
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и
доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 18.06.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I  Утврђује  се  Предлог  правила  о  организацији  и  раду  сталне
манифестације Међународни фестивал хорске духовне музике „Музички едикт“.

II Предлог  правила  о  организацији  и  раду  сталне  манифестације
Међународни  фестивал  хорске  духовне  музике  „Музички  едикт“ доставља  се
председнику  Скупштине  Града  Ниша  ради  увршћивања  у  дневни  ред седнице
Скупштине Града. 

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине
Града Ниша, одређује се Небојша Стевановић, начелник Управе за културу.

Број: 887-4/2015-03
Датум: 18.06.2015. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



На основу члана 13 Одлуке о мaнифестацијама и програмима у области културе од значаја
за  град  ("Службени  лист  града  Ниша",  број  7/2012,  44/2015)   и  члана  37  Статута  града Ниша
("Службени лист града Ниша", број 88/2008),

Скупштина града Ниша, на седници од ___________. године, доноси

П Р А В И Л А
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ СТАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ХОРСКЕ ДУХОВНЕ МУЗИКЕ ''МУЗИЧКИ ЕДИКТ''

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Међународни фестивал хорске духовне музике ''Музички едикт'' (у даљем тексту: Музички
едикт)  је  музичка  манифестација  презентације  остварења  хорске  духовне  музике  извођача  из
земље и иностранства.

Члан 2

Циљ  Музичког  едикта  је  промоција  Града  Ниша  као  родног  града  цара  Константина,
анимирање музичке јавности у најширем смислу, јачање идентитета Ниша као културне престонице
југа  Србије  и  прилика  је  да  најрепрезентативнији  ансамбли  гостују  и  изграђују  посебне  везе  –
''мостове пријатељства'' са нашим Градом. Учесници Музичког едикта су хорови, певачке дружине и
певачке групе из земље и иностранства. Манифестација омогућава размену искустава са гостима
извођачима у функцији изградње интеркултурног дијалога.

Члан 3

Музички  едикт  као  манифестација  хорске  духовне  музике  има  међународни  карактер  и
одржава се од 2009. године. Музички едикт се одржава бијенално, сваке непарне године, у месецу
јуну. Организатор Музичког едикта је Нишка црквена певачка дружина ''Бранко''.

Члан 4

Фестивал  се  финансира  средствима:  буџета  града,  надлежног  министарства,  спонзора,
донатора и из других извора, у складу са законом.

II  ОРГАНИ И ТЕЛА ФЕСТИВАЛА МУЗИЧКИ ЕДИКТ

Члан 5

За организовање, одржавање и популаризацију Музичког едикта образују се органи и тела
манифестације, и то:

1. Савет Фестивала Музички едикт (у даљем тексту: Савет)
2.  Директор Фестивала Музички едикт (у даљем тексту: Директор)
3. Комисије  и друга тела која по потреби формира Савет ради остваривања програмских

циљева Музичког едикта. 



Члан 6

Јавност рада органа Музичког едикта остварује се путем службених обавештења, саопштења
и конференција за штампу, које сагласно дају или организују председник Савета и директор. 

Документа о раду органа Музичког едикта доступна су заинтересованим субјектима преко
одговорних лица у органима манифестације.

1. Савет Музичког едикта

 Члан 7

Савет  је највиши орган управљања Музичког едикта.
Савет има 7 чланова које именује Скупштина града. 

   Председник и потпредседник Нишке црквено – певачке дружине ''Бранко'' су, по функцији,
чланови Савета.

Мандат чланова Савета је четири године.
За свој рад Савет је одговоран оснивачу.

Члан 8

Савет у оквиру својих права и дужности:
- бира председника и и заменика председника;
- доноси пословник о раду;
- именује органе и тела Музичког едикта;
- доноси правилнике и пословнике о раду органа и тела које именује;
- доноси програм Музичког едикта;
-     доноси финансијски план Музичког едикта;
- доноси  и  усваја  извештај  о  реализацији  програма  и  финансијски  извештај

манифестације;
- решава и одлучује о свим питањима од интереса за рад и одвијање Музичког едикта.
Савет може, ради ефикаснијих припрема, да донесе одлуку да одређени део својих права и

одговорности у вези са програмом и организацијом пренесе на органе и тела које је именовао.

