
 
 
 
 

 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 
Књижевна колонија "Сићево". 
 

II Предлог решења o oбразовању Савета манифестације Књижевна колонија 
"Сићево" 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: 773-4/2017-03 
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 Књижевна 
колонија "Сићево"  (''Службени лист Града Ниша'', број 84/2005) 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 

Књижевна колонија "Сићево"  
 

 I   Образује се Савет манифестације Књижевна колонија "Сићево" (у даљем 
тексту: Савет манифестације), у следећем саставу: 
 

1. Велибор Петковић, прозни писац; 
2. Милена Мишић Филиповић, професор књижевности; 
3. Зоран Пешић, књижевник; 
4. Јелена Младеновић, докторант књижевности; 
5. Далибор Поповић, песник; 
6. Бранислав Јанковић, прозни писац; 
7. Александар Костадиновић, књижевни критичар и есејиста. 

 
 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 Књижевна колонија 
"Сићево". 
 
 III  Мандат изабраних чланова је две године. 
 

IV   Доношењем овог решења престаје да важи Решење о образовању 
Савета манифестације Књижевна колонија "Сићево" (''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 8. став 2. Правила о организацији и раду сталне манифестације 
Књижевна колонија "Сићево" („Службени лист Града Ниша“, број 84/2005) 
прописано је да Савет броји седам чланова које именује Скупштина Града. Став 3. 
истог члана прописује да је представник Нишког културног центра  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 Књижевна колонија "Сићево". 
Мандат члановима савета истиче 07.06.2017. године. 
           У циљу континуираног рада Савета манифестације Књижевна колонија 
"Сићево", 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 
Књижевна колонија "Сићево", 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 
 



 

ВЕЛИБОР ПЕТКОВИЋ (1963), дипломирани психолог, мастер журналистике, докторанд 
(студент завршне, треће године) на Департману за филологију Филозофског факултета у 
Нишу. 

Запослен на Департману за комуникологију и новинарство Филозофског факултета 
у Нишу од 2014. године: асистент на предмету Деонтологија медија, ангажован  на још 
осам предмета – пет на основним студијама (Увод у новинарство, Радијско новинарство, 
Визуелна култура, Верске заједнице и медији, Лобирање, брендирање и односи с 
јавношћу) и три на мастер студијама (Естетика комуникације, Медијска култура и 
Конфликти и односи с јавношћу). 

Професионални новинар од 30.12.1987. године, радио у омладинском листу 
„Графит“ (1987- 1990), дописништву Радио-телевизије Београд у Нишу (1990-91), дневном 
листу „Народне новине“ (1992-94), Радио Нишу (1994-2010) и дописништву Радио 
Београда (2010-14). Члан Удружења новинара Србије од 1990. године, а Друштва новинара 
Ниша од оснивања 2011. године.  

Вршилац дужности директора Радио Ниша од октобра 2000. до марта 2001. године, 
када је именован за главног и одговорног уредника (2001-04). У то време (2003) Радио 
Ниш добио признање Заједнице удружених радио станица Србије као најбоља радио 
станица у Републици. 

Поред новинарства, бави се и књижевнм радом, аутор три књиге прича које је 
објавио Нишки културни центар. Активно учествује у организацији и реализацији 
Књижевне колоније Сићево од 2009. године. Члан жирија који је доделио награду за 
животно дело „Рамонда Сербика“ песнику Новици Тадићу (2009), а учесник и домаћин 
јубиларне двадесете Књижевне колоније Сићево 2010. године. Члан Друштва књижевника 
и књижевних преводилаца Ниша од 2011. године. За председника овог Друштва изабран на 
Скупштини одржаној 3. фебруара 2017. године. 

Од страних језика говори руски и енглески. Ожењен, отац двоје деце. Политички 
није ангажован јер сматра да је новинарство професија која попут књижевности, треба да 
служи општем добру свих грађана. 

Живи у Нишу, у улици Мајаковског 10/11, ГО Медијана, телефон 018/553-246 и 
069/2231012, лична карта 006420757 издата у ПУ у Нишу.  

 



 

МИШИЋ МИЛЕНА (1981, Ниш). Дипломирала књижевност и српски језик на 
Филозофском факултету у Нишу где је тренутно на докторским студијама филологије. 
Критичке текстове објављује у часописима.  

Живи у Нишу и ради као уредник књижевног програма у Нишком културном центру. 

Катићева 3/14, Ниш, телефон 060 3553456 

 



ЗОРАН ПЕШИЋ  
 
Зоран Пешић Сигма je рођен  1960. у Белој Цркви (Банат). Живи у Нишу. Ради у 

Нишком културном центру. Уредник је часописа за књижевност, уметност и културу 
„Градинa“. Члан Српског књижевног друштва.   
  Уредио је већи број књига за Студентски културни центар и Нишки културни 
центар. 
  Песме су му превођене на бугарски, румунски, мађарски, македонски, пољски, 
шпански и грчки језик.  
  Објавио је књиге песама: 
Промаја, („Пегаз“, КОС, Београд,1983),  
Оргијање празнине („Градина“, Ниш,1992),  
Кактусова сенка - еп о страху („Кровови“, Сремски Карловци, 1993), 
Удобност бесмисла („Просвета“, Ниш, 2004), 
Воз за једног путника (Матична библиотека „Светозар Марковић“, Зајечар, 2008). 
Варка - књига изгубљених визија (Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, Краљево, 
2012) 
Сродне душе, (Балкански књижевни гласник, Београд, 2015)  

