
 
 
 
 
 
 
 
 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, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) 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 15.08.2011. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I  Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Нишког 
симфонијског оркестра за 2011. годину. 
 

II Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Нишког 
симфонијског оркестра за 2011. годину, доставља се председнику Скупштине Града 
Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града 
 

III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређују се Татјана Величковић Минчић, в.д. директора Нишког симфонијског 
окрестра и Јелена Костадиновић, председница Управног одбора Нишког 
симфонијског окрестра. 
 
 
Број: 712-5/2011-03 
Датум: 15.08.2011. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 



 
 
           
 На основу члана 44 Закона о култури („Службени гласник Републике 
Србије“, број 72/09), члана 37 Статута Града Ниша ("Службени лист Града 
Ниша", број 88/08) и члана 15 Одлуке о оснивању Нишког симфонијског 
оркестра у Нишу ("Службени лист Града Ниша", број 2/11-Пречишћен текст)  
  Скупштина Града Ниша, на седници одржаној _________  2011. године 
донела је 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
 

 I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Нишког симфонијског 
оркестра за 2011. годину,  број II-546-3, који је донео Управни одбор Установе 
на седници одржаној 01.07.2011. године. 
  
 II Решење доставити: Нишком симфонијском оркестру, Управи за 
образовање, културу, омладину и спорт и Управи за финансије, изворне 
приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
 
 
 
Број: 
У Нишу,  
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

 
                   Председник 

 
                          Проф. др Миле  Илић 

 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 



 
 
 У складу са чланом 15 Одлуке о оснивању Нишког симфонијског 
оркестра, Управни одбор Нишког симфонијског оркестра, на седници одржаној 
01.07.2011. године,  донео је Програм рада за 2011. Годину, број II-546-3. 
 Нишки симфонијски оркестар се бави извођењем класичне музике као 
једини симфонијски оркестар на територији Србије ван Београда и својом 
делатношћу покрива област камерне, вокално инструменталне и оперско 
балетске литературе. 
 У 2011. години планирано је извођење 10 премијерних концерата који 
представљају основну активност Установе и 25 концерата за омладину са 
идејом да се извођењем популарних дела класичне музике ова врста музике 
приближи школској омладини. Комплетан састав оркестра или његови камерни 
састави учествоваће на свечаним академијама и прославама Града-по потреби. 
И ове године Нишки симфонијски оркестар ће недељом организовати 
променадне концерте на којима ће се представити студенти факултета 
уметности као и ученици Средње музичке школе. Са два концерта, Нишки 
симфонијски оркестар ће се нишкој публици представити у оквиру градске 
манифестације НИМУС. 
 Имајући у виду да је  Програм  сачињен у складу са законом, прописима 
Града и циљевима оснивања Установе,  предлаже се доношење решења о 
давању сагласности  Програм рада Нишког симфонијског оркестра  за 2011. 
годину. 
 
 
 
                   Управа за образовање, културу, омладину и спорт 
 
   
 
               НАЧЕЛНИК 
      
                                                        Ненад Гашевић 
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НИШКИ  СИМФОНИЈСКИ  ОРКЕСТАР 

     Број II – 546 - 3 
     Датум 01.07.2011.год. 
 
       У складу са чланом 44. став1. тачка 5) Закона о култури („Службени гласник 

РС“број 72/09) и чланом 15. Одлуке о оснивању Нишког симфонијског оркестра 
у Нишу („Службени лист Града Ниша“број 2/2011- Пречишћен текст), Упрани 
одбор  Нишког симфонијског оркестра, на седници одржаној дана  

     01.07. 2011.године донео је 
 

ПРОГРАМ  РАДА 
ЗА 2011.ГОД. 

 
Нишки симфонијски оркестар се бави извођењем класичне музике као 

једини симфонијски оркестар на територији Србије , ван Београда.Својом 
делатношћу покрива област камерне,вокално-инструменталне и оперско- 
балетске литературе. 
 
