
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 38 Одлуке о буџету Града Ниша за 2015. годину („Службени лист Града
Ниша“ број 102/14)  и члана  72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени
лист Града Ниша“, број 1/2013), 

Градско веће Града Ниша, нa седници одржаној дана 03.02.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I ПРИХВАТА СЕ захтев Градске општине Палилула за пружање помоћи Града Ниша
Градској  општини  Палилула  у  реализацији  пројекта  „Јачање  територијалне  кохезије  у
прекограничном региону кроз развој  социјалне инфраструктуре у области спорта“,  који је
одобрен  у  оквиру  Програма  прекограничне  сарадње  Бугарска-Србија,  по  II позиву
Министарства  за  регионални  развој  и  јавне  радове  Републике  Бугарске  у  сарадњи  са
Канцеларијом за европске интеграције Владе Републике Србије бр.2007CB16IPO006–2011-2-
41 од 22.11.2011. године, за прикупљање предлога пројеката за побољшање прекограничне
сарадње  између  Бугарске  и  Србије,  обезбеђењем  неопходних  средстава  за  његову
реализацију.

II Циљ пројекта је у складу са Приоритