На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008 и 143/2016), и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) и
члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала
(„Службени лист Града Ниша", број 125/2008),

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана, 05.06.2017. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
I
Утврђује се Предлог решења o oбразовању Савета манифестације
Интернационалне хорске свечаности.
II Предлог решења o oбразовању Савета манифестације Интернационалне
хорске свечаности доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.
III За представникa предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша, одређујe се Небојша Стевановић, Градска управа Града Ниша - Секретаријат
за културу и информисање.
Број: 773-3/2017-03
Датум: 05.06.2017. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

На основу члана 14. Одлуке о манифестацијама и програмима у области
културе од значаја за Град ("Службени лист Града Ниша", број 7/2012, 44/2015 и
115/16), члана 7. Правила о организацији и раду сталне манифестације
Интернационалне хорске свечаности (''Службени лист Града Ниша'', број 23/2006)
и чланова 21. и 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број
88/2008 и 143/2016),
Скупштина Града Ниша, на седници одржаној ______2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
o oбразовању Савета манифестације
Интернационалне хорске свечаности
I Образује се Савет манифестације Интернационалне хорске свечаности (у
даљем тексту: Савет манифестације), у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Директор НКЦ-а, по функцији;
Стојана Томић, дипломирани социолог;
Наташа Тасић, магистар музичке теорије;
Мирослав Иванковић, диригент;
Милена Нешић, дипломирани музичар;
Бобан Симоновић, информатичар;
Александра Тепшић, аранжер у трговини.

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 Интернационалне хорске
свечаности.
III Мандат изабраних чланова је две године.
IV
Доношењем овог решења престаје да важи Решење о образовању
Савета манифестације Интернационалне хорске свечаности (''Службени лист
Града Ниша'', број 44/2015).
V Ово решење објавити у ''Службеном листу Града Ниша''.
Број:
У Нишу,_________2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник
Мр Раде Рајковић

OБРАЗЛОЖЕЊЕ
На основу члана 14. Одлуке о манифестацијама и програмима у области
културе од значаја за Град ("Службени лист Града Ниша", број 7/2012, 44/2015 и
115/16), сталном манифестацијом управља Савет манифестације, који образује
Скупштина Града, из реда стручних и јавних радника и познаваоца у области
културе.
Чланом 6. став 2. Правила о организацији и раду сталне манифестације
Нишке Интернационалне хорске свечаности („Службени лист Града Ниша“, број
23/2006) прописано је да Савет има седам чланова које именује Скупштина Града.
На основу става 3. истог члана директор Нишког културног центра је, по функцији,
члан Савета, а ставом 4. истог члана прописано је да је мандат чланова Савета
две године.
Скупштина Града Ниша на седници одржаној 08.06.2015. године донела је
Решење о образовању Савета
манифестације Интернационалне хорске
свечаности. Мандат члановима савета истиче 07.06.2017. године.
У циљу континуираног рада Савета манифестације Интернационалне
хорске свечаности, приступило се благовремено припреми избора чланова у
састав овог органа.
У складу са Одлуком о манифестацијама и програмима у обаласти културе
од значаја за Град и Правилима о организацији и раду сталне манифестације
Интернационалне хорске свечаности, а на основу референци у раду,
интересовања и искуства у праћењу одређене области, дати су предлози за
чланове Савета као у диспозитиву.
Секретаријат за културу и информисање упућује Нацрт решења о
образовању Савета даљу процедуру надлежним органима Града, на разматрање и
одлучивање.
Секретаријат за културу и информисање
СЕКРЕТАР
Небојша Стевановић

Бојана Симовић
Биографија
Бојана Симовић рођена је у Нишу, завршила је Прву нишку гимназију Стеван Сремац и
магистирирала историју у Нишу. 2003. године почиње да ради као наставник историје У Основној
школи "Бранко Миљковић" у Нишу, а 2007. постаје и заменик директора. Након Републичких
избора, 2012. постаје директорка Нишког културног центра а испред Социјалистичке партије
Србије, Била је званични директор 48. Филмских сусрета у Нишу. Била је један од главних
организатора прославе обележавања 1.700 година од доношења Миланског едикта уНишу.
Иницијатор је настанка званичне слике прославе под именом Царев едикт Илије Фонламов
Францисковића, која је у години обележавања јубилеја изложена у НКЦ-у. Удата је, и мајка је
двојице синова. Живи у Нишу.

