
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 1/2013) 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 09.07.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује  се  Предлог  решења о  давању сагласности  на  Измене  и  допуне
Статута Нишког симфонијског оркестра.

II Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне Статута Нишког
симфонијског  оркестра 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  Јелица  Велаја,  начелница  Управе  за  образовање,  културу,
омладину и спорт.

Број: 1026-2/2013-03
Нишу, 09.07.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



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 („Службени лист Града Ниша“, број 2/ 11-пречишћен текст).

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној _______ 2013. године 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ на  Измене  и  допуне  Статута  Нишког
симфонијског оркестра број XII-865-2 које је донео Управни одбор Установе
на седници одржаној 19.06.2013. године.

II Решење  доставити  Нишком  симфонијском  оркестру  и  Управи  за
образовање, културу, омладину и спорт.

Број:

У Нишу,

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

                                                                                             Председник

Проф. др Миле Илић



О б р а з л о ж е њ е

Управни  одбор  установе  Нишки  симфонијски  оркестар,  на  седници

одржаној  дана  19.06.2013.  године,   донео  је   Измене  и  допуне   Статута

Нишког  симфонијског  оркестра  број  XII-865-2.  Измене  Статута  Установе

односе се на члан 39, којим се регулише састав аудиционе комисије.

 Имајући у виду да су Измене и допуне Статута Нишког симфонијског

оркестра донете  у  складу  са  законом,  прописима  Града  и  циљевима

оснивања Установе,  предлаже се доношење Решења о давању сагласности

на овај акт.

Управа за бразовање, културу, омладину и спорт

                                                                                               НАЧЕЛНИК

Јелица Велаја



На основу члана 27.тачка 13.Статута Нишког симфонијског оркестра,Управн одбор
Нишког симфонијског оркестар на XI I седници одржаној 19.06.2013.године донео 
је

                                       ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
                                   НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА

 
                                                      Члан 1.

У Статуту Нишког Симфонијског оркестра бр.III-589-2 од  07.07.2011.године члан 
39 мења се и гласи:
„Аудициону комисију чине музичари Нишког симфонијског оркестра и 
то:диригент,(уколико је стално запослен  у Нишком симфонијском 
оркестру),концертмајстор,председник Уметничког савета ,као обавезни  чланови на
свим аудицијама  и сви запослени  гудачи,за случај да је расписан конкурс  за 
радно место гудача,односно сви запослени дувачи,за случај да је расписан конкурс 
за дуваче“.
                                                      Члан 2.

Остали чланови Статута  Нишког симфонијског оркестра остају непромењени.

                  
                                                     Члан 3.

Ова допуна Статута  ступа на снагу осмог дана  од дана објављивања  на огласној 
табли Установе  ,а по добијању сагласности од Скупштине града Ниша.

                                                                   НИШКИ СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР
                                                                    ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

                                                                   ----------------------------------------------------
                                                                                 Милица Штрбо



                                              О Б Р А З Л О Ж Е  Њ Е

У  складу  са својим  овлашћењима Управни одбор Нишког симфонијског оркестра 
на XII  седници одржаној 19.06.2013.године донео  је измену члана 39.Статута  
Нишког симфонијског оркестара.
Аудициону комисију ће  чинити стални чланови и то: диригент ако је стално 
запослен у Нишком  симфонијском оркестру, концертмајстор,председник 
Уметничког савета и сви гудачи  ако је расписан конкурс за гудача и сви дувачи за 
случај да је расписан конкурс за дувача .Изменом овог члана  Статута  укључују се 
сви  запослени гудачи ако полаже гудач, односно сви запослени  дувачи ако полаже
дувач, на тај начин постиже се могућност избора квалитетнијег кандидата ,као и 
већа објективност при гласању.

                                                        НИШКИ СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР
                                                            ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

                                                      ---------------------------------------------------
                                                                          Милица Штрбо
                                                                                                                                                



Члан Статута Нишког симфонијског оркестра који се мења

Члан 39

   Аудициону комисију  чине  музичари Нишког симфонијског оркестра и то: 
диригент, концертмајстор, вође групе гудача, први дувачи  и тимпани.