         У 2011. години Нишки симфонијски оркестар, због проблема у 
функционисању органа управљања није имао усвојен Програм рада на почетку 
2011.године. И поред тога, Нишки симфонијски оркестар је редовно обављао 
своје активности захваљујући дугогодишњој традицији и успешној реализацији 
програма у претходним годинама. Своје активности у 2011.години Нишки 
симфонијски оркестар обављао је у складу са утврђеним предлозима од 
стране Уметничког већа. У складу са тим реализовано је: 

 
   - осам Премијерних концерата 
   - 14 концерата за омладину 
   - три Променадна концерта 
 
   До краја 2011.године планирана су  још два Премијерна концерта, два у 
оквиру 37. НИМУСА и 11 педагошких концерата.   
  
1.Премијерни концерти: 
 
Премијерни концерти су основна активност Нишког симфонијског  
оркестра.Извођењем најзначајнијих музичких дела Нишки симфонијски  
оркестар утиче на развој музичке културе у нашем граду као и формирање   
сталне музичке публике. 
 
У 2011.години активност НСО обухвата 10 премијерних концерата са 
утврђеним програмом уз напомену да исти може, у појединим случајевима , 
бити делимично измењен у зависности од репертоара солистa и уметничких 
претензија диригенaта и оркестра. 
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   2. Концерти за омладину - педагошки концерти 
 
 
Идеја је да се на овим концертима ученицима изведу дела која су обрађивана 
на часовима  музичког образовања , али и популарна дела класичне музике 
позната кроз музику коју изводе * њихови * ансамбли. 
 
Планира се и посета генералним пробама Нишког симфонијског оркестра као и 
посебни програми по захтеву професора музичког образовања. 
 
 
3.Свечани концерти и академије 
 
Учешће  на разним свечаним академијама и прославама организованих  
поводом празника, прослава и јубилеја стална је пракса Нишког симфонијског  
оркестра.    
Програми за ову врсту активности утврдиће се у сваком конкретном случају а 
поред учешћа комплетног састава Нишког симфонијског оркестра ову врсту 
активности реализоваће и  његови камерни састави. 
Средства за ову врсту концерата нису планирана,трошкове ће надокнадити 
наручиоци програма. 
Концерти за потребе Града - оснивача су без накнаде за извођење али уз  
обавезу организатора  да покрије трошкове изнајмљивања сале , транспорта 
инструмената , пултева ,  столица као и покриће непредвиђених трошкова. 
    
4. Организација *Нимус * - а  
 
План и програм концерата на * Нимус* - у 2011.године биће одређен од стране 
програмског савета *Нимус * -а.  
Нишки симфонијски оркестар ће учествовати на * Нимус*- у са два 
концерта.Термин одржавања  * Нимус* - а биће од 21.октобра до 18.новембра 
2011.год. 
 
 
5.Организација променадних концерата 
 
Учешће на овим концертима који ће се одржавати недељом у сали Нишког  
симфонијског оркестра имаће солисти ,вокални и инструментални, студенти 
Факултета уметности као и ученици завршног разреда Средње музичке школе.  
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ПРЕГЛЕД  ФИНАНСИЈСКИХ  СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ  
  ЗА  РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАДА 

 
 
 
 

Концертна активност Нишког симфонијског оркестра планирана је у 2011.год. по 
следећем редоследу: 
 
 
 
 
10.ФЕБРУАР     Диригент : Весна Шоуц-Тричковић – ( Београд ) 
                           Солистa: Јован Богосављевић – виолина                                        
                           Програм: W.A.Mozart – Uvertira za operu *Figarova ženidba*,  
                                           J.Brahms –Koncert za violinu i orkestar u D-duru  
                                           W.A.Mozart – Simfonija br.40, u g-mollu 
                           
                       
                      

     Преглед  средстава неопходних за реализацију концерта: 
 

1. Ауторски хонорар диригента............................157.770,00 
                  2. Ауторски хонорар солистe................................. 52.590,00 

3. Ауторски хонорари испомажућих музичара......45.000,00 
4. Трошкови ноћења гостију.................................. 38.000,00 

                                                                                                   ------------------- 
                                                                            Укупно:             293.360,00  
 
 
 
