
  
 
                          Република Србија 
                          Град Ниш 
                          ГРАДСКО ВЕЋЕ 
 
______________________________________________________________________________ 
  
           На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08) и 
члана 2. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
1/13) 
 Градско веће Града Ниша доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

I Град Ниш је сагласан да ОШ „Радоје Домановић“ узме учешће у Програму 
прекограничне сарадње Бугарска-Србија у оквиру којег је 17.08.2015. године Министарство 
за регионални развој и јавне радове Републике Бугарске у сарадњи са Канцеларијом за 
европске интеграције Владе Републике Србије објавило позив Interreg IPA бр. 
2014TC16I5CB007-2015-1 за прикупљање предлога пројеката за побољшање прекограничне 
сарадње између Бугарске и Србије аплицирањем пројекта „Социјална инфраструктура за 
бригу деце кроз едукацију“.  

Носилац пројекта је Општина Своге, док је ОШ „Радоје Домановић“ из Ниша партнер 
на пројекту.  

II У случају прихватања предлога пројекта, Град Ниш, као носилац права на 
имовини/земшљишту на којем ће бити извођене пројектне активности, сагласан је да се у 
складу са домаћим законским прописима, омогући неометано коришћење резултата 
постигнутих током пројекта у периоду од 5 година након завршетка пројекта. 

III Решење доставити: Служби за послове Градоначелника, Градоначелнику и ОШ 
„Радоје Домановић“. 

 
 

 Образложење 
 
У оквиру пројекта као главна активност реализоваће се инвестиција у балон салу у 

дворишту ОШ "Радоје Домановић". 
На основу члана 27. став 10, члана 28. став 2, члана 36. став 6. и члана 49. став 3. 

Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/11, 88/13 и 105/14), члана 32. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14) и члана 2. 
Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Града Ниша, 
Град Ниш, као надлежна локална самоуправа и носилац права јавне својине на објектима 
које користе установе чији је оснивач Град Ниш, а посебно ценећи важност учествовања у 
пројектима међународне и суседске сарадње, као и инвестиционог улагања, Градско веће 
доноси решење као у диспозитиву. 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
Број: 50-11/2016-03 
У Нишу,  15.01.2016. године   
                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
 
 
                                                                                                            Проф. др Зоран Перишић 


