РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Ниш
Градско веће

На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008), члана
35. Одлуке о буџету Града Ниша за 2012. годину ("Службени лист Града Ниша", број79/2011) и члана
39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 101/2008,
4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 14.02.2012. године, доноси
З А К Љ У Ч А К
I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о учешћу Града Ниша у
Програму прекограничне сарадње Бугарска-Србија II позив бр. 2007CB16IPO006 – 2011.
II Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о учешћу Града Ниша у овом
Програму са пројектом „Реконстукција стадиона“ (РЕСТ). Носилац пројекта је Град Ниша, а партнер
на пројекту је Општина Сливница, Република Бугарска.
III Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да потпише Меморандум о сарадњи између
Града Ниша и Општине Сливница, којим ће се ближе регулисати међусобна права и обавезе.
Образложење
Министарство за регинални развој и јавне радове Републике Бугарске у сарадњи са
Канцеларијом за европске интеграције Владе Републике Србије објавило је 22.11.2011.године други
позив бр.2007CB16IPO006 – 2011 - 2 за прикупљање предлога пројекат за побољшање
прекограничне сарадње између Бугарске и Србије у оквиру Програма прекограничне сарадње
Бугарска-Србија ко-финансираног из Инструмената за претприступну помоћ (IPA фонд) Европске
уније.
Циљ програма је јачање територијалног зближавања бугарско-српског пограничног регина,
повећање његове конкурентности и стабилан развој кроз економску, социјалну и еколошку сарадњу.
Град Ниш у оквиру овог позива припрема предлог пројекта „Реконстукција стадиона“ (РЕСТ).
Носилац пројекта је Град Ниш, а партнер на пројекту је Општина Сливница Бугарска. Циљ пројекта
је у складу са Приоритетном осом 1. Програма Развој инфраструктура малог обима за друштвено
економско умрежавање, мера 1.1. Физичка и информациона инфраструктура. Предвиђено време
реализације пројекта је 18 месеци.
Реализација овог пројекта, допринеће унапређењу спортске инфрастуктуре и стварању услова
за квалитетно бављење спортским активностима, стварању могућности за реализацију различитих
спортских манифестација и умрежавању и дугорочној сарадњи између Града Ниша и општине
Сливница.
Средства за реализацију овог пројекта а обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2012. годину
на позицији 225/1 економска класификација 424-специјализоване услуге.
Из свега напред изложеног, а имајући у виду значај овог пројекта, за унапређење спорта на
територији Града Ниша и међународне сарадње локалних самоуправа, предлаже се Градоначелнику
да, у складу са својим законским овлашћењима, прихвати учешће града у пројекту „Реконстукција
стадиона“ (РЕСТ). "
Број: 117-1/2012-03
У Нишу, 14.02.2012. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
мр Милош Симоновић

