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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 83/2012) 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 02.11.2012. године, доноси 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење o прихватању учешћа и 
суфинансирању пројектa „У сусрет Константину“. 
 
 II Носилац пројекта су Народне новине ад Ниш, а партнер на пројекту је Град Ниш.  
               Време реализације пројекта је 10 недеља. 
 
 III  Вредност пројекта је 3.135.980,00 динара, а Град Ниш суфинансира пројекат у 
износу од 2.500.000,00 динара,односно 79,72% укупне вредности пројекта. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

         Општи циљ пројекта „У сусрет Константину” је сензибилисање јавности и њено 
активно укључење у припреме за најзначајнији догађај у 2013. години у Нишу. 

Само добро припремљена и лично заинтересована јавност може показати позитивну 
иницијативу и помоћи својим активним укључењем у организацију овог догађаја. Овај 
догађај није чисто религиозни већ преставља и шансу граду да постане велика туристичка 
дестинација, да се развије сектор услуга, упосли већи број људи и повећа БДП грађана. 

Промоција овог догађаја треба ићи ка свим нивоима али превасходно треба да почне у 
самом граду. Грађане и све субјекте треба припремити за овај догађај, објаснити им важност, 
предочити им могућности и шансе које он доноси. 

Специфични циљ овог пројекта је медијска промоција догађаја на територији на којој 
ће бити организован. 

Потреба је да се на самој територији изврши адекватна медијска промоција. 
Промоција догађаја мора бити адекватна и прилагођена свим грађанима, са посебним 
механизмима промоције прилагођене циљној групи, водећи рачуна о старости, верској 
припадности, образовању, разликама, могућим економским ефектима. 

Вредност пројекта је 3.135.980,00 динара, а Град Ниш као партнер на пројекту 
суфинансира пројекат у  износу од 2.500.000,00 динара. Време реализације пројектаје 10 
недеља. 

Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су буџетом Града Ниша за 2012. 
Годину, позиција 225/3, економска класификација 424 – специјализоване услуге и биће 
обезбеђена и у буџету за 2013. годину. 



Пројекат „У сусрет Константину“ је значајан због сензибилизације јавности и 
активног укључења у припреме за прославу 1700 година хришћанства, па је због тога 
изузетно значајан како за град тако и за ширу друштвену заједницу. 

 Градско веће Града Ниша предлаже Градоначелнику да, у складу са својим 
овлашћењима, донесе решење о прихватању учешћа и  суфинансирању пројекта. 
 
 
Број: 1126-11/2012-03 
У Нишу,  02.11.2012. године             
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