На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) 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 28.04.2011. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог решења о образовању Савета манифестације нишких
интернационалних музичких свечаности "НИМУС".
II Предлог решења о образовању Савета манифестације нишких
интернационалних музичких 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 Ненад Гашевић, начелник Управе за образовање, културу,
омладину и спорт.
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На основу члана 14 Одлуке о манифестацијама и програмима у области
културе од значаја за Град ("Службени лист Града Ниша", број 43/2005 и 49/2006),
члана 7 Правила о оранизацији и раду сталне манифестације Нишке
интернационалне музичке свечаности ''НИМУС'' (''Службени лист Града Ниша'', број
84/2005), члана 21 и 37 Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број
88/2008),
Скупштина Града Ниша, на седници од
2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
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. Срђан Васковић, дипломирани правник
2. Нађа Марковић, дипломирани правник
3. Милан Златковић, професор музике
4. Наташа Антић, магистар музичке теорије
5. Мира Волф, саобраћајни техничар
6. Татјана Величковић - Минчић, директор Нишког симфонијског оркестра
7. Весна Братић, уредник музичког програма у Нишком културном центру.
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 53/2009).
V
Број:
У Нишу,

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

2011. године
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник
Проф. др Миле Илић

Oбразложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 14 Одлуке о
манифестацијама и програмима у области културе од значаја за Град ("Службени
лист Града Ниша", број 43/2005 и 49/2005) који прописује да сталном
манифестацијом управља савет манифестације, који образује Скупштина Града, из
реда стручних и јавних радника и познаваоца области културе.
Савет представља управни орган „НИМУС“-а.
Члан 7 Правила о организацији и раду сталне манифестације Нишке
интернационалне музичке свечаности „НИМУС“ ("Службени лист Града Ниша", број
84/2005) прописује да Савет има седам чланова које именује Скупштина Града, од
којих по једног члана Савета НИМУС-а предлажу Нишки симфонијски оркестар и
Нишки културни центар.
На основу горе наведеног, доноси се решење.
У Нишу, априла 2011. године

