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 о образовању Савета манифестације
„Нисомниа“ – музички фестивал
II Предлог решења о образовању Савета манифестације „Нисомниа“ –
музички фестивал, 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, Градска управа Града Ниша Секретаријат за културу и информисање.
Број: 773-7/2017-03
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
''Нисомниа'' - музички фестивал (''Службени лист Града Ниша'', број 52/2005) 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
''Нисомниа'' - музички фестивал
I
Образује се Савет манифестације ''Нисомниа'' - музички фестивал (у
даљем тексту: Савет манифестације), у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ана Живановић, наставник музике;
Милан Нешић, студент;
Филип Цветковић, студент;
Владимир Митић, специјалиста струковни инжењер;
Александар Милентијевић, електротехничар;
Марија Јовановић, студент;
Јелена Стојановић, 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 ''Нисомниа'' - музички
фестивал.
III Мандат изабраних чланова је две године.
IV
Доношењем овог решења престаје да важи Решење о образовању
Савета манифестације ''Нисомниа'' - музички фестивал (''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 7. став 2. Правила о организацији и раду сталне манифестације
''Нисомниа'' - музички фестивал („Службени лист Града Ниша“, број 52/2005)
прописано је да Савет има седам чланова које именује Скупштина Града. Став 3.
истог члана прописује да је представник Нишког културног центра, по функцији,
члан Савета, а став 4. истог члана да мандат чланова Савета траје две године.
Скупштина Града Ниша на седници одржаној 08.06.2015. године донела је
Решење о образовању Савета манифестације ''Нисомниа'' - музички фестивал.
Мандат члановима савета истиче 07.06.2017. године.
У циљу континуираног рада Савета манифестације ''Нисомниа'' - музички
фестивал, 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
''Нисомниа'' - музички фестивал, 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

Ana Živanović , organizator muzičkog programa u Niškom kulturnom centru.

Zaposlena od 03. Januara 2001. godine.

Kao organizator muzičke redakcije, osnovnih programa,Niškog kulturnog centra u okviru
redovnih programa i Niških internacionalnih muzičkih svečanosti – NIMUS, organizovala sam
mnoštvo koncerata veoma priznatih i poznatih umetnika kako iz zemlje tako i iz inostranstva,
kao i gostovanja opera i baleta. Učestvovala sam u organizaciji mnogih gradskih manifestacija Filmski susreti, Nisomnia, Artini, Knjizevna kolonija, Internacionalne horske svečanosti itd.
Dala sam značajan doprinos i u organizovanju festivala NISOMNIA ranijih godina, dok sam bila u
savetu festivala, kao predstavnik Niškog kulturnog centra. Predmet mog delovanja nisu bile
samo obaveze člana saveta već celokupna organizacija festivala.
Kontakt telefon: 063 107 32 92
Adresa stanovanja: Vizantijski bulevar 110/23 Niš

Lični podaci :
Milan Nešić
22.08.1994
Gornja Vrežina Niš
064/8173692
neske944@gmail.com

Obrazovanje :
“Fakultet za biofarmin “ Bačka Topola ( 2016 -

)

Gimnazija “Svetozar Marković” Niš ( 2007 – 2013 )
OŠ “ Čegar “ Niš ( 2001 – 2007 )
Strani jezici :
Engleski jezik ( početni )
Ruski jezik ( srednji )

Rad na računaru :
Office ( Exel , Power Point , Word )

