
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/08), члана 31. Одлуке о буџету Града Ниша за 2009. годину („Службени 
лист Града Ниша“, број 117/08) и члана 39. Пословника о раду Градског већа 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/08 и 4/09), 

Градско веће Града Ниша, не седници одржаној дана 21.05. 2009. године, 
доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да прихвати учешће у 
Пројекту „Фестивал хорске духовне музике MUSICAL EDICT“ 

. Носилац пројекта је Црквена општина Ниш, Црквено-певачка дружина 
„Бранко“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Пројекат „Фестивал хорске духовне музике MUSICAL EDICT“  има за циљ 
промоцију Србије као земље која, у најужем смислу, спада у наследнике и 
промотере европских традиционалних вредности и да се прикаже сва лепота 
хорског духовног стваралаштва хришћанских народа, са посебним освртом на 
српску традицију. Фестивал ће бити организован у периоду од 06.06. до 
11.06.2009. године, у оквиру прославе градске славе. Фестивал је замишљен 
као бијенале и одржавао би се сваке непарне године, почев од 2009. године. 
Ове године учествује осам репрезентативних хорова, од којих пет из 
иностранства. Фестивал се 2013. године уклапа у прославу јубилеја и за ту 
годину се планира долазак најрепрезентативнијих хорова свих православних 
јурисдикција и изабраних хорова осталих хришћанских конфесија.  

Вредност пројекта је 2.490.000,00 динара, од чега би Град суфинансирао 
пројекат са 50% вредности. Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена 
су у буџету Града Ниша за 2009. годину. 

Организовање овог фестивала представља значајан културни догађај за 
Град Ниш, јер граду враћа изгубљени примат једног од водећих градова када је 
реч о хорском певању. Из наведених разлога Градско веће Града Ниша 
предлаже Градоначелнику да, у складу са својим овлашћењима, прихвати 
учешће у Пројекту „Фестивал хорске духовне музике MUSICAL EDICT“ и 
његовом суфинансирању. 
 
Број: 706-14/2009-03 
У Нишу,  21.05.2009. године                                 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
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