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На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2018. годину („Службени лист 

Града Ниша“, број 130/2017) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016 и 98/2016, 124/2016 и 144/2016) и Решења 
Градског већа број 50-8/2016-03 од 15.01.2016. године, 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 31.10.2018. године, доноси 
 
 
 
РЕШЕЊЕ О ПРЕДФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА 

„ПОВЕЋАЊЕ ТУРИСТИЧКИХ ИНФОРМАЦИОНИХ СЕРВИСА У РЕГИОНУ 
ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ“ 

 
 
I  Град Ниш прихвата предфинансирање и суфинансирање пројекта „Повећање 
туристичких информационих сервиса у региону прекограничне сарадње“, који у оквиру 
Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија, реализује Туристичка организација Ниш 
(ТОН), на основу позива Министарства за регионални развој и јавне радове Републике 
Бугарске у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције Владе Републике Србије 
Interreg IPA br.2014TC1615CB007-2015-1 od 17.08.2015. године, а на основу Уговора о 
субвенцији у оквиру иструмента за претприступну помоћ Број RD-02-29-169/13.06.2017. 
године, између Министарства за регионални развој и јавне послове (MRDPW) и Туристичке 
организације Ниш.  
II Општи циљ пројекта је подршка развоју одрживог туризма кроз пружање и 
умрежавање широког спектра програма и свих унутрашњих потенцијала територије, унутар 
и около Визиторског центра у Нишу и посетиоца Софије. 

Специфични циљеви пројекта су:  
1. Обезбеђивање инфраструктуре за побољшање туристичке понуде, задовољство 

посетилаца и локалног становништва; 
2. Дугорочно планирање нових програма и услуга за потенцијално коришћење 

локација за зелени туризам, образовање, научни туризам и промоцију културног и 
историјског наслеђа; 

3. Да понуди одрживи модел одговорног туризма, са посебним нагласком на 
мобилности, дистрибуцији остварених прихода и одрживост животне средине; 

4. Да се побољша локални економски развој кроз партиципативни приступ који 
експлоатише унутрашње потенцијале територије; 
III Водећи партнер на пројекту и носилац реализације пројекта је Туристичка 
организација Ниш (ТОН), а партнери на пројекту су Град Софија (Република Бугарска) и 
Асоцијација „Љубав и светло“ (Република Бугарска). 

Време реализације предложеног пројекта је 24 месеци од дана потписивања Уговора. 
IV Укупна вредност Пројекта је 561.422,19 еура, од чега се из  IPA фонда финансира 
477.208,85 еура. Вредност пројекта за Туристичку организацију Ниш (ТОН), као водећег 
партнера на пројекту је 327.723,92 евра. Од наведеног износа Туристичка организација би 
требало да суфинансира пројекат средствима у износу од 49.158,59 еура или 15%.  



Удео партнера из Бугарске износи 35.054,75 еура.  
V Град Ниш прихвата суфинансирање наведеног пројекта средствима у износу од 
37.270,44 еура или 15% од траженог износа од 248.469,58 еура, која ће по испостављеној 
финансијској документацији од стране Туристичке организације Ниш, пренети на посебан 
динарски рачун пројекта, обзиром да је Град Ниш оснивач Туристичке организације Ниш и 
да је решењем број број 50-8/2016-03 од 15.01.2016. године дао сагласност Туристичкој 
организацији Ниш да узме учешће у Програму прекограничне сарадње Србија-Бугарска. 
VI  Град Ниш прихвата предфинансирање пројекта у износу од 211.199,14 евра или 85% 
од траженог износа од 248.469,58 еура, која ће по испостављеној финансијској 
документацији од стране Туристичке организације Ниш, пренети на посебан динарски рачун 
пројекта.  

Туристичка организација Ниш се обавезује да по рефундацији средстава од стране 
Управљачког тела програма иста врати у року од 3 дана од дана рефундације у буџет Града 
Ниша.  

Уколико Управљачко тело Програма не призна део трошкова или трошкове у 
потпуности Туристичкoj организацији Ниш, Туристичка организација Ниш је у обавези да 
укупан износ непризнатих средства, којима је Град предфинансирао пројекат врати Граду 
Нишу из сопствених извора. Туристичка организација Ниш (ТОН) је у обавези да Граду 
достави одговарајуће средство обезбеђења, што ће бити регулисано Уговором. 
VII  Средства за ову намену су обезбеђена у буџету Града Ниша за 2018. годину, Раздео 4 
–Градска Управа, Глава 4.1 – Градска Управа, Програм 4 – Развој туризма, Пројекат 1502-
П108 – Изградња визиторског центра Церјанска пећина, Функција 473 – Туризам, Позиција 
85, Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 70.000.000,00 
динара, од чега 30.000.000,00 динара из извора 01 – приходи из буџета, а 40.000.000,00 
динара из извора 04 – сопствени приходи буџетских корисника.  
VIII Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у име Града потпише Уговор са 
Туристичком организацијом Ниш, којим ће се ближе регулисати међусобна права и обавезе. 
IX Налаже се Градској управи Града Ниша - Секретаријату за финансије, Секретаријату 
за привреду, Секретаријату за имовинско правне послове и Канцеларији за локални 
економски развој и пројекте, да у оквиру својих надлежности реализују ово решење. 
X  Градоначелник Града Ниша ће посебним решењем именовати Радни тим за 
реализацију овог решења.  
XI Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте да припреми нацрт 
Решења о именивању Радног тима за реализацију овог решења. 
XII Решење доставити: Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша 
и Градској управи Града Ниша-Секретаријату за финансије, Секретаријату за привреду и 
Секретаријату за имовинско правне послове.  
                                                                                                
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Пројекат „Повећање туристичких информационих сервиса у региону прекограничне 

сарадње“ се реализује оквиру Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија, на основу 
позива Министарства за регионални развој и јавне радове Републике Бугарске у сарадњи са 
Канцеларијом за европске интеграције Владе Републике Србије Interreg IPA 
br.2014TC1615CB007-2015-1 od 17.08.2015. године, а на основу Уговора о субвенцији у 
оквиру иструмента за претприступну помоћ Број RD-02-29-169/13.06.2017. године, између 
Министарства за регионални развој и јавне послове (MRDPW) и Туристичке организације 
Ниш, реализује Туристичка организација Ниш (ТОН). 