Curriculum Vitae

Ime i prezime : Filip Cvetković
Datum rođenja: 14.06.1995.
Adresa: Niš, Srbija
Telefon :064 6317986, 060 6317986
E-mail : cvetkovcfilip0@gmail.com
Državljanstvo : Srpsko
RADNO ISKUSTVO:
Datumi : 2012 - 2016 ( Pozorište Lutaka, Niš )
Vrsta posla : Scenski masker i vlasuljar
Predstave : „Dobro jutro, laku noć“ – režija Todor Valov
„Alisa u zemlji čuda“ – režija Zoran Lozančić
„Čuvari prirode čiste“ – režija Miodrag Miško Dilunović
„Damojed“– režija Biljana Radenković
„Pinokio“ – režija Zoran Lozančić
„Kneževi snovi“ – režija Aleksandar Kanjevac
„Čudesna druzina jedne stonoge“ – režija Miloš Jagodić
Datum : 2014 ( Televizija Pink, Beograd )
Vrsta posla : Šminker
Emisije : Bravo Show
Jutarnji program
Datum : 2015 ( Narodno Pozorište, Niš )
Vrsta posla : Scenski masker i vlasuljar
Muzičko, scenska drama: Opera „Seviljski Berberin“ – režija Ivan Vuković
Datum : 2015 ( Narodno Pozoriste, Pirot)
Vrsta posla : Scenski masker i vlasuljar
Delo: „ Zapali Mi “ – rezija Vladimir Lazić
Datum : 2016 ( Narodno Pozoriste, Nis)
Vrsta posle : Scenski masker i vlasuljar
Delo: „Herostrat“ – razija Irfan Mensur

Datum: 2016 (Narodno Pozoriste, Pirot)
Vrsta posla : Scenski masker i vlasuljar
Delo: „Zivotinjska Firma“ – rezija Stevan Bodruz

Datum: 2016 (Narodno Pozoriste, Nis)
Vrsta posla: Scenski masker i vlasuljar, Kostimograf
Delo: „Treci Svetski Rat“ – rezija Dejan Gocić
Datum: 2016 (Narodno Pozoriste, Pirot)
Vrsta posla: Scenski masker i vlasuljar
Delo: „Mali Princ“ – rezija David Alic
Datum: 2017 (Narodno Pozoriste, Nis)
Vrsta posla: Scenski masker i vlasuljar
Delo: „Slepi Mis“ – rezija Ivan Vukovic

OBRAZOVANJE:
Visoko obrazovanje
Period studiranja: 2014Naziv : Visoka strukovna škola za tekstil i dizajn Leskovac
Smer : Modni dizajn

Srednje obrazovanje
Trajanje srednje škole : 2010 – 2014
Naziv : Škola mode i lepote Niš
Smer : Scenski masker i vlasuljar
Uspeh : Učenik generacije, opšti prosek 5,00, Vukova diploma

POZNAVANJE STRANIH JEZIKA:
Engleski jezik:
Čitanje napredni nivo
Pisanje napredni nivo
Izgovor napredni nivo
Nemački jezik:
Čitanje srednji nivo
Pisanje srednji nivo
Izgovor srednji nivo

NAGRADE I PRIZNANJA:
Takmičenja : Face and Body Art ( Fantasy šminka - treće mesto ) 08.04.2012
Face and Body Art ( Fantasy šminka - prvo mesto ) 14.10.2012
Face and Body Art ( Body Art- Lice i torzo - prvo mesto ) 07.04.2013
Body Art Festival Serbia ( Body Art - peto mesto ) Evropsko takmicenje 12.10.2013
Face and Body Art ( Fantasy šminka - treće mesto ) 13.10.2013

STRUČNA USAVRŠAVANJA I EDUKACIJA:
Seminari : Certificate of Attendance ( Stiftung Kinderdorf Pastalozzi, Switzerland, Trogen ) 2012
Sertifikat vršnjačkog edukatora ( AEGEE Niš i Klub za osnaživanje mladih 018 ) 2012
Pisanje predloga projekta ( Protecta Niš ) 2013
Simulacija rada Narodne skupštine ( Omladinski odbor za obrazovanje ) 2014

RAD NA RAČUNARU:
MS Office paket: Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Adobe Photoshop, InDesing
Internet- napredni nivo

SOCIJALNE SPOSOBNOSTI I KOMPETENCIJE
Timski i kordinisani rad u realizaciji projekata u oblasti kulture, umetnosti i dizajna
Izraziti stepen komunikativnosti i uvažavanja saradnika, kolega i korisnika
Mogućnost adaptacije različitim poslovnim prilikama i očekivanjima u timovima različite dinamike i
sastava a sve u cilju završavanja projekata i zadataka na vreme
Pozitivan i optimistučan stav prema ljudima, aktivnostima i dogadjajima

Ime I prezime MITIć VLADIMIR

Biografija
Datum rođenja:25.06.1982.
Adresa:Bulevar Nemanjića 73/22
Telefon:0641799730,018/219-922
E-mail:Vladimir.mitic.ing@gmail.com
Radno iskustvo
2010-2010.

