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На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08), 

члана 35. Одлуке о буџету Града Ниша за 2012. годину („Службени лист Града Ниша“, број 
79/2011) 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, нa седници одржаној дана 08.03.2012. године, 
доноси 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
I  Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о реализацији и 

финансирању пројекта „Израда пројектне документације реконструкције Дома војске у 
Конгресни центар I фаза“. 

II Вредност пројекта је 1.180.000,00 динара, а Град Ниш финансира пројекат у 
потпуности. 

III Предлаже се Градоначелнику да са Друштвом архитеката Ниш, закључи Уговор о 
реализацији стручних послова у оквиру пројекта. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Пројекат „Израда пројектне документације реконструкције Дома војске у Конгресни 
центар I фаза“ је фокусиран на израду идејног програмског решења за реконструкцију Дома 
војске у Нишу у конгресни центар. Ово је прва фаза пројекта Израда пројектне 
документације за реконструкцију Дома војске у Конгресни центар. 

Град Ниш као град који је по величини и развијености други град у Републици Србији 
са око 300.000 становнике на својој територији нема Конгресни центар. Обзиром да је Град 
Ниш центар југоисточне Србије, да се у њему одржавају многобројне манифестације, 
семинари, међународни скупови различитог карактера и из различитих области, како научни 
тако и политички, неопходно је да има Конгресни центар. 
Конгресни центар ће представљати специјализовано место за промоције, састанке 
различитиг обима, форуме, конференције, симпозијуме, забаве, обуке, ревије, промоцијске 
прославе и тд. На једном месту ће се налазити све оно што је неопходно граду као што је 
Ниш. 
  
 

 
 
 
 



Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2012. 
годину, позицијa 225/3 економска класификација 424. 
 Пројекат „Израда пројектне документације реконструкције Дома војске у Конгресни 
центар I фаза“ доприноси локалном економском развоју Града Ниша, па Градско веће Града 
Ниша предлаже Градоначелнику да у складу са својим овлашћењима донесе решење о 
реализацији и финансирању пројекта. 
 
 
Број: 190-13/2012-03 
У Нишу,  08.03.2012. године                             
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
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