
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 22.12.2014. године, доноси 

                    

Р Е Ш Е Њ Е

I  Утврђује  се  Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Измену  и  допуну
Програма рада Нишког симфонијског оркестра за 2014. годину.

II  Предлог решења о давању сагласности на  Измену и допуну Програма рада
Нишког симфонијског оркестра за 2014. 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, одређује се Небојша Стевановић, начелник Управе за културу.

Број: 1966-1/2014-03
Датум: 22.12.2014. 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 ________________ донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Измену и допуну Програма рада  Нишког
симфонијског  оркестра за 2014.  годину,  број  XVII-1598-2, које  је  донео Управни
одбор ове установе, на седници одржаној  16.12.2014.године.

II Измена и допуна  Програма рада  Нишког  симфонијског  оркестра за
2014. годину  реализоваће  се  у  складу  са  Финансијским планом ове  установе за
2014. годину.  
 

III Решење доставити Нишком симфонијском оркестру, Управи за културу
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

Управни  одбор  Нишког  симфонијског  оркестра,  на  седници  одржаној
16.12.2014.године, донео је  Измену и допуну Програма рада Нишког симфонијског
оркестра за  2014.  годину,  број  XVII-1598-2.  Измена  и  допуна  Програма  рада
Нишког симфонијског  оркестра за 2014.  годину  односи се на гостовање Нишког
симфонијског оркестра у  Шпанији и Португалији, уместо у Грчкој и Кини.

 Гостовање Нишког симфонијског оркестра у  Шпанији и Португалији не би
пореметило процес рада Нишког симфонијског оркестра у реализацији планираних
активности до краја 2014. године и не би имало утицаја на већ усвојен Финансијски
план установе за 2014. годину.                 

Имајући у виду да је  Измена и допуна Програма рада Нишког симфонијског
оркестра за 2014. годину, број XVII-1598-2 од 16.12.2014.године сачињена у складу
са  законом,  прописима  Града  и  циљевима  оснивања  Установе,   предлаже  се
доношење решења о  давању сагласности  на  Измену  и  допуну Програма рада
Нишког симфонијског оркестра за 2014. годину.
   

 

                                                                                     НАЧЕЛНИК
                                                                                          

                            Небојша Стевановић
                                   

                                                                                     



НИШКИ СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР

УПРАВНИ ОДБОР

БРОЈ,XVII-1598-2

НИШ,.16.12 .2014.г

 На основу  члана 44.Закона о култури(„Службени гласник РС“ број 72/09 ) и
члана 27.став 1 .тачка 5.Статута  Нишког симфонијског оркестра у Нишу  бр.III-589-2
од  07.07.2011.године,  Управни  одбор  Нишког  симфонијског  оркестра  на   седници
одржаној  16.12.2014.године донео је 

            ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА РАДА  НИШКОГ  

           СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА ЗА 2014.ГОДИНУ

                               

1.У делу Програм рада Нишког симфонијског оркестра за 2014.годину    у тачки
6.Гостовања  оркестра у земљи и иностранству  додаје се нови став   која гласи:

Гостовање  оркестра  у  Шпанији  и  Португалији   у  периоду   крај  децембра
2014.године –прва половина јануара 2015.године.

        2.   Oстале тачке остају непромењене.

                                ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 Имајући  у  виду  да  су  се  стекли  услови  за  реализацију  гостовања  Нишког
симфонијског оркестра  у Шпанији и Португалији  одлучено је као у диспозитиву. 

Тршкове гостовања Нишког симфонијског оркестра у Шпанији и Португалији

(све трошкове )сноси Продуцент.

 

                                                                ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

                          

                                                    -------------------------------------------------

                                                                    Милица Штрбо