Inkubatorska stanica Hibro Niš
Radno mesto: *Kontrola i odrzavanje inkubatora
*priprema jaja sa farme za izvođenje jednodnevnih pilića
* priprema i sortiranje jaja za inkubator
* održavanje i nadzor procesa izleganja jednodnevnih pilića
* čišćenje i dezinfekcija inkubatora i prostora

2006-2008.

Igraonica Beverly hills
Radno mesto: Operater na kompjuteru

* održavanje kompjutera i mreže

* edukacija polaznika i praćenje novih video igara kao i instalacija
* usavršavanje i praćenje novih kompjuterskih časopisa
2010-2011.

Veterinarska stanica Niš
Radno mesto: Evidencija matične služba
* oplemenjiivanje i selekcija dom. životinja
* vođenje matčine evidencije i selekcije dom.životinja.

Obrazovanje
•
•
•
•

Prehrambeni tehničar (2001.), Srednja prehrambena škola »Ratko Pavlović« Niš,
Inženjer poljoprivrede za stočarstvo (2009.) Visoke poljoprivredne prehrambrene škole strukovnih
studija»Prokuplje« Srbija
Strukovni inženjer poljoprivrede za stočarstvo (2012.) Visoke poljoprivredne prehrambrene škole
strukovnih studija»Prokuplje« Srbija
Specijalista strukovni inženjer za organsku poljoprivredu – biljna proizvodnja

Poznavanje jezika
•

Engleski (pisanje-solidno, čitanje-solidno, govor-solidno),

Rad sa računarom
•

MS Office

Ostalo
•
•

Vozačka dozvola B kategorije, aktivan vozač.
Sposobnost rada sa osobama različitih profila i obrazovanja

•
•
•
•
•

Uspešno organizovanje poslova
Kreativnost i snalažljivost u datim situacijama
Praćenje edukacionih emisija i literature
Želja za svakodnevnim usavršavanjem u svojoj struci
Odgovornost i timski rad sa kolegama

Poštovani, iskazujem ličnu zainteresovanost za neko od ponuđenih
mesta u Upravi za poljoprivredu iz sledećih razloga :
1. stručnost
2. iskustvo u oblasti poljoprivrede, pre svega stočarstvu
3.programski ciljevi i realizacija istih postavljenih u Srpskoj
naprednoj stranci
4.školsko usaršavanje, pred specialističkim strukovnim studijama
sam za organsku poljoprivredu
5.Članstvo u Savetu Gro. SNS za poljoprivredu u Nišu

ALEKSANDAR MILENTIJEVIĆ

Adresa stanovanja: Ul. Žrtava fašizma 3/3, 18000 Niš
Datum i mesto rodjenja: 31.01.1968. god. u Nišu
Kontakt telefoni : tel.018/526-628; mob.064/3223234
e-mail: djmilentija@hotmail.com
OBRAZOVANJE :



Osnovno obrazovanje: OŠ “Bubanjski heroji” – Niš
Srednje obrazovanje.: SŠ “Nikola Tesla” – Niš
Zvanje: Elektrotehničar instalacija I rashladnih uredjaja.

ZNANJE STRANIH JEZIKA :
 Engleski jezik (dobro - izgovor i čitanje),
 Nemački jezik(dovoljno).
KOMPJUTERSKO ZNANJE :
 Dobro znanje rada na računaru MS Office(Word i
Excel),Internet,Corel.
VOJNA OBAVEZA :
 Regulisana vojna obaveza.
VOZAČKA DOZVOLA :


Posedujem vozačku dozvolu ‘’B’’ kategorije
i sopstveno vozilo. Iskusan vozač



RADNO ISKUSTVO : 2012 – April 2014 ‘’Delta
Generali - Niš’’,
Pozicija : Prodavac životnog I putnog
osiguranja
Opis posla: Rad na terenu I kancelariji.