Кратка биографија

Стојана Томић
Дипломирани социолог
Датум рођења 05.12.1962.год. Сурдулица
Адреса: Бранка Крсмановића 29-17 Ниш
Моб.тел. 060 0221 326
mail adresa : tomic.stojana@gmail.com
Средњу школу завршила сам у Владичином Хану на смеру Култура и
информације, са занимањем Стручни сарадник у служби јавног информисања, а
на Филозофском факултету у Нишу као редовни студент на групи за социологију
стекла сам звање Дипломирани социолог.
Две године сам радила у приватној фирми, а већ седамнест година са положеним
стручним испитом, радим у ОШ „Стефан Немањаˮ у Нишу, на радном месту
стручног сарадника.
Успешно се бавим образовно васпитним радом и сарадњом са институцијама из
области културе, науке, спорта, здравства, социјалне заштите укључујући и
сарадњу са невладиним организацијама. Радим на укључењу и подршци деце и
младих у активности усмерене на развој креативности, уметничких афинитета,
хуманости и сл.
Често организујем предавања и трибине, ангажујући еминентне стручњаке из
различитих области, као и гостовање уметника свих профила.
Посебна област мог интересовања је социологија уметности и масовне
комуникације, са акцентом на социологији музике, коју настојим да приближим
младима и утичем на развој њиховог интересовања у том смеру, дајући предлоге
који се касније спроводе у дело и показују своју оправданост.
Члан сам и координатор многих школских тимова, а са ученицима организујем
посете и учешће на разним културним манифестацијама.
Често похађам семинаре из разних области, како би побољшала квалитет свог
рада, а у корист и на задовољство ученика, са циљем њиховог свестраног развоја.
Поседујем основно знање рада на рачунару (Word и Excel) и основно знање руског
језика.
Стојана Томић

Наташа Тасић (1983) рођена је у Нишу, где је завршила теоретски одсек Средње музичке
школе као ученик генерације. Дипломирала је 2006. године на групи за Општу музичку
педагогију Академије уметности у Новом Саду, а магистрирала 2011. на одсеку за Музичку
теорију истог факултета. Добитник је признања Универзитета у Новом Саду за изузетне
резултате постигнуте током студирања. Ужа подручја њеног научног и стручног
интересовања везана су за историју српске хорске музике, историју музичког живота града
Ниша, као и за проблем афирмације савремене музике.
Усавршавала се из области хорског дириговања и певања на семинарима и радионицама
широм Европе. Од 2004. до 2008. године била је асистент диригента Хора Саборне цркве
Свети Георгије из Новог Сада, а од 2008. је активна као диригент Хора Свети Никола у
Нишу. Као хорски диригент наступала је на концертима у Србији (Нови Сад, Ниш, Сремски
Карловци, Грачаница), Финској (Васа), Швајцарској (Женева и Лозана) и Италији (Милано).
Од 2010. године налази се на челу удружења Центар за унапређење уметности и културе
Концепт из Ниша у коме се бави развојем и имплементацијом пројеката, као и
организацијом концерата и других културних манифестација. У оквиру пројеката
реализованих са овим удружењем одржала је више јавних концертних предавања са
циљем приближавања савремене класичне музике широј јавности. Активна је и као
музички критичар концертног живота Ниша. Редовни је учесник научних и стручних
конференција у земљи и иностранству. Њене музичке критике, стручни и научни радови
објављивани су у домаћој и страној периодици. Живи у Нишу, а од 2011. године ради као
предавач на Високој школи струковних студија за васпитаче у Крушевцу.

Miroslav Ivanković / Biografija
Rodjen u Šapcu 1979. godine gde završava muzičku školu „Mihailo Vukdragović“
na odseku za muzičku teoriju. Svoje dalje školovanje nastavlja na Muzičkoj Akademiji u
Istočnom Sarajevu na istom odseku, koji uspešno završava 2004. godine na predmetu
Harmonija sa harmonskom analizom. U toku studija je na fakultetu bio angažovan kao
student demonstrator iz predmeta Harmonija sa harmonskom analizom i predmeta hor.
Tokom studija je takođe bio angažovan kao dirigent Hora „Sloga“ iz Sarajeva (Tri
godine 2000.-2003.).
2006. godine, odlazi u Niš gde nastavlja da se bavi horskom muzikom kao asistent
dirigenta u CPD „Branko“ iz Niša. 2009. godine u Skoplju (Makedonija) upisuje
orkestarsko dirigovanje na Muzičkoj Akademiji Univerziteta Sv. Kiril i Metrodij u
Skoplju. Studije dirigovanja uspešno završava 2013. godine, a tokom studija već počinje
saradnju sa Niškim simfonijskim orkestrom, gde je i danas honorarno angažovan. 2014.
godine osniva Muški kamerni hor „Kir Stefan Srbin“, pri crkvi Sv. Panteleimona u Nišu.

