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На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину („Службени лист Града 

Ниша“, број и 118/2018, 63/2019, 85/2019 и 100/2019) и члана 72. Пословника о раду Градског већа 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016 и 98/2016, 124/2016 и 144/2016)  

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 24.12.2019. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА  
„ЏЕЗ И ИНТЕРКУЛТУРАЛИЗАМ - ЏАИН“ 

 
I Град Ниш прихвата суфинансирање пројекта „Џез и интеркултурализам – ЏАИН“, који је  
одобрен за реализацију Фондацији Nišville, на основу Одлуке о додељеним бесповратним средствима 
Европске уније и Споразума о додели бесповратних средстава број 2018-3783/001-001и измене 
Споразума број 2018-3783/001-007, а на основу позива Извршне агенције за образовање, 
аудиовизуелну област и културу (EACA), у оквиру Програма Креативна Европа. 
II Циљ пројекта „Џез и интеркултурализам – ЏАИН“ је стварање услова за подршку 
креативности и отворену уметничку размену повезивањем џез музичке омладине различитог 
културног, социјалног, економског и географског порекла, као и развијање различитих нивоа 
међукултурног дијалога и прекограничног кретања, повезујући Србију, Албанију и Италију у 
уочавању разлика и сличности, учењу и дељењу, размени идеја и комуникације, разумевању и 
отварању кроз мобилност, радионице, боравке, заједничко наступање, сусретање нових људи и 
„нових светова“. 
III Носилац пројекта је  Фондација Nišville, Град Ниш, Србија, а партнери на пројекту су Cultural 
association, град Тирана, Албанија и Jana Project, Alghero, Италија.  
 Рок завршетка пројекта је 12.09.2020. године. 
IV  Укупна вредност пројекта је 15.161.589,93 динара. 
Пројекат се финансира на следећи начин: 
 

Назив донатора Износ (РСД) % 
ЕУ-Креативна европа 8.494.825,79 56% 
Фондација Нишвил 2.556.999,53 17% 

Министарство културе и 
информисања РС 

1.100.000,00 7% 

Град Ниш 3.009.746,61 20% 
УКУПНО 15.161.589,93 100 % 

 
 Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу од 3.009.746,61 динара. 
V Средства за ову намену у износу 3.009.746,61 динара су предвиђена у буџету Града Ниша за 
2019. годину, на позицији 420/2. 
VI Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у име Града Ниша потпише Уговор о 
суфинансирању пројекта са Фондацијом Nišville из Ниша, којим ће се ближе регулисати права и 
обавезе уговорних страна. 
VII Налаже се Канцеларији за локални еконмски развој и пројекте и Градској управи Града Ниша-
Секретаријат за финансије да реализују ово решење. 
VII Мониторнинг над реализацијом пројекта врши Канцеларија за локални економски развој и 
пројекте. 
IX  Решење доставити Канцеларији за локални економски развој и пројекте, Градској управи 
Града Ниша и Фондацији Nišville. 
                                                                
 



 
 

Образложење 
 

Пројекат  „Џез и интеркултурализам – ЏАИН“ jr одобрен за реализацију Фондацији 
Nišville,Ниш на основу Одлуке о додељеним бесповратним средствима Европске уније, Споразума о 
додели бесповратних средстава број 2018-3783/001-001и измене Споразума број 2018-3783/001-007, а 
на основу позива Извршне агенције за образовање, аудиовизуелну област и културу (EACA), у 
оквиру Програма Креативна Европа 

Фондација Nišville се обратила Градоначелнику Града Ниша захтевом број 25-961/2019 од 
08.08.2019. године, за суфинансирање наведеног пројекта од стране Града Ниша, због значаја који 
пројекат има за културу Града Ниша и Републике Србије. 

Циљ пројекта „Џез и интеркултурализам – ЏАИН“ је стварање услова за подршку 
креативности и отворену уметничку размену повезивањем џез музичке омладине различитог 
културног, социјалног, економског и географског порекла, као и развијање различитих нивоа 
међукултурног дијалога и прекограничног кретања, повезујући Србију, Албанију и Италију у 
уочавању разлика и сличности, учењу и дељењу, размени идеја и комуникације, разумевању и 
отварању кроз мобилност, радионице, боравке, заједничко наступање, сусретање нових људи и 
„нових светова“. 
 Сврха пројекта Џез и интекултурализам – ЏАИН је повећање укључености музичке омладине 
(18-32 године) из Србије, Албаније и Италије ради повећавања међукултурног дијалога и свести о 
богатству културном утицају разноврсних етничких заједница (српске, албанске, ромске и 
италијанске) које је допринело садашњем културном идентитету.Пројекат предвиђа организовање 
заједничких догађаја заснованих на богатству разноврсне културе, што ће допринети ојачању 
европске припадности међу младима у Србији, Албанији и Италији и појачати свест да култура 
обезбеђује суштински елемент у мозаик европског идентитета којем они сви теже. 
 Пројекат доприноси изградњи друштвене кохезије и превазилажењу дискриминације између 
младих различитих етничких заједница у јужној Србији промовисањем поштовања људских права, 
толеранције и културне различитости кроз коришћење културних садржаја заснованих на џезу и 
његовим преплитањима са разноврсним културним музичким наслеђем јужне Србије. Осим тога, 
локални актери (пре свега културне и образовне институције, организације цивилног друштва и 
медији) у циљним градовима на југу Србије, захваљујући искуству и координираном заједничком 
деловању партнера у пројекту, ће постати лидери процеса промовисања толеранције међу младима 
кроз организовање сличних културних садржаја. Акција ће подићи свест и изградити капацитете 
културних актера, медија, образовних стручњака и организација цивилног друштва у промовисању 
људских права, интеркултуралног дијалога и антидискриминаторних ставова и праксе на југу Србије. 
Коначно, пројекат ће обезбедити културне иницијативе које промовишу слободу изражавања и 
промовисања културне разноликости у контексту процеса демократизације који је у току у Србији. 

Носилац пројекта је  Фондација Nišville, Град Ниш, Србија, а партнери на пројекту су Cultural 
association, град Тирана, Албанија и Jana Project, Alghero, Италија.  
 Рок завршетка пројекта је 12.09.2020. године. 
Укупна вредност пројекта је 15.161.589,93 динара. Град Ниш суфинансира пројекат средствима у 
износу од 3.009.746,61 динара. 

Средства за ову намену у износу 3.009.746,61 динара су предвиђена у буџету Града Ниша за 
2019. годину, на позицији 420/2. 
 На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за унапређење културе на 
теритрији Града Ниша и Републике Србије, Градско веће Града Ниша је донело решење као у 
диспозитиву. 
 
 Број: 1347-31/2019-03 
Нишу,  24.12.2019. године                                                                                                                                                                      

                                                                                                             
          ПРЕДСЕДНИК  

 
                                                                                                                                                                                                                                                            
Дарко Булатовић 
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