РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2018. годину („Службени лист
Града Ниша“, број 130/2017) 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 22.01.2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ О УЧЕШЋУ И СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ДЕЧИЈИ МУЗИЧКИ
ФЕСТИВАЛ „СРБИЈА У РИТМУ ЕВРОПЕ“

I Град Ниш прихвата учешће и суфинансирање Програма Дечији музички фестивал
„Србија у ритму Европе“( у даљем тексту Програм) .
II Циљ Програма је стварање услова за подстицање, развијање, препознавање и
очување младих талената у Србији, промоција интеркултуралности, толеранције,
равноправности полова, поштовање људских права, различитости, сарадње и доживотног
учења.
III Зa реализацију и организацију Програма у име Града Ниша, задужује се установa
Нишки културни центар.
IV Укупна вредност за суфинансирање Програма је 4.000.000,00 динара. Програм
суфинансира Град Ниш, средствима из буџета Града. Средства за реализацију овог Програма
утврђена су Одлуком о буџету Града Ниша за 2018. годину: Раздео 4, Глава 4.1. - Градска
управ,а Секретаријат за културу и информисање, Програм13 - Програмска класификација
1201-0002- јачање културне продукције и уметничког стваралаштва.
V Програм се реализује на територији Града Ниша у периоду од јануара до јула 2018.
године.
VI Права и обавезе Града Ниша и другог реализатора програма дефинисаће се
посебним уговором.
VII Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у име Града потпише Уговор о
учешћу и суфинансирању Програма.
IX Налаже се Градској управи Града Ниша - Секретаријату за културу и
информисање и Секретаријату за финансије, као и установи Нишки културни центар, да
реализују ово решење.
Образложење
Граду Нишу обратио се организатор Дечијег музичког фестивала „Србија у ритму
Европе“, „EUROPIAN CAPITAL ADVISORS MANAGEMENT“ D.O.O.из Београда, позивом
за учешће и суорганизацију овог Програма за 2018, с обзиром на то да је Град Ниш био
победник Фестивала у 2017. години, а правила фестивала прописују да град победник постаје
домаћин и организатор ове манифестације у наредној години. Уз позив достављена је и
изјава да је оснивач и директор „EUROPIAN CAPITAL ADVISORS MANAGEMENT“
D.O.O.из Београда, Игор Карадаревић једини правни заступник манифестације „Србија у
ритму Европе“, уједно и власник лиценце (идеје о пројекту „Србија у ритму Европе“).

Општи циљ Програма Дечији музички фестивал „Србија у ритму Европе“ је
стварање услова за подстицање, развијање, препознавање и очување младих талената у
Србији, промоција интеркултуралности, толеранције, равноправности полова, поштовање
људских права, различитости, сарадње и доживотног учења.
Сврха Програма је да Град Ниш као победник Фестивала у 2017. години буде Град
домаћин и организатор фестивала и финалног такмичења у 2018. години, уз директан
телевизијски пренос на телевизији са националном покривеношћу, све у циљу стварања
услова за промоцију Града Ниша и промоцију и подршку наведених универзалних вредности
код деце основног и средњошколског узраста у Србији.
Програм предвиђа одржавање фестивала у Нишу у Спортском центру „Чаир“ када ће
се у директном телевизијском преносу такмичити у плесу и певању око 200 учесника
основношколског и средњешколског узраста из 20 градова у Србији. Победник фестивала
"Србија у ритму Европе" се бира гласовима стручног жирија који је делегиран од стране
градова/општина учесника/ца и СМС гласова гледалаца телевизијског преноса. Укупан
планиран износ за суфинансирање Програма је 4.000.000,00 динара. Средства за реализацију
обезбеђена су у Буџету Града Ниша за 2018. годину. За реализацију и организацију овог
Програма у име Града Ниша задужена је установа Нишки културни центар.
Програм Дечији музички фестивал „Србија у ритму Европе“ промовише
универзалне вредности које је неопходно развијати код деце основног и средњошколског
узраста, и као такав изузетно је важан за Град, па је Градско веће Града Ниша одлучило као у
диспозитиву решења.
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