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На основу члана 46. Одлуке о буџету Града Ниша за 2021. годину („Службени лист 
Града Ниша“, број114/2020) и члана 72. и 86.  Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 144/2016 и 117/2020), 
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 22.07.2021. године, доноси: 

 
 

РЕШЕЊЕ О ПРИСТУПАЊУ РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА  
„ПОБОЉШАВАЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ СПЕЦИЈАЛНОГ ИНТЕРЕСА У 

НИШУ“  
 
 

I Град Ниш приступа реализацији пројекта „Побољшавање туристичке понуде 
специјалног интереса у Нишу“, на основу потписаног уговора са Министарством трговине, 
туризма и телекомуникација (број 1390/2021-01 од 31.05.2021. године). 
II Општи циљ пројекта ,,Побољшавање туристичке понуде специјалног интереса у 
Нишу“ јесте развој основне инфраструктуре за појачану конкурентност Ниша у туристичкој 
понуди специјалног интереса - адреналинског туризма. 
Специфични циљ пројекта је унапређење постојеће комуналне инфраструктуре  у 
Визиторском центру на Церјанској пећини као основ за развој туристичких капацитета и 
садржаја туризма специјалних намена у Нишу. Други специфични циљ је побољшати 
приступачност и уређеност узлетишта за параглајдинг са Вишеград стена у складу са 
потребним стандардима за одржавање светских и европских превенстава у параглајдингу. 
III Носилац пројекта је Канцеларија за локални економски развој. 
IV       Рок завршетка пројекта је 6 (шест) месеци од дана закључења Уговора. 
V  Укупна вредност пројекта је 9.000.000,00 динара. Средства за ову намену у износу од 
9.000.000,00 динара обезбеђује Министарство трговине, туризма и телекомуникација и 
предвиђена су Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину на позицији 393а, економска 
класификација 423 – Услуге по уговору у износу од 400.000,00 динара, на позицији 393б, 
економска класификација 426 – Материјал у износу од 650.000,00 динара, на позицији 393в, 
економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 4.100.000,00 
динара и на позицији 393г, економска класификација 513 – Остале некретнине и опрема у 
износу од 3.850.000,00 динара.  
VI Исплату средстава за реализацију пројекта надлежно министарство ће вршити у 
складу са расположивим буџетским средствима у 2021. години.  
VII  Налаже се Канцеларији за локални економски развој и Градској управи за финансије 
да реализују ово решење. 
VIII  Решење доставити Канцеларији за локални економски развој и Градској управи за 
финансије Града Ниша. 



 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Пројекат „Побољшавање туристичке понуде специјалног интереса у Нишу“ који 
предвиђа развој основне инфраструктуре за појачану конкурентност Ниша у туристичкој 
понуди специјалног интереса - адреналинског туризма, финансира Република Србија, 
Министарство трговине, туризма и телекомуникација и реализује Канцеларија за локални 
економски развој.  

Пројекат има за циљ ново запошљавање, побољшавање имиџа подручја као 
туристичке одреднице кроз стварање зоне туризма од посебног значаја. То би били 
одлучујући фактори да се наведено подручје учини привлачнијим за стварање прихода, нове 
инвестиције, акумулацију капитала, подстицање унутрашње потражње и поспешивање 
општег развоја и привредног раста, као и и унапређење социо-економске ситуације, нарочито 
у руралном подручју које гравитира око Визиторског центра. 

Специфични циљ пројекта је унапређење постојеће комуналне инфраструктуре  у 
Визиторском центру на Церјанској пећини као основ за развој туристичких капацитета и 
садржаја туризма специјалних намена у Нишу. Други специфични циљ је побољшати 
приступачност и уређеност узлетишта за параглајдинг са Вишеград стена у складу са 
потребним стандардима за одржавање светских и европских превенстава у параглајдингу. 

Реализација оваквог пројекта представља замах даљем развоју туризма у Нишу, који 
је до 2020. године и епидемије вируса Ковид 19 бележио константан пораст. Следећи 
искуства других градова и општина, у којима овакви туристички садржаји који имају 
спортско - рекреативни, али и забавни карактер из године у годину окупљају све већи број 
домаћих и страних такмичара које прате њихови стручни тимови, туриста, али и оних који су 
у транзиту кроз нашу земљу, а  узимајући у обзир атрактивну локацију, очекује се да исти, 
допринесу експанзији туристичке понуде у руралном подручју које гравитира око 
Визиторског центра и да Ниш учини још привлачнијим. 

 Ниш има огромне, али недовољно искоришћене потенцијале за позиционирање као 
регионалног центра на туристичкој мапи Србије и по свом културно-историјском наслеђу, 
природним лепотама и надалеко чувеном гостропримству и изузетно пријатној атмосфери. 
Због тога је важно развијати и реализовати идеје и пројекте овог типа, који ће допринети 
даљем унапређењу инфраструктуре и развијању нових услуга.  

Носилац пројекта је Град Ниш - Канцеларија за локални економски развој. 
Пројекат финансира Република Србија, Министарство трговине, туризма и 

телекомуникација, у укупном износу од 9.000.000,00 динара а средства су предвиђена 
Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину на позицији 393а, економска класификација 
423 – Услуге по уговору у износу од 400.000,00 динара, на позицији 393б, економска 
класификација 426 – Материјал у износу од 650.000,00 динара, на позицији 393в, економска 
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 4.100.000,00 динара и на 
позицији 393г, економска класификација 513 – Остале некретнине и опрема у износу од 
3.850.000,00 динара. 

Исплату средства за реализацију пројекта надлежно министарство ће вршити у складу 
са расположивим буџетским средствима у 2021. години. 

 
 
 
 



На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за унапређење 
туризма Града Ниша и локалног економског развоја, Градско веће Града Ниша је одлучило 
као у диспозитиву овог решења. 
 
Број: 874-2/2021-03 
У Нишу, 22.07.2021. године                               

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                       

                                                    ПРЕДСЕДНИЦА  
                                                                                                                                   

                                              Драгана Сотировски 
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