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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 30.07.2009. године, 
доноси 

З А К Љ У Ч А К 
 
                   I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о прихватању 
учешћа у пројекту „Беплатне џез радионице“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  Едукација у области џез музике у Србији, осим у  случају неколико изузетака који 
потврђују правило, скоро да није заступљена у званичном школском систему. Према 
званичним подацима, џез се институционализовано учи само у београдској музичкој школи 
„Станковић“ (нижа и средња музичка школа) и у пар војвођанских музичких школа. Јужно од 
Београда, џез се не учи ни у једној музичкој школи, а за ову врсту музике у Србији не постоји 
одсек ни на једној музичкој академији (или вишој школи) – за разлику од земаља у окружењу 
(Бугарска, Мађарска, Румунија, Грчка, Аустрија, Хрватска...) у којима већ деценијама на 
факултетима музичке уметности постоје департмани за џез и забавну музику. С обзиром на 
то, у Србији је евидентан недостатак образовања у овој области, а да за то итекако постоје 
потребе, потврђује и чињеница да све већи број младих музичара са ових простора одлази на 
студије у инситранство. Организација џез радионица доприноси превазилажењу овог 
проблема, и  може представљати први корак ка увођењу џеза у званичне школске 
институције. 

Циљ бесплатних џез радионица је да се младим, али и искусним музичарима, омогући 
да, у непосредном контакту са најбољим светским уметницима, стекну драгоцена искуства и 
знања за већину инструмената који се користе у џезу (саксофон и дрвени дувачи, труба, 
гитара, контрабас и бас гитара, клавир и клавијатуре, бубњеви и удараљке...) до којих су до 
сада углавном долазили преслушавањем снимака и трагајући за ретким нотним издањима и 
уџбеницима из ове области                             

Укупна вредност пројекта је 4.000.000,00, динара. Учешће Града у пројекту износи 
2.000.000,00 динара, или 50 % вредности пројекта. Средства за реализацију овог пројекта 
предвиђена су буџетом Града Ниша за 2009. годину. 
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