
 
 
 
 
 
 
 
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 05.06.2015. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I  Утврђује се Предлог решења о образовању Савета манифестације Нишке 
интернационалне музичке свечаности – „НИМУС“  

 
II  Предлог решења о образовању Савета манифестације Нишке 

интернационалне музичке свечаности – „НИМУС“ 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, начелник Управе за културу. 
 
 
Број: 776-6/2015-03 
Датум: 05.06.2015. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Љубивоје Славковић, дипл. правник 
 

 



На основу члана 14 Одлуке о манифестацијама и програмима у области 
културе од значаја за Град ("Службени лист Града Ниша", број 7/2012-пречишће 
текст), члана 7 Правила о оранизацији и раду сталне манифестације Нишке 
интернационалне музичке свечаности ''НИМУС'' (''Службени лист Града Ниша'', 
број 84/2005) и чланова 21 и 37 Статута Града Ниша ("Службени лист Града 
Ниша", број 88/2008), 

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној ______2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
o oбразовању Савета манифестације 

Нишке интернационалне музичке свечаности - "НИМУС" 
 

 I   Образује се Савет манифестације нишких интернационалних музичких 
свечаности "НИМУС" (у даљем тексту: Савет манифестације), у следећем саставу: 
 

1. Весна Братић,директор НСО –по функцији  

2. Светозар Везенковић,уредник муз.програма НКЦ-а, професор музике 

3. Даниела Тодоровић, дипл. менаџер у медијима  

4. Милена Костић, дипл. правник 

5. Милена Мишић, професор књижевности 

6. Александра  Божанић, дипломирани економиста 

7. Дарко Николић, дипломирани правник 

 
 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 Нишке интернационалне 
музичке свечаности ''НИМУС''. 
 
 III  Мандат изабраних чланова је две године. 
 

IV   Доношењем овог решења престаје да важи Решење о образовању 
Савета манифестације Нишке интернационалне музичке свечаности - "НИМУС" 
(''Службени лист Града Ниша'', број 48/2013). 

   
V  Ово решење објавити у ''Службеном листу Града Ниша''. 
 

 
 Број:  
 У Нишу,            2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

                                                                       Председник 
                                                                         

Проф. др Миле Илић. 
 
 
 
 
 



 
                       OБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 

 Скупштина Града Ниша на седници одржаној 14.06.2013. године донела је 
Решење о образовању Савета  манифестације Нишке интернационалне музичке 
свечаности - "НИМУС". Мандат члановима савета истиче 14.06.2015. године. 
 У циљу континуираног рада Савета манифестације Нишке 
интернационалне музичке свечаности - "НИМУС", приступило се благовремено 
припреми избора чланова у састав овог органа.   
 На основу реферници у раду, иинтересовања и искуства у праћењу 
одређење области, предложени су  кандидати у складу са Одлуком о 
манифестацијама и програмима у обаласти културе од значаја за град. 
 Управа за културу упућује  Нацрт решења  о образовању Савета даљу 
процедуру надлежним органима Града, на разматрање и одлучивање.  

 
У Нишу , 7.5.2015. године 

 
 
 
 
 

 