03.МАРТ           Диригент : Милена Ињац  
                          Солистa: Сташа Марковић-Грујић – харфа ( Нови Сад )    
                          Програм: Hoze Pablo Monkajo: Huanpango, G.F.Hendl:  
                                          Koncert za harfu,gudače i dve flaute u B-duru,  
                                          P.I.Tchaikovsky: * Ščelkunčik*, svita iz baleta 
                   
                                                                   
                     Преглед  средстава неопходних за реализацију концерта: 

 
1. Ауторски хонорар диригента...........................    78.900,00 
2. Ауторски хонорар солисте...............................    65.740,00 
3. Ауторски хонорари испомажућих музичара....   45.000,00 
4. Трошкови ноћења гостију.................................   20.000,00 

                                                                                   ------------------------ 
                                                          Укупно:               209.640,00 
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24.МАРТ        Диригент: Giuseppe Monopoli ( Италија ) 
                       Солистa: Бонка Георгијева – сопран ( Бугарска )  
                       Програм: G.Rossini, V.Bellini, W.A.Mozart,G.Bizet 
                                         
                                        

      Преглед  средстава неопходних за реализацију концерта: 
 

1. Ауторски хонорар диригента...........................135.440,00 
2. Ауторски хонорар солистe...............................  67.720,00 
3. Ауторски хонорари испомажућих музичара.....45.000,00 
4. Трошкови ноћења гостију................................. 55.000,00 

                                                                                         ---------------------------- 
                                                                          Укупно:              303.160,00 
                          
14.АПРИЛ      Диригент : Ле Фи Фи ( Скопље ) 
                       Солиста : Evgenij Ratner – труба ( Израел ) 
                       Програм: L.V.Beethoven: Uvertira Egmont op.84 
                                       J.Haydn: Koncert za trubu i orkestar u Es-duru 
                                       L.V.Beethoven: Simfonija br.6 F-dur op.68 (Pastoralna)                     

 
 

     Преглед  средстава неопходних за реализацију концерта: 
 

1. Ауторски хонорар диригента........................... 135.440,00 
2. Ауторски хонорар солисте...............................   78.900,00 
3. Ауторски хонорари испомажућих музичара..... 45.000,00 
4. Трошкови ноћења гостију.................................. 45.000,00 

                                                                                        ------------------------------ 
                                                                          Укупно:               304.340,00 

 
 
28.АПРИЛ     Диригент: Милена Ињац 
                      Солиста: Sofija Molchanova – кларинет ( Немачка ) 
                      Програм: K.Mendelssohn: Uvertira „Hebriden“, op.26 
                                      L.Spohr: Drugi koncert za klarinet i orkestar 
                                      S.Hristić: * Ohridska legenda * - svita 
 

      Преглед  средстава неопходних за реализацију концерта: 
 

1. Ауторски хонорар диригента............................   78.900,00 
2. Ауторски хонорар солисте................................   67.720,00 
3. Ауторски хонорари испомажућих музичара...... 45.000,00 
4. Трошкови ноћења гостију................................... 20.000,00 

                                                                                          ---------------------------- 
                                                                            Укупно:              211.620,00 
 
 
 



 
 

- 5 -  
 
12.МАЈ            Концерт студената Факултета уметности 
                        Диригент : Весна Шоуц Тричковић ( Београд ) 
                        Солисти:  Студенти Факултета уметности 
                        Програм: C.F.E.Bach, W.A.Mocart,G.Puccini, M.Bruch,J.S.Bach, 
                        D.Schostakowisch.                                         
                            

      Преглед  средстава неопходних за реализацију концерта: 
 

              1.Ауторски хонорар диригента...............................157.770,00 
              2.Ауторски хонорар солистa....................................          0,00 
              3.Ауторски хонорари испомажућих музичара.........45.000,00 
              4.Трошкови ноћења гостију......................................38.000,00 

                                                                                              -------------------------- 
                                                                              Укупно:         240.770,00 
 
09.ЈУНИ    Диригент : Azis Sadiković ( Aустрија ) 
                  Солисти: Florian Berner - виолончело                       
                  Програм: L.V.Beethoven -  Uvertira „Coriolan“,op.62 
                                  J.Haydn – Koncert za violončelo i orkestar C- dur  
                                  L.V.Beethoven – Simfonija No7,A- dur op.92                                            

