РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

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 79/11) 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, нa седници одржаној дана 07.09.2012. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе Решење о помоћи Градској општини
Палилула у реализацији пројекта „Сарадња у циљу одрживог развоја културног туризма у општинама
Бобов Дол и Палилула“, који је одобрен у оквиру Суседског програма Бугарска-Србија.
II Укупна вредност пројекта је 577.562,11 €, од чега је вредност пројекта за Градску општину
Палилула 179.162,13 €, а учешће 26.874,32 €. Време трајања пројекта је 18 месеци и завршава се 28.01.2013.
године.
III Град Ниш ће за другу годину реализације пројекта обезбедити средства у максималном износу
до 63.875 € и иста по испостављеној финансијској документацији преносити у динарској противвредности,
по средњем курсу Народне банке, на посебан динарски рачун пројекта, а Градска општина Палилула ће по
рефундацији средстава од стране водећег партнера Општине Бобов Дол, иста по средњем обрачунском
курсу Народне банке вратити у буџет Града Ниша за 2013. годину.
IV Предлаже се Градоначелнику да са Градском општином Палилула закључи уговор, којим ће се
ближе регулисати права и обавезе.
V Налаже се Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине и Управи за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке да реализују овај Закључак.
VI Закључак доставити Градоначелнику, Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне
средине и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.
Образложење
Градска општина Палилула као партнер са водећим партнером општине Бобов Дол у оквиру
Суседског програма Бугарска-Софија, реализује пројекат „Сарадња у циљу одрживог развоја културног
туризма у општинама Бобов Дол и Палилула“. Пројекат се реализује на основу Уговора о субвенцији под
Инструментом за предприступну помоћ (ИПА) број PD-02-29-227 од 28.07.2011. године, потписаног између
Генералног директората „Управе за територијалну сарадњу“ и водећег партнера Општине Бобов Дол и
партнерског споразума закљученог између Општине Бобов Дол и Општине Палилула.
У оквиру пројекта Градска општина Палилула је закључила уговоре са извођачима радова и у
обавези је да на основу закључених уговора изврши предефинисање пројекта, за које нема средства у свом
буџету. На основу захтева Градске општине Палилула број 513/12-01 од 22.08.2012. године и 546/12-01 од
31.08.2012. године, због важности пројекта за Град, Градско веће града Ниша предлаже Градоначелнику да
донесе решење као у диспозитиву.
Средства за реализацију овог решења обезбеђена су на позицији 225/1, економска класификација
424.
Број: 782-12/2012-03
У Нишу, 06.09.2012. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

