) 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 

"Мајска песма"- фестивал дечије музике 
 

 I   Образује се Савет манифестације "Мајска песма"- фестивал дечије 
музике (у даљем тексту: Савет манифестације), у следећем саставу: 
 

1. Ана Станковић, дипломирани виолончелиста; 
2. Снежана Јовановић, дипломирани виолиниста; 
3. Ана Костић, професор соло певања; 
4. Јелена Мадић, дипломирани филолог; 
5. Зоран Павловић, дипломирани економиста; 
6. Јелена  Ђорђевић, сарадник за музичку секцију, клавир и солфеђо; 
7. Сандра Петковић, дипломирани филолог. 
  

 
 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 "Мајска песма"- фестивал 
дечије музике. 
 
 III  Мандат изабраних чланова је две године. 
 

IV   Доношењем овог решења престаје да важи Решење о образовању 
Савета манифестације "Мајска песма"- фестивал дечије музике (''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 9. став 2. Правила о организацији и раду сталне манифестације 
"Мајска песма"- фестивал дечије музике („Службени лист Града Ниша“, број 
101/2005) прописано је да Савет броји седам чланова које именује Скупштина 
Града, а  став 3. истог члана да мандат чланова Савета траје две године,  са 
могућношћу реизбора чланова. 
           Скупштина Града Ниша на седници одржаној 08.06.2015. године донела је 
Решење о образовању Савета  манифестације "Мајска песма"- фестивал дечије 
музике. Мандат члановима савета истиче 07.06.2017. године. 
           У циљу континуираног рада Савета манифестације "Мајска песма"- 
фестивал дечије музике, 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 
"Мајска песма"- фестивал дечије музике, а на основу референци у раду, 
интересовања и искуства у праћењу одређене области, дати су предлози чланова 
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 
 



Ana Stanković, violončelo. Završila je Višu muzičku školu u Nišu u klasi Tanje P. 
Đorgovske, a osnovne studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi Dejana Božica. 
Tokom studija učestvovala je na majstorskim kursevima kod profesora I.Varge i I.Kalmana. 
Član je klavirskog tria "Masala" sa kojim beleži nastupe na festivalima umetničke muzike 
"Constantinus" i "Nimus" u Nišu, "Dani muzike" u Herceg Novom, kao i na koncertu u Beču. 
Sa triom "Masala" gostuje i u emisiji "Nedeljom uveče" na drugom programu RTS-a. 
Kao član kamernog orkestra "Nova muzika" učestvuje u snimanju cd-a " Vilinski zvuci" 
(kamerna muzika niških kompozitora). 
Sa kamernim orkestrom "Constantinus" nastupala je na koncertima po zemlji i  inostranstvu. 
Član je i gudačkog kvarteta "Creativo" sa kojim, izmedju ostalog, učestvuje na džez festivalu 
"Nišville" 2015. godine. 
Jedan je od osnivača kamernog orkestra „Impresija“ sa kojim nastupa na otvaranju 51. 
filmskih susreta svirajući muziku našeg poznatog kompozitora filmske muzike Zorana 
Simjanovića. 
Zapošljena je u Niškom simfonijskom orkestru. 
 



 

Снежана Јовановић 

рођена 31.12.1969.у Београду, где завршава нижу и средњу 
музичку школу " Корнелије Станковић". Дипломирала на Вишој 

музичкој школи у Нишу . 

Од 1990. године је радила у Музичкој школи Ниш као наставник 
виолине, у исто време хонорарно ради у Нишком симфонијском 

оркестру и камерном оркестру "Царица Теодора". Од 1996. 
године, постаје стални члан Нишког симфонијског оркестра као 

виолиниста . 

Наступала је као члан Омладинске филхармоније "Борислав 
Пашћан " из Београда на европској турнеји а такође је свирала у 
оркестру Српског лекарског друштва из Београда.Учесник је на 
фестивалима НИМУС у разним камерним ансамблима, Нишка 

јесен, Хорске свечаности и Филмски сусрети. 

 

Од 2000. године до данас , била је члан УО Нишког симфонијског 
оркестра из редова запослених у три мандатата а од 2012. је члан 

Савета за културу Српске Напредне Странке. Тренутно је 
председнок Савета дечијег фестивала "Мајска песма". Члан је 

Комисије за стратешки развој културе 2015 -2020. године.Такође , 
члан је пројектног тима НСО-а у више пројеката који је ова 

установа остварила.Похађала обуке за писање пројеката које су 
биле у организацији Управе за културу града Ниша и Креативне 

Европе. 

 



ANA KOSTIC,SOPRAN  

 

 

Nizu i srednju muzicku skolu na odseku za solo pevanje zavrsila u Nisu,u klasi prof. Aleksandre Ristic. 

Studije na katedri za solo pevanje Fakulteta Muzicke Umetnosti u Nisu,zavrsila u klasi prof. Katarine 
Simonovic-Ivankovic. Jos kao student nastupala na mnogobrojnim koncetima u zemlji,a takodje  
nastupala i kao solista Studentskog kulturnog centra u Republici Srpskoj,Grckoj,Spaniji,Svedskoj…Tkdj 
bila ucesnik na projektu obnove Niske operske scene i premijernog izvodjenja u Nisu i Beogradu, 
poznate Srpske opere Stanislava Binickog “Na uranku”.  