       Преглед  средстава неопходних за реализацију концерта: 
 

1. Ауторски хонорар диригента............................... 135.440,00 
2. Ауторски хонорар солистe...................................  78.900,00 
3. Ауторски хонорари испомажућих музичара........ 45.000,00 
4. Трошкови ноћења гостију..................................... 45.000,00 

                                                                                                                     ---------------------------- 
                                                                            Укупно:               304.340,00 
 
 
23.ЈУНИ      Диригент : Ле Фи Фи  ( Скопље )  
                   Солиста: Владан Вељковић – виола  
                                   Дејан Сотировски  – виолина 
                                   Витомир Митић - кларинет  
                   Програм: F.Schubert : Uvertira „Rosamunde“ 
                                    M.Bruch:Dupli koncert za klarinet, violu i orkestar u                               
                                     e- mollu,op.88, E.Grieg: *Svita br.1 *, 
                                   P.I.Tshaikovsky: „Serenade melancolique op.26“ 
 
                     Преглед  средстава неопходних за реализацију концерта: 
 

              1.   Ауторски хонорар диригента...........................   135.440,00 
                   2.  Ауторски хонорар солиста...................................          0,00 

              3.  Ауторски хонорари испомажућих музичара........ 45.000,00 
              4.  Трошкови ноћења гостију..................................... 30.000,00 

                                                                                              ----------------------------- 
                                                                              Укупно:           210.440,00  
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22.СЕПТЕМБАР       Отварање сезоне 2011/2012 
                                   Диригент : Весна Шоуц-Тричковић ( Београд ) 
                                   Солисти: Paris Tsenikoglou - клавир ( Немачка ) 
                                   Програм:P.I.Tchaikovsky: *Italijanski kapričo*                                         
                                                   Rahmaninov:Koncert za klavir i orkestar br.2 
                                                   P.I.Tchaikovsky: *Simfonijska poema Romeo i Julija*     
                                          

Преглед  средстава неопходних за реализацију концерта: 
 

1. Ауторски хонорар диригента................................ 157.770,00 
2. Ауторски хонорар солистe....................................   67.720,00 
3. Ауторски хонорари испомажућих музичара.........  45.000,00 
4. Трошкови ноћења гостију......................................  50.000,00 

                                                                                             --------------------------- 
                                                                              Укупно:              320.490,00 
 
              
22.ДЕЦЕМБАР     Новогодишњи концерт 
                              Диригент : Ле Фи Фи ( Скопље ) 
                              Солисти:  Данијела Јовановић – сопран ( Београд ) 
                              Програм:  G.Rossini,Verdi,Strauss,G.Bize,Puccini                            
                     

Преглед  средстава неопходних за реализацију концерта: 
 

1.Ауторски хонорар диригента..............................    135.440,00 
2.Ауторски хонорар солисте..................................      78.900,00 
3.Ауторски хонорари испомажућих музичара.......     45.000,00 
4.Трошкови ноћења гостију....................................     42.500,00 

                                                                                               --------------------------- 
                                                                               Укупно:             301.840,00  
 
                    

Рекапитулација средстава неопходних за реализацију 10 концерата: 
 

1.Ауторски хонорар диригената..............................1.308.310,00 
2.Ауторски хонорар солиста..................................     558.190,00 
3.Ауторски хонорари испомажућих музичара.......    450.000,00 
4.Трошкови ноћења гостију....................................    383.500,00 

                                                                                              --------------------------- 
                                                                              Укупно:           2.700.000,00  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

- 7 - 
 
 
На рачуну 424200 – Услуге у култури планирана средства буџета Града Ниша  
износе 2.300.000,00 дин., планирана сопствена средства 400.000,00 дин. 
што укупно износи 2.700.000,00 дин. 
 
Нишки симфонијски оркестар може да измени Програм рада услед објективних 
околности у току 2011.године.  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
 
                                                             ------------------------------------------------------ 
                                                                    Јелена Костадиновић 
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