Члан 9

Савет ради у седницама.
Председник  или  потпредседник  Нишке  црквено  –  певачке  дружине  ''Бранко''  сазива  и

председава конститутивном седницом Савета до избора председника Савета.
Остале  седнице  сазива  и  њима  председава  председник  Савета,  а  у  случају  његове

спречености, заменик председника или члан Савета изабран на тој седници. 
Савет пуноважно одлучује ако седници присуствује већина чланова Савета.
Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова.

2. Директор Фестивала Музички едикт

Члан 10

Директор Музичког едикта је лице које одреди Управа Нишке црквено – певачке дружине
''Бранко''.

Директор, у оквиру својих права и дужности:
- предлаже Савету Програм Музичког едикта и листу учесника,
- подноси Савету предлог финансијског плана Музичког едикта,
- надлежан је за организовање Програма и реализацију финансијског плана Музичког едикта,
- утврђује листу хорова, певачких дружина и певачких група  -  учесника Музичког едикта, а на

основу утврђених пропозиција за учешће на Музичком едикту;



- организује стручне расправе, трибине и друге пратеће манифестације које популаришу и
унапређују хорско духовно певање,

- о реализацији Програма Музичког едикта контактира са средствима јавног информисања и
стара се о маркетиншкој презентацији манифестације,

- по окончању Музичког едикта подноси Савету извештај о свом раду.

Члан 11

Програмске, организационе, материјалне, финансијске, техничке, просторне и друге услове
за одржавање Музичког едикта утврђују надлежни органи манифестације Музички едикт.

III  ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ МУЗИЧКОГ ЕДИКТА

Члан 12

Планом  и  програмом   организовања  и  рада  утврђују  се  послови  и  динамика  њиховог
извршавања, као и кадровске, материјално-финансијске, техничке и друге потребе.

Услове за одржавање Музичког едикта утврђује Савет манифестације.

Члан 13

Програм Музичког едикта доноси Савет. 
Програмом  су  обухваћени:  програмски  садржаји,  пратеће  манифестације  током  трајања

манифестације, места и термини њиховог одржавања.
Критеријуми  за  конципирање  програма  и  избор  учесника  Музичког  едикта  одређени  су

његовим карактером и програмским циљевима.

Члан 14

Програм Музичког едикта одвија се у просторијама и сали Светосавског дома (порта Саборне
цркве)  према  динамици  манифестације  коју  усваја  Савет.  О  евентуалним  изменама  места  и
термина реализације Програма, на предлог Директора, одлучује Савет Музичког едикта.

Члан 15

Финансијским планом,  који доноси Савет, утврђују се:
- извори и висина средстава за реализацију Музичког едикта;
- динамика прилива и усмеравања;
- структура  и  висина  расхода: превоза,  смештаја,  исхране,  штампања  материјала,

рекламе, услуга и сл.- све у бруто - износу.

Члан 16

Савет  Музичког  едикта  доставља  управи  надлежној  за  послове  културе  програм  и
финансијски план, на које управа даје сагласност, уз прибављено мишљење управе надлежне за
послове финансија.

Члан 17

Савет Музичког едикта у року од 30 дана по завршетку манифестације подноси извештај о
реализацији програма и финансијски извештај Музиког едикта управи надлежној за послове културе
и оснивачу.



Члан 18

Стручне,  административно-техничке  и организационе послове за потребе Музичког  едикта
обавља Нишка црквена певачка дружина ''Бранко''.

IV  ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 19

Ова правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града
Ниша".

Број: ________________
У Нишу, ______________

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

            Председник 
Проф. др Миле Илић



                       OБРАЗЛОЖЕЊЕ

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној 08.06.2015. године донела је
Одлуку o изменама и допуни Одлуке о манифестацијама и програмима у области
културе од значаја за Град (''Службени лист Града Ниша'', број 7/2012, 44/2015,), у
којој  се чланом 3 ,  тачка 10. прописује  да је Стална манифестација у области
културе  од  значаја  за  Град   и  Међународни  фестивал  хорске  духовне  музике
„Музички едикт“.

Члан 13  Одлуке  о  манифестацијама и  програмима у  области културе  од
значаја за Град (''Службени лист Града Ниша'', број 7/2012, 44/2015,), прописује  да
се Сталне манифестације организују у складу са правилима о организацији и раду
манифестације, које доноси Скупштина Града.

Управа за културу упућује  Нацрт Правила  о организацији и раду сталне
манифестације  Међународни фестивал хорске духовне музике „Музички едикт“ y
даљу процедуру надлежним органима Града, на разматрање и одлучивање. 

. 

НАЧЕЛНИК
                                                                                          

   
  Небојша Стевановић