Utisci o radu sa horom Sloga:
Pre svega, moram da pomenem da mi je bila izuzetna čast što sam uopšte imao
mogućnost da budem horovođa jednom pevačkom društvu sa tolikom tradicijom i da
budem jedan u nizu takvih veličina koje su ostavile traga u radu sa ovim ansamblom.
Pošto sam na to mesto došao iznenadno i nepripremljeno na početku je bilo dosta
problema koji su ubrzo prevaziđeni uz pomoć dobrih ljudi iz hora i kolega sa fakulteta
koji su imali volje i želje da uvek pomognu. Sam rad sa horom je za mene predstavljao
veliki izazov, te samim tim vrlo često nije to bio lak posao, ali mi je pomogao da u
kasnijem bavljenju horskom muzikom imam nezamenljivo iskustvo koje mi je na
svakom koraku samo bilo od pomoći.
Vreme provedeno u horu „Sloga“ me je samo učvrstilo u svojoj nameri da se
bavim dirigovanjem a kasnije upišem i završim odsek za orkestarsko dirigovanje na
Muzičkoj Akademiji u Skoplju. „Sloga“ mi je donela prve poduke kako da budem i
radim kao dirigent i jedan od značajnijih podstreka da se sa sigurnošću krećem ka tom
cilju koji samsada i ostvario.

Milena Nešić

Biografija

Filipa Filipovića 64
18000 Niš
018/227-956
064/213-48-47
e-mail: milenicanesic@gmail.com
datum rođenja: 16.01.1983.

Obrazovanje:
- Fakultet umetnosti u Nišu (2001-2010)
Odsek za muzičku umetnost
Diplomirani muzičar - pedagog
- Srednja muzička škola "Dr Vojislav Vučković" u Nišu (1997-2001)
Teoretski smer
Radno iskustvo:
- Muzička škola „Stevan Hristić” Gnjilane – Stanišor od 01.09.2012 –
na stručnim predmetima i nastavnik klavira.
- Srednja muzička škola Niš - stručna praksa od 09.03.2011 – 09.03.2012
na predmetima: kontrapunkt, dirigovanje, hor i orkestar.
- Osnovna muzička škola "Do Re Mi" Niš (2011-2012)
muzičko zabavište – dečiji hor, Solfeđo.
- Niški Kamerni hor od 08.01.2002
korepetitor i član
- Muzičko zabavište "Grad igračaka" Niš (2006-2008)
muzički vaspitač
Seminari:
- Internacionalne horske svečanosti Niš - Jul 2010.
Seminar 1: Muzika Renesanse – Mihael Šek – Belgija
Seminar 2: Flamanska Barokna muzika – Urban van Aš – Belgija
Seminar 3: Nemački Romantizam – Mihael Blume – Nemačka
Znanje jezika:
- Engleski jezik - Srednji nivo znanja
- Francuski jezik – Početni nivo znanja
- Italijanski jezik – Početni nivo znanja
Rad na računaru:
- Korišćenje operativnog sistema Windows
- MS Office (Word, Excel, Outlook, Power Point)
- Internet
Vozačka dozvola:
- Vozačka dozvola B kategorije od 18.11.2002. god.

Име и презиме:
Датум рођења:
Место рођења:
Адреса и место становања:
Моб. тел.:
e-mail:

Бобан Симоновић
10. март 1971.
Књажевац, Србија.
Југ Богданова 32, 18000 Ниш
+381 60 45 15 421
ekspres.pc.nis@gmail.com

Образовање:
- 1990.
уписује студије информатике на ПМФ-у у Нишу.
- 1986. – 1990. Гимназија „Иво Лола Рибар”, Књажевац.
- 1978. – 1986. Основна школа „Димитрије Тодоровић Каплар”,
Књажевац

Професионални ангажман:

- Предузетнк у ИТ сектору од 1994. до данас
- Власник и директор предузећа за информатички
инжињеринг PentiJum market d.o.o. 2004. – 2013.
- Предузетник, Сервис за рачунарску опрему Ekspres PC од
2013.

Остало:
-

Учешће у рату од 25. 3. – 16. 6. 1999. као припадник АРД ПВО.