Књиге прозе (коаутор):    
Hronike o Hloygeu (Самиздат, Ниш 1991) и Terra Marginalis („Стубови културе“, Београд 
1997).  
 Објављена драма: 
Продавница смрти, („Градина“, Ниш, 2014) 

Преведене књиге: 
Воз за једног путника и Неухватљиво време двојезично у преводу Момчила Радића на 
грчки језик, у издању „Апопире“, Атина, 2012. 
Воз за једног путника, у преводу Димитра Христова на бугарски језик, у издању ИК 
„Богианна“, Софија, 2013. 
Варка, у преводу Ивана Антоновског на македонски језик, у издању „Македонија презент“, 
Скопље, 2013. 
  
 Награде: „Кајухова награда” 1986, Награда Едиције „Исток-Запад” 2008, Награда 
„Тудор Аргези” 2015, Награда Балканског књижевног гласника (2015), Награда 
„Стеријиног позорја” за оригинални домаћи драмски текст за 2016. годину, Награда 
„Славиша Николин Живковић” 2017.  
 За уреднички рад: Награда „Сергије Лајковић” 2010, „Светосавски” печат 2012. и 
2015. 
 
Образовање: VI степен, физичар. 
Ради: Нишки културни центар, Уредник часописа Градина 
Телефон: 0631073446 
Мејл: zoranpesicsigma@gmail.com 
 

mailto:zoranpesicsigma@gmail.com


ЈЕЛЕНА С. МЛАДЕНОВИЋ (1984, Крушевац) је докторанткиња филологије на 
Филозофском факултету Универзитета у Нишу, где је и дипломирала као најбољи студент 
Департмана за српску и компаративну књижевност, а на којем је од фебруара 2014. године 
ангажована у извођењу наставе на више предмета. Као стипендисткиња Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, укључена је у 
научноистраживачки рад на пројекту Друштвене кризе и савремена српска књижевност и 
култура: национални, регионални, европски и глобални оквир, на Филолошко-уметничком 
факултету Универзитета у Крагујевцу. Највише се бави проучавањем савремене српске 
књижевности, а савремена српска поезија је предмет истраживања њене докторске 
дисертације. Учесница је бројних научних скупова у земљи и иностранству, и објављује 
радове у научним часописима и зборницима. Један је од оснивача и председница удружења 
„Литера“, које се бави унапређењем филолошких и хуманистичких наука, уметности и 
културе.  

Бранка Миљковића 79/19, Ниш 
Телефон 064 3733089 

Докторант филологије, запослена на Филозофском факултету на одређено време. 

 



DALIBOR POPOVIĆ  

Rođen u Nišu, februara 1979. godine, detinjstvo proveo u Vršcu.  

Studirao Učiteljski fakultet Univerziteta u Nišu. Radio kao honorarni saradnik Narodnog 
Pozorišta u Nišu, Studentskog kulturnog centra iz Niša, Televizije Pet i Radija Niš. Bio je 
urednik na Nišvil radiju, umetnički direktor Centra za kulturu Niška Banja i potpredsednik 
Udruženja muzičara „Muzički centar Niš“. Radio kao lutajući reporter na Niškoj televiziji i 
izvršni producent Nišvil džez festivala. Stalni je saradnik muzičkog sastava EYOT i direktor 
Kluba ljubitelja vina i umetnosti „Vino&Grad“. Komponuje muziku za decu. Piše poeziju za 
pesnike i bavi se humanitarnim radom. 

Član je predsedništva Društva književnika i književnih prevodilaca Niša. Objavio dva pesnička 
dela:  

− Reč o reči – samostalno izdanje, Niš, 2004. (floppy poezin) 
− Između reči – Fond „Dejan Mančić“, Niš, 2009. prva nagrada na konkursu 

Poezija mu je nagrađivana, prevođena i objavljivana u zbornicima. 

Privatni preduzetnik 
Zaplanjska 53, 18110 Naselje Nikola Tesla 
Tel. 062 8949009 

 

 



BRANISLAV JANKOVIĆ rođen je 1969. godine u Nišu. Godinama se bavi novinarstvom. 
Objavio je romane „O vukovima i senkama“ (2011), „Suze Svetog Nikole“ (2013), „Vetrovi zla“ 
(2015) i „Peta žica“ (2015), kao i zbirku priča „Bezimeni“ (2014). 
 
Samostalni izdavač 
 
Bombaška 14, Niš 

Telefon 064 2368737 

 



КОСТАДИНОВИЋ АЛЕКСАНДАР (1973, Ниш). Књижевни критичар и есејиста. Радове 
објављивао у стручним публикацијама и научним зборницима, и у листовима и часописима: 
Градина, Књижевност, Књижевна реч, Књижевни лист, Пресинг, Одговор, Бележница, Слава, 
Philologia mediana. Објављене књиге: Митско у поезији Васка Попе: Усправна земља, Вучја со 
(1999), Израз и огледало (2010). Живи у Нишу. Докторирао на Филозофском факултету у Нишу. 

Александар Костадиновић, ул. Булевар Немањића 63/12, Ниш 

Телефон 064 1311620 
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