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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 o финансирању и 
прихватању учешћа у пројекту „Виртуелна презентација културно-туристичких потенцијала 
града Ниша“. 
 II Носилац пројекта је Туристичка организација града Ниша, а партнери на пројекту 
су Град Ниш. и ВРС - агенција за консалтинг и менаџмент, технологију виртуелне реалности 
и веб дизајн, апликације за мобилне телефоне и 3 Д архитектуру.Вредност пројекта је 
1.000.000,00 динара. 
 III  Град Ниш финансира пројекат у целокупном износу.        

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Општи циљ пројекта је подизање целокупног нивоа квалитета у пружању 
информативно-туристичке услуге у области културне презентације града Ниша као и 
подизање квалитета пословања саме туристичке организације који се имплементацијом ове 
технологије доводи на ниво највиших стандарда пословања у области туризма у ширем 
региону. 
            Реализацијом овог пројекта ће се функционалније, адекватније и атрактивније 
приказати постојећи туристички, културни и историјски садржаји на територији града кроз 
виртуелну презентацију као и кроз интеграцију најсавременијих маркентишких решења 
доказаних у стручној пракси и њихово обједињење у јединствену мултиформатску 
платформу која ће бити обогаћена постојећим маркентишким материјалом: брошурама, 
флајерима и видео презентацијом које је могуће ажурирати. 
        Укупна вредност пројекта је 1.000.000,00 динара. Учешће Града у пројекту je у 
целокупном износу.Средства за реализацију овог пројекта биће предвиђена буџетом Града 
Ниша за 2011. и 2012.годину.  
        Пројекат „Виртуелна презентација културно-туристичких потенцијала града Ниша“ је 
значајан за туристички развој града Ниша, па Градско веће Града Ниша предлаже 
Градоначелнику да, у складу са својим овлашћењима, донесе Решење о реализацији пројекта.  
 
Број: 902-16/2011-03 
У Нишу, 21.10.2011. године                   

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                             

ПРЕДСЕДНИК                   
мр Милош Симоновић 


