
 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 
Ликовна колонија „Сићево“ 

 
II  Предлог решења о образовању Савета манифестације Ликовна колонија 

„Сићево“ 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: 773-5/2017-03 
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 Ликовна 
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 

Ликовна колонија "Сићево" 
 

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

1. Радмила Костић, дипломирани историчар уметности; 
2. Миодраг Анђелковић, академски сликар; 
3. Немања Јовановић, дипломирани ликовни техничар; 
4. Јелена Стошић, академски сликар; 
5. Олга Ђорђевић, академски сликар; 
6. Слободан Ристић, академски вајар ; 
7. Владимир Новаковић, академски вајар.  

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

IV   Доношењем овог решења престаје да важи Решење о образовању 
Савета манифестације Ликовна 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 
Ликовна 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 Галерије савремене ликовне уметности Ниш, 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 Ликовна колонија "Сићево". Мандат 
члановима савета истиче 07.06.2017. године. 
           У циљу континуираног рада Савета манифестације Ликовна 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 
Ликовна колонија "Сићево", 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 
 



1 
 
    
 РАДНА  БИОГРАФИЈА: 
 
Радмила Костић (рођена Лазаревић) 
Адреса: Војводе Танкосића бр.9/64 НИШ 
Образовање: дипломирани историчар уметности (Филозофски факултет Београд) 
Стручно звање: виши кустос (Народни музеј Београд, ментор проф.др Срђан Марковић од 
26.06.2007.) 
Радила као стручни срадник у Заводу за заштиту споменика културе и природе 
североисточне Босне у Тузли (август-фебруар 1986.год.) 
После тога  у Галерији југословенског портета у Тузли (БиХ)  као кустос (1986-  
1992.године.) 
Од 1995.год. се запослила у Народном музеју Топлице у Прокупљу као кустос где je радила 
до 1997. -када прелази у Галерију савремене ликовне уметности у Нишу- где је данас 
запослена. 
Као кустос збирке поред вођења и излагања дела из Фонда Галерије савремене ликовне 
уметности, ради на организацији, презентовању и вођењу текућих изложби. 
  Објављивала  више ликовних критика и приказа у стручним и периодичним часописима: 
“Градина „ Ниш, „Ликовни живот“ Београд,“ Народне новине“ Ниш, интернет часописа 
„Артмагазин“ Нови Сад, као и стални срадник интернет часописа Галерије савремене 
ликовне уметности Ниш „ИИЋ“. 
Аутор бројних текстова објављених у каталозима за колективне  изложбе Ликовне колоније 
Сићево, Годишње изложбе УЛУС-а и УЛУПУДС-а, ауторске изложбе Нишког цртежа и 
самосталних изложби нишких, београдских и др.уметника из земље и иностранства. 
 
Поред приказа , писања предговора ,отварања ,поставке изложби Галерије савремене ликовне 
уметности  ради  по позиву и за друге Галерије  и Музеје у окружењу. Учествује    жирирању 
и процени уметничких дела, у Нишу и у Музејима и Галеријама у Лесковцу, Прокупљу, 
Крушевцу и у Тузли (БиХ) као члан жирија-по позиву- за награде међународне изложбе 
графике и цртежа  „ИНТЕРБИФЕП“ 2009. године. Члан Жирија  за 4.Бијенале уметника 
Врања у организацији народног музеја Врање. (новембар, 2013.) 
Члан  Уметничког савета Галерије савремене ликовне уметности у Нишу и Галерије  Божа 
Илић (Народног музеја Топлице) у  Прокупљу.(од 12.09.2011.) 
Од значајнијих  пројеката: 
 
-Монографија  Столета Стојковића (Imprime, Ниш, 2007.) 
- Монографија Вељка Миљковића (Kolorpress, Лапово, Ниш, 2012.)  
-један од аутора Монографије Ликовне колоније СИЋЕВО1905-2005. заједно са 
колегиницама Љубицом Миљковић из Београда и Милицом Тодоровић из Ниша, Галерија 
савремене ликовне уметности Ниш, Пеликан- принт, 2005. 
 
- један од аутора текста за Монографију поводом „40 година  Галерије савремене ликовне 
уметности Ниш 1970-2010.“ , Галерија савремене ликовне уметности Ниш, Графика Галеб,   
јун, 2010.год. 
- један од аутора  Монографије: Ликовна колонија СИЋЕВО 1905-1964-2014. Галерија 
савремене ликовне уметности Ниш, Nais Print, 2014. 
 
Као стручни сарадник  радила   текстове у области ликовне и примењене уметности  за 
Културну  енциклопедију  града Ниша: (САНУ одељење у Нишу, 2011.), а такође  радила 
стручне текстове  за  Нишки лексикон ,(Лексикони градова Србије, ЈП Службени гласник 
Србије и Град Ниш, (Београд 2011.) 
 



