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На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08), 

члана 34. Одлуке о буџету Града Ниша за 2011. годину („Службени лист Града Ниша“, број 
92/10, 37/11 и 64/11) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени 
лист Града Ниша“, број 101/08, 4/09, 58/09, 25/11 и 27/11) 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 21.10.2011. године, 
доноси 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о прихватању учешћа и 

суфинансирању пројекта „ГЛУМ БАЛ ФЕСТИВАЛ“. 
II Носилац пројекта је, Народно позориште Ниш, а партнер на пројекту је Град Ниш. 

Укупна вредност пројекта је 5.490.000,00 динара. 
III Град Ниш суфинансира пројекат у износу од 2.990.000,00 или 54,46%.  

Народно позориште финансира пројекта у износу од 2.500.000.00 динара на следећи начин: 
1.500.000,00 динара из расположивих средстава додељених финансијским планом Народног 
позоришта у Нишу за 2011. Годину, а 1.000.000,00 динара из сопствених средстава.  
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Циљ пројекта „ГЛУМ БАЛ ФЕСТИВАЛ“ је да као значајни позоришни догађај за 
земљу допринесе унапређењу савремене позоришне сцене града Ниша и југоисточне Србије, 
остварујући тиме важну улогу у децентрализацији културе, што је и један од приоритета у 
стратегији културног развоја у Србији. Град ће у Фестивалу добити и значајан развојни 
импулс у виду spin-off ефеката  фестивала: развој фестивалског туризма, повећање броја 
посетилаца из целе Србије и других балканских земаља, медијско присуство града у 
националним и регионалним оквирима, побољшавање идентитета града као града културе, 
понос и задовољство грађана, повећање економских прихода локалне заједнице. 

Град Ниш се наметнуо као природан избор за домаћина првог глумачког балканског 
фестивала због своје репутације, у националним и регионалним оквирима, „града глумаца“ и 
полувековне традиције одржавања Филмских сусрета, једног од најстаријих фестивала 
посвећеног глумачким остварењима у филмској уметности на овим просторима. 

Ниш, као географско средиште Балкана, и симболично одражава идеју пројекта -  
промовисања балканске сарадње. ГЛУМ БАЛ ФЕСТИВАЛ као значајни позоришни догађај 
за земљу допринео би и унапређењу савремене позоришне сцене града Ниша и југоисточне 
Србије, остварујући тиме важну улогу у децентрализацији културе, што је и један од 
приоритета у стратегији културног развоја у Србији. 

ГЛУМ БАЛ ФЕСТИВАЛ ће бити одржан у првој недељи новембра 2011.године и 
трајаће 7 дана. Учесници фестивала биће позоришта из региона Западног Балкана и то: 
Босанско народно позориште Зеница, НП „Тоша Јовановић“ – Зрењанин, „Младејки театар“ 



Софија, „Kostolanzi deszo“-Суботица, Драмски театар–Скопље и НП у Нишу. На фестивалу 
ће учествовати максимум 300 учесника из свих позоришта, велики број позоришних 
професионалаца (критичари, менаџери, драматурзи...) биће одиграно 10 представа, подељено 
12 награда за најбље глумце, максимум 300 учесника из свих позоришта, велики број 
позоришних професионалаца (критичари, менаџери, драматурзи...). 
 Укупна вредност пројекта је 5.490.000,00. Град суфинансира пројекат у износу од 
2.990.000,00. Народно позориште финансира пројекта у износу од 2.500.000.00 динара на 
следећи начин: 1.500.000,00 динара из расположивих средстава додељених финансијским 
планом Народног позоришта у Нишу за 2011. Годину, а 1.000.000,00 динара из сопствених 
средстава.  

Средства за ову намену су обезбеђена у буџету града Ниша за 2011.годину, позиција 
212/3, економска класификација 424. 

 Пројекат „ГЛУМ БАЛ ФЕСТИВАЛ“ је значајан за развој културе на територији 
Града Ниша, као и за даље перспективе развоја Града, па Градско веће Града Ниша предлаже 
Градоначелнику да, у складу са својим овлашћењима, донесе Решење о прихватању учешћа и 
суфинансирању пројекта.  
 
 
   
Број: 902-15/2011-03 
У Нишу, 21.10.2011. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
.  

мр Милош Симоновић 


