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На основу члана 47. Одлуке о буџету Града Ниша за 2020. годину („Службени лист Града 

Ниша“, број и 106/2019) 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 24.12.2019. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА  
„НИШ У СРЦУ, НОВОГОДИШЊИ БАЗАРТ“  

I Град Ниш прихвата суфинансирање пројекта „Ниш у срцу, новогодишњи базАрт“ који 
реализује Удружење грађана „Фабрика уметника Ниш“. 
II Општи циљ пројекта  је пружање могућности и помоћи нишким уметницима, удружењима и 
појединцима који се баве мануфактурним радом, као и малим привредницима да презентују и 
пласирају свој рад, и тако допринесу празничној атмосфери града. 
 Сврха пројекта је подизање квалитета и квантитета новогодишњих садржаја намењених  
Нишлијама и туристима у време новогодишњих празника и прикупљање донације за 
Музичку школу у Нишу. 
 Време реализације пројекта је од 27.12.2109. године до 01.01.2020. године. 
III Носилац пројекта је Удружење грађана „Фабрика уметника Ниш“. 
IV  Укупна вредност пројекта је 2.795.400,00 динара. 
 Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу од 2.295.400,00 динара.  

Туристичка организација Ниш (ТОН) суфинансира пројекат средствима у износу од 
500.000,000 динара. 
V Средства за ову намену у износу од 2.295.400,00 динара су предвиђена у Одлуком о буџету 
Града Ниша за 2020. годину на позицији 441, економска класификација 424 – 
специјализоване услуге. 
VI Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у име Града Ниша потпише Уговор о 
суфинансирању пројекта са Удружењем грађана „Фабрика уметника Ниш“, којим ће се ближе 
регулисати права и обавезе уговорних страна. 
VII Налаже се Канцеларији за локални еконмски развој и пројекте и Градској управи Града Ниша-
Секретаријат за финансије да реализују ово решење. 
VII Мониторнинг над реализацијом пројекта врши Канцеларија за локални економски развој и 
пројекте. 
IX  Решење доставити Канцеларији за локални економски развој и пројекте, Градској управи 
Града Ниша и Удружењу грађана „Фабрика уметника Ниш“. 
                                                                
 

Образложење 
 

Пројекат  „Ниш у срцу, новогодишњи базАрт“ реализује Удружење грађана „Фабрика 
уметника Ниш“, поводом новогодишњих празника. 

Удружење грађана „Фабрика уметника Ниш“ се обратило Градоначелнику Града Ниша 
захтевом број 25-1562-01од 10.12.2019. године, за суфинансирање наведеног пројекта од стране Града 
Ниша, због значаја који пројекат има за грађане и туристе Града Ниша. 

 Општи циљ пројекта „Ниш у срцу, новогодишњи базАрт“ је пружање могућности и 
помоћи нишким уметницима, удружењима и појединцима који се баве мануфактурним радом, као и 
малим привредницима да презентују и пласирају свој рад, и тако допринесу празничној атмосфери 
града. 



 Сврха пројекта је подизање квалитета и квантитета новогодишњих садржаја намењених  
Нишлијама и туристима у време новогодишњих празника и прикупљање донације за 
Музичку школу у Нишу. 
 Новогодишњи базАрт ,,Ниш у срцу” је манифестација која се у Нишу организује 
други пут. Ове године базАрт траје од 27.12.2019 до 01.01.2020. и одржаће се на Тргу Стевана 
Сремца Осмишљен је као празнични изложбено-продајни простор, са богатим, целодневним 
културно-уметничким програмом.  
Излагачи су појединци, удружења и привредници Нишавског округа, који се баве уметничким 
и ручним радом. Бирају се по конкурсу, на основу, пре свега, уметничких и естетских 
критеријума. Уместо плаћања закупа продајног простора, закупци донирају 20%   прихода у 
хуманитарне сврхе. Ове године, донација је намењена Музичкој школи у Нишу. 
Културно-уметнички програм изводе нишки уметници (глумци, аниматори и музичари). 
БазАрт пружа прилику за наступ уметницима свих узраста, а програм је прилагођен свим 
старосним групама. 
Простор базАрта је опремљен и украшен у духу новогодишњих празника, са сталним 
анимацијама и забавом за посетиоце. 

Носилац пројекта Удружење грађана „Фабрика уметника Ниш“. 
Време реализације пројекта је од 27.12.2109. године до 01.01.2020. године. 

 Укупна вредност пројекта је 2.795.400,00 динара. Град Ниш суфинансира пројекат средствима 
у износу од 2.295.400,00 динара. Туристичка организација Ниш (ТОН) суфинансира пројекат 
средствима у износу од 500.000,000 динара. 

Средства за ову намену у износу 2.295.400,00 динара су предвиђена у буџету Града Ниша за 
2020. годину на позицији 441, економска класификација 424 – специјализоване услуге. 
 На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за унапређење туризма на 
теритрији Града Ниша, Градско веће Града Ниша је донело решење као у диспозитиву. 
 
 Број: 1347-32/2019-03 
Нишу, 24.12.2019. године                                                                                                                                                                       

                                                                                                             
          ПРЕДСЕДНИК  

 
                                                                                                                                                                                                                                                            
Дарко Булатовић 
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