2010 – April 2012 ‘’Lavazza - Niš’’,
Pozicija : komercijalista na terenu
Opis posla: prodaja espresso kafe na terenu



2007 – 2010 Fast energy drink Pomona, Ice tea
/ Park system , Novi Sad
Pozicija: komercijalista , promo team
leader,komercijalista i merchandiser za Niš
1

Opis posla: promocije Fast energy napitka u
horeca i u mega marketima u Nišu.


2006 – 2007 ‘’La Fantana’’- Beograd,
Pozicija: komercijalista na terenu
Opis posla: sklapanje ugovora na godišnjem
nivou o korišćenju kulera za vodu.



2005 – 2006 ‘’Simphony club’’ - Niš,
Pozicija: PR menadžer club-a
Opis posla: organizacija programa, promocija i
odnosi sa javnošću.



2003 – 2004 ugovor o delu “PIK Vrbas Carnex”- Niš,
Pozicija: menadžer prodaje
Opis posla: prodaja i promocija karneksovih i vitalovih
proizvoda.



1995 – 2003 CD Studio ‘’SM’’- Niš
Pozicija: vlasnik trgovinske radnje
Opis posla: prodaja nosača zvuka(cd-a ,dvd-a) i usluge
snimanja.



1993 – 1995 ugovor o delu “RTV Belle-amie” u oblasti
marketinga i aktivnosti u kreiranju i vodjenju programa.
Pozicija: voditelj radijskog programa
Opis posla: kreiranje emisija( top liste radio Belle-amia).



1988 – 1993 stalno zapošljen pri estradi Srbije u oblasti
marketinga i kreiranja sopstvenog programa.

OSTALO :

 Dugogodišnji član DMC- Svetskog udruženja dj-a.
 Član Jugoistično evropskog festivala SeeMe.
SOCIJALNE OSOBINE I SPOSOBNOSTI :


Veoma druželjubiv, dinamičan, komunikativan, odgovoran i
snalažljiv, ambiciozan i vredan.
 Dobro organizovan i sposoban u kordinaciji sa velikim
brojem ljudi. Spreman na improvizaciju i iznalaženje novih
rešenja i izazova . Otvoren za nova saznanja i mogućnosti
uz jako izraženu kreativnost. Podjednako mi odgovaraju
aktivni mobilni marketing kao i statična i mobilna
komercijala.
HOBI, INTERESOVANJA :
 Muzika, čitanje knjiga, sakupljanje strane literature u
oblasti elektronike i marketinga, sport, putovanja.
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Marija Jovanović
- Rođena 28.04.1992 u Nišu
- Student biologije na Prirodno-matematičkom fakultetu
- Drželjubiva, komunikativna, volim da upoznajem ljude

Curriculum Vitae

Ime i prezime: Stojanović Jelena
Datum rođenja: 17. Avgust 1978. godine
Adresa stanovanja: ul. Ozrenska br. 25 Niš, Srbija
Broj telefona: 065/9001628
E-mail: stojanovicj@live.com

OBRAZOVANJE

•
Godine 1997. završen drustveno-jezički smer gimnazije “Svetozar Marković” u Nišu,
sa odličnim uspehom tokom sve četri godine školovanja.
•
Završen Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
RADNO ISKUSTVO

•

Šest godina radnog iskustva u administraciji i knjigovodstvu. Obavljala sam
poslove administrativno-poslovnog sekretara uključujući i posao finansijske službe
( fakturisanje, sredjivanje izvoda, naplata potrazivanja, kompenzacije, cesije,
asignacije, vodjenje blagajne, knjizenje racuna)
•
Prijem i arhiviranje poste i poslovne dokumentacije,
•
Pisanje i slanje dopisa i druge potrebne korespondecije,
•
Vodjene kalendara, dogovaranje i organizacija sastanka,
•
Svi drugi administrativni poslovi po nalogu direktora.

OSTALO

•
•
•

Rad sa racunarom: Microsoft Office paket, Internet, Powerpoint prezentacije
Strani jezik: Engleski
Aktivan vozač, poseduje vozačku dozvolu B kategorije i sopstveno vozilo

•
Lične osobine: ambiciozna, snalažljiva,ljubazna, strpljiva, odgovorna, spremna za
nova iskustva i kolegijalnu saradnju.