Danas je profesor solo pevanja u muzickoj skoli Kornelije Stankovic u Prokuplju. 



Curriculum Vitae 

 

ЛИЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Име и презиме  Јелена Мадић,  

Адреса  18000 Ниш,  Булевар Николе Тесле 51/13,  

Телефон  018588155;  0691522968, 

Датум рођења  01.01.1979.год. 

Брачно стање  

Е маил 

удата (мајка двоје деце), 

madicjelena79@gmail.com 

 

ОБРАЗОВАЊЕ 

 Завршена средња музичка школа „ Станислав Бинички” у Лесковцу  – профил 

музички сарадник. 

 Стечена диплома на Филозофском факултету у Нишу са звањем дипломирани 

филолог за српски језик и књижевност. 

 Положен стручни испит из библиотечко-информационе делатности у Народној 

библиотеци  Србије  у Београду, 

 Савладана обука програма стручног усавршавања „Умеће комуникације”  

акредитованог семинара (К:4 П:4 20 бодова) и могућност предавања грађанског 

васпитања 

 

РАДНО ИСКУСТВО 

- Са искуством 

 рад на замени проф. српског језика у Трговинској школи у Нишу, 

 волонтирање у периоду од годину дана у Народној библиотеци „Стеван Сремац“ у 

Нишу, 

 рад на одређено у периоду од годину дана у библиотеци ОШ „Први мај“ у Трупалу, 

 Рад на одређено на месту наставника српског језика и грађанског васпитања са 

фондом од 45%  у односу на пуно радно време у ОШ „Бранислав Нушић“ у Доњој 

Трнави, у току. 
 

ОСТАЛЕ ВЕШТИНЕ 

 Возачка дозвола (Б), 

 Језици: Матерњи језик – српски, 

Остали језици – енглески (средњи ниво), 

 Рад на рачунару – средњи ниво. 
 

ЛИЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Амбициозна, мотивисана и одговорна са развијеним осећајем за рад у тиму. Спремна за 

нова искуства и изазове.  
 

ИНТЕРЕСОВАЊА 

Читање стручних часописа и литературе, цртање, спорт, музика. 





Biografija 

Jelena Đorđević rođena je 5.11.1974. u Nišu.Muzikom se bavi od 
malena.Završila je nižu Muzičku školu u Nišu kao i srednju Muzičku i višu 
školu.Kao dete svirala je harmoniku i neko vreme radila kao nastavnica 
harmonike i vodila orkestar harmonika ali trenutno radi kao nastavnica 
klavira i solfeđa.Radi u Dečijem Kulturnom Centru već 20 godina.Svake 
godine izvede po nekoliko učenika na ispite i svi prolaze sa odličnim 
uspehom.Održava javne časove i aktivno učestvuje u pripremama za 
festival Majska pesma kao što su:audicija,odabir kompozicija i priprema 
festivala. 



Сандра Петковић је рођена 13.10.1979.године у Нишу. Завршила је 
гимназију Светозар Марковић, друштвено-језички смер.Дипломирала је 
2005.године на Филозофском факултету у Нишу,студијска група за Српски 
језик и књижевност, одсек Књижевност и српски језик. Запослена је од 
2008.године у Установи Дечји центар Ниш.Од новембра 2015.године налази 
се на месту вршиоца дужности директора. 

Преузела је руковођење у једном од најтежих тренутака у пословању 
Установе. Успешно се суочила са вишемилионским блокадама пословних 
рачуна, вишком запослених, вишемесечном обуставом исплате зарада 
запосленима и породиљама, губитком једне од испостава у којима се одвија 
настава,нагомиланим дуговањима и судским споровима. 

За 18 месеци колико се налази на месту вршиоца дужности директора 
унела је новине у раду  које се односе на повећање прихода, повећање броја 
деце,  отварање и повраћај изгубљених простора, смањење броја 
запослених, доношење и усклађивање аката са позитивним законским 
прописима, реорганизацијом рада, смањења дуговања која је установа 
имала последњих година и увођењем низа новина у циљу бољег пословања 
и остваривања основних програмских циљева.  

Стварати за децу, радити са њима и за њих и доприносити њиховом развоју и 
образовању основни је мотив њеног рада.Промовисање културних и 
едукативних садржаја и подстицање на исте,за њу представља једини 
исправан начин у одгоју и васпитању деце и младих. 

 Установа којом руководи пружа јој могућност да ту своју тежњу и 
оствари.  

Радом у секцијама и радионицама различитог садржаја (Новинарска 
секција, Литерарни клуб, Луткарске, драмске и креативне радионице) стекла 
је разнолико и богато искуство, али и уочила чињеницу о неопходности 
културног садржаја у животима деце и младих. 

Радила је на припреми музичко-сценских и драмских програма увек водећи 
рачуна о културном и образовном аспекту и препознавању дечијег 



сензибилитета и креативности. Истичући важност учешћа и афирмације деце 
и младих у културни живот града и неговању таквог начина живљења и 
размишљања. 

Радила је на пословима пропаганде у Установи Дечији центар. 

Била је члан Управног одбора у Галерији савремене ликовне уметности 
Ниш, од 2012-2015.године. 
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