Биографија 

Миодраг Анђелковић (Даја) рођен је 6. априла 1945. Године у Јелашници код 
Ниша. Академију ликовних уметности завршио је у Београду 1970. године у 
класи професора Миодрага Рогића, а постдипломске студије на истој 
Академији 1972 године у класи професора Бошка Карановића, када је 
награђен наградом за графику из фонда Ђорђа Андрејевића- Куна. 

У Београду  и тадашњој  тадашњој Југославији излаже  на свим значајнијим  
ликовним манифестацијама. Члан је УЛУС-а , Ладе и групе А као и Нишког 
удружења ликовних уметника. 

Редовно излаже  на свим бијеналним изложбама у Европи (Краков, Београд, 
Варна, Софија, Битољ) као и на свим  досада бијеналима у Зрењанину, затим 
изложбама цртежа у Сомбору, Београду, Нишу, Букурешту, Загребу итд. 

Добитник је неколико угледних награда за сликарство и графику као и златне 
значке КПЗ Србије за општи допринос култури земље. 



Nemanja Jovanović 

 

Рођен је у Сурдулици 1984. године. 

Завршио Средњу Уметничку школу 2003. године на 
одсеку Ликовни техничар. 

Дипломирао на Факултету Уметности у Нишу 2008. 
године. 

Излагао на многобројним изложбама у земљи и 
иностранству. 

Учесник неколико колонија и добитник неколико 
награда у области сликарства. 

Ради као професор стручних предмета у Уметничкој 
школи у Нишу. 



 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ У ПОЉУ УМЕТНОСТИ 

ЈЕЛЕНА СТОШИЋ 

 

1.Јавно излагање уметничких дела на самосталним и групним изложбама: 

 Самосталне изложбе: 

- 1997.године – Прва самостална изложба – Дом културе Алексинац 
- 2001.год.- Изложба „Покрет“ – Ниш (уље на платну) 
- 2004.год.- Изложба „Савремена жена“ – Галерија НКЦ-а Ниш (уље); Youtube: 

Izlozba – Sirovo.avi 
- 2007.год.- Изложба акварела „Огледало“ – Галерија „Европска кућа“ Ниш 

Изложба „Жена“ – Дом културе Параћин (уље) 
- 2009.год.- Изложба „Рађање“ – Галерија СКЦ-а Ниш (уље и цртежи) 
- 2012.год.- Изложба „Љубав“ – Галерија „Ђуро Јакшић“ Београд (уље, велики 

формати) – Youtube: Ljudi – Reportaza Jelena Stosic, akademska slikarka, autor 
Milena Vidojkovic 

- 2013.год.- Изложба „Модерна“ – Кафе „Сцена“ Ниш (уље) 

Групне изложбе: 

- 2000.год.- Пролећни ликовни салон Алексинац (уље на дасци, пејзаж) 
- 2001.год.- Ликовна јесен Алексинца (уље на платну, пејзаж) 
- 2003.год.- Ликовна јесен Алексинца (уље, енеријер) 

Изложба младих ликовних стваралаца Алексинца (уље, пејзаж) 
- 2004.год.- Видовдански Салон Пирот (уље, фигурација) 
- 2009.год.- Салон младих „Ликовно пролеће“ Галерија „Garden art“ Сомбор (уље, 

фигура жене и портет) 
-Ликовна колонија Вратна Неготин (уље, фигурација) 
-Изложба младих „Нишарт фондација“ (еротски цртежи) 

 -    2012.год.- Изложба ликовни уметници југоисточне Србије, Галерија Србија 
(цртеж „Ти си моја“, комбинована техника) 

2. Хуманитарне акције: 

- 2012.год.- „Борба за бебе“ Ниш 
  Донација слике „Породица“ за Породилиште у Пожаревцу 



3. Учешће у раду жириа за избор учесника на Ликовној колонији Сићево, Председник 
жириа од 2009-2012.године 

 

4. Учешће на јавном конкурсу „Нишки цртеж“, сваке године од 2009 до данас 

5. Извођење уметничког пројекта „Модна ревија у Ретро стилу“ са ученицима Трговинске 
школе Ниш (у којој радим), 2014. Године, Youtube: LjUDU-ISDU: Revija umetickog 
stvaralastva ucenika, autor Milena Vidojkovic 

6. Бројна учешћа на ликовним колонијама у Србији, Црној Гори, Македонији и Хрватској 

 

 

 

 



БИОГРАФИЈА 

 

 

 Рођена у Нишу 1985 године. 

 Дипломирала на Факултету уметности у Нишу на Одсеку за ликовне уметности 
2009 године са просечном оценом 9,84. 

 Завршила специјалистичке академске студије студијског програма Сликарство на 
Факултету уметности у Нишу 2010 године са просечном оценом 10. 

