
 
 
 
 
 
 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 и 58/2009) 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 28.04.2011. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о образовању Савета манифестације Фестивал 
глумачких остварења играног филма ''Филмски сусрети Ниш''. 

 
 

II Предлог решења о образовању Савета манифестације Фестивал глумачких 
остварења играног филма ''Филмски сусрети Ниш'' 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 Ненад Гашевић, начелник Управе за образовање, културу, 
омладину и спорт. 
 
 
  
 
Број: 441-5/2011-03 
Датум: 28.04.2011. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 

 
 
 
 



 
 На основу члана 14 Одлуке о манифестацијама и програмима у области 
културе од значаја за Град ("Службени лист Града Ниша", број 43/2005 и 49/2006), 
члана 8 Правила о оранизацији и раду сталне манифестације Фестивала глумачких 
остварења играног филма ''Филмски сусрети Ниш'' (''Службени лист Града Ниша'', 
број 43/2005), члана 21 и 37 Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 
88/2008), 
 Скупштина Града Ниша, на седници од    2011. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
o oбразовању Савета манифестације 

Фестивал глумачких остварења играног филма ''Филмски сусрети Ниш'' 
 
 I  Образује се Савет манифестације Фестивал глумачких остварења играног 
филма ''Филмски сусрети Ниш'' (у даљем тексту: Савет манифестације),  у следећем 
саставу:  
 

1. Срђан Савић, директор Нишког културног центра 
2. Др Игор Новаковић, универзитетски професор 
3. Иван Хаџи Здравковић, професор фотографије 
4. Биљана Вујовић, директор Народног позоришта Ниш 
5. Бата Васић, дипломирани инжењер електронике 
6. Тања Бошковић, представник Удружења филмских глумаца Србије  
7. Миодраг Крстовић, представник Удружења филмских глумаца Србије  
8. Ирфан Менсур, представник Удружења филмских глумаца Србије 
9. Јелица Сретеновић, представник Удружења филмских глумаца Србије  

 
 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 Фестивала глумачких 
остварења играног филма ''Филмски сусрети Ниш''. 
 
 III  Мандат изабраних чланова је две године. 
 
 IV Доношењем овог решења престаје да важи Решење о образовању Савета 
манифестације Фестивал глумачких остварења играног филма ''Филмски сусрети 
Ниш'' (''Службени лист Града Ниша'', број 53/2009). 
 
 V    Ово решење објавити у ''Службеном листу Града Ниша''. 
 
 
Број:  
У Нишу,    2011. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

Председник 
 

Проф. др Миле Илић 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
 
 Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 14 Одлуке о 
манифестацијама и програмима у области културе од значаја за Град ("Службени 
лист Града Ниша", број 43/2005 и 49/2005) који прописује да сталном 
манифестацијом управља савет манифестације, који образује Скупштина Града, из 
реда стручних и јавних радника и познаваоца области културе. 
 
 Савет представља највиши управни орган фестивала. 
 
 Члан 8 Правила о организацији и раду сталне манифестације Фестивал 
глумачких остварења играног филма „Филмски сусрети Ниш“ ("Службени лист Града 
Ниша", број  43/2005) прописује да Савет има девет чланова које именује Скупштина 
Града од којих предлог за четири члана даје оснивач, а четири члана предлаже 
Удружење глумаца Србије. Директор Нишког културног центра је, по функцији, члан 
Савета. 
 
 На основу горе наведеног, доноси се решење. 
 
 
 У Нишу, априла 2011. године 
 