Општи циљ пројекта: Подршка развоју одрживог туризма кроз пружање и 
умрежавање широког спектра програма и свих унутрашњих потенцијала територије, унутар 
и около Визиторског центра у Нишу и посетиоца Софије. 



Специфични циљеви пројекта су:  
1. Обезбеђивање инфраструктуре за побољшање туристичке понуде, задовољство 

посетилаца и локалног становништва; 
2. Дугорочно планирање нових програма и услуга за потенцијално коришћење 

локација за зелени туризам, образовање, научни туризам и промоцији културног и 
историјског наслеђа; 

3. Да понуди одрживи модел одговорног туризма, са посебним нагласком на 
мобилности, дистрибуцији остварених прихода и одрживост животне средине; 

4. Да се побољша локални економски развој кроз партиципативни приступ који 
експлоатише унутрашње потенцијале територије; 

Туристичка организација Ниш је поднека захтев број 819/11 од 20.07.2018. године за 
предфинансирање и финансирање пројекта „Повећање туристичких информационих сервиса 
у региону прекограничне сарадње“ који Туристичка организација Ниш реализује оквиру 
Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија, наводећи да је пројекат у фази 
реализације, да је успешно спроведена тендерска процедура и закључен Уговор о извођењу 
радова  на изградњи Визиторског центра Церјанска пећина између Туристичке организације 
Ниш и конзорцијума извођача које предводи AMGIS-INŽENJERING DOO из Ниша. 

Пројектом је предвиђена изградња Центра за посетиоце у близини Церјанске пећине, 
на само 14 км од Ниша, ради представљања природних вредности и карактеристика, 
побољшања заштите природе, усмеравања области одрживог развоја и едукације о заштити 
природе и одрживом развоју. 

Водећи партнер на пројекту је Туристичка организација Ниш (ТОН), а партнери на 
пројекту су Град Софија (Република Бугарска) и Асоцијација „Љубав и светло“ (Република 
Бугарска). 

Време реализације предложеног пројекта је 24 месеци од дана потписивања Уговора. 
  Укупна вредност Пројекта је 561.422,19 еура, од чега се из  IPA фонда финансира 
477.208,85 еура. Вредност пројекта за Туристичку организацију Ниш (ТОН), као водећег 
партнера на пројекту је 327.723,92 евра. Од наведеног износа Туристичка организација би 
требало да суфинансира пројекат средствима у износу од 49.158,59 еура или 15%.  
Удео партнера из Бугарске износи 35.054,75 еура.  
 Град Ниш прихвата суфинансирање наведеног пројекта средствима у износу од 
37.270,44 еура или 15% од траженог износа од 248.469,58 еура, која ће по испостављеној 
финансијској документацији од стране Туристичке организације Ниш, пренети на посебан 
динарски рачун пројекта, обзиром да је Град Ниш оснивач Туристичке организације Ниш и 
да је решењем број број 50-8/2016-03 од 15.01.2016. године дао сагласност Туристичкој 
организацији Ниш да узме учешће у Програму прекограничне сарадње Србија-Бугарска. 

Град Ниш прихвата предфинансирање пројекта у износу од 211.199,14 евра или 85% 
од траженог износа од 248.469,58 еура, која ће по испостављеној финансијској 
документацији од стране Туристичке организације Ниш, пренети на посебан динарски рачун 
пројекта.  

Туристичка организација Ниш се обавезује да по рефундацији средстава од стране 
Управљачког тела програма иста врати у року од 3 дана од дана рефундације у буџет Града 
Ниша.  

Уколико Управљачко тело Програма не призна део трошкова или трошкове у 
потпуности Туристичкoj организацији Ниш, или у укупној маси трошкова партнерима на 
пројекту, Туристичка организација Ниш је у обавези да укупан износ непризнатих средства, 
којима је Град предфинансирао пројекат врати Граду Нишу из сопствених извора. 
Туристичка организација Ниш (ТОН) је у обавези да Граду достави одговарајуће средство 
обезбеђења, што ће бити регулисано Уговором. 

Средства за ову намену су обезбеђена у буџету Града Ниша за 2018. годину, Раздео 4 
–Градска Управа, Глава 4.1 – Градска Управа, Програм 4 – Развој туризма, Пројекат 1502-
П108 – Изградња визиторског центра Церјанска пећина, Функција 473 – Туризам, Позиција 



85, Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 70.000.000,00 
динара, од чега 30.000.000,00 динара из извора 01 – приходи из буџета, а 40.000.000,00 
динара из извора 04 – сопствени приходи буџетских корисника. 

На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за туристичку 
промоцију Града Ниша и међународну суседску сарадњу, Градско веће Града Ниша је 
одлучило као у диспозитиву овог решења. 

 
Број: 1301-13/2018-03 
У Нишу,    31.10.2018. године 
                

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                             
 
 
 

                                    ПРЕДСЕДНИК 
 

  Дарко Булатовић 
 