 Члан УЛУС-а од 2012 године. 

 

РАДНО ИСКУСТВО: 

2011. – 2012. Сарадник у настави на предмету Цртање и Сликање на Факултету уметности 
у Нишу 

2013. (од октобра) -  2014. (до августа) Професор цртање и Сликања у Уметничкој школи 
у Нишу 

 

САМОСТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ: 

2016.Изложба слика породице Ђорђевић, Галерија „Србија“, Ниш 

- Изложба слика „Повратак природи“, Продајна галерија „Београд“, Београд 

2015. Изложба слика, Галерија Културног центра „Светозар Марковић“ Јагодина 

-  Изложба слика, Галерија Културног центра „Свети Стефан, деспот српски“ Деспотовац 

-  Изложба слика, Галерија Културног центра „Сава Дечанац“ Лепосавић 

-  Изложба слика, Галерија Културног центра „Градац“ Рашка 

2013. Изложба слика, Галерија „Салон 77“ Ниш 

-  Изложбаслика и цртежа, Галерија „ЧедомирКрстић“, Пирот 

-  Изложба слика и цртежа, Галерија центра за културу Чачак 

2012. Изложбаслика и цртежа „Путописи“, Галерија центра за културу Гроцка, Београд 

- Изложбаслика и цртежа, Галерија Културног центра „Лаза Костић“, Сомбор 



-  Изложба слика, Галерија „Двориште“ Културног центра Панчево 

-  Изложба слика и цртежа, Свечана сала Народне библиотеке „Јанко Веселиновић“, 
Богатић 

-  Изложба „Путописи“, Галерија Културног центра Раковица, Београд 

-  Изложба слика „Метаморфоза града“, Галерија Стара Капетанија, Земун 

-  Изложба слика “Метаморфоза града“, Галерија „Траг“, Сремчица 

2011. Специјалистичка изложба слика „Путописи“, Галерија Факултета уметности у Нишу 

-  Изложба слика, Галерија „ВладиславМаржик“, Краљево 

-  Изложба слика, Виртуелни Културни Центар, Краљево 

-  Изложба слика и цртежа, Галерија Културног центра Мајданпек 

 Излагала је на више од 150 групних изложби у земљи и иностранству (Јапан, САД, 
Русија, Француска, Мађарска, Аустрија, Белгија, Пољска, Румунија, Бугарска, Хрватска, 
Турска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија). 

 Учествовала у раду вишеод 50 ликовних колонија и симпозијума у земљи и 
иностранству (Аустрија, Пољска, Румунија, Бугарска, Турска, Босна и Херцеговина, Црна 
Гора, Македонија). 

Добитник је Лауреата „Сава Дечанац“ за изузетан рад на развоју и ширењу културе 
и уметности на територији Косова и Метохије за 2015 годину. 

Добитникјеоткупненаградена V Изложби модерне уметности минијатуре, Музеј 
северне историје, Киркланд Лејк, Онтарио, Канада 2012.године. 

 Добитник је Специјалне награде Вефсн комуне из Норвешке за младог и 
перспективног уметника из Србије на 11.Међународном Бијеналу уметности минијатуре у 
Горњем Милановцу 2012.године. 

 Добитник је прве награде за цртеж на Интернационалном такмичењу ученика 
уметничких средњих школа Такасаки 2001, у Такасакију у Јапану.  

 Године 2008. је као студент четврте године реализовала пројекат за мозаик са 
темом “МОСТ”, који је трајно уграђен у хол зграде Универзитета у Нишу.  

 Године 2009. је била стипендиста Фонда за младе таленте „Доситеја“ 
Министарства за омладину и спорт Републике Србије. 

Адреса: Синђелићевтрг 10/6 18000 Ниш 

Телефон: 063/605274 

e-mail: olgicadj85@hotmail.com 

mailto:olgicadj85@hotmail.com


СЛОБОДАН РИСТИЋ 

 

Слободан Ристић, академски вајар, рођен је у Нишу 1975, завршио Факултет примењене 
уметности у Београду, члан је УЛУС-а и УЛУПУДС-а, учесник је више колективних изложби.  

 Његови радови налазе се на јавним површинама широм Србије. Запослен је у Уметничкој школи у 
Нишу.   

 



ВЛАДИМИР  НОВАКОВИЋ 

 

Владимир Новаковић, академски вајар, рођен је 1948. у Нишу, завршио Академију примењених 
уметности у Београду, члан је УЛУПУДС-а. Добитник је више признања. Радио је у ЕИ Ниш као 
дизајнер и у Народном Музеју Ниш, где је обављао послове помоћника директора, имао је једну 
самосталну и преко 100 колективних изложби. Његови радови налазе се на јавним површинама 
широм Србије. 

. Председник је Савета Ликовне колоније "Сићево" од јуна 2013.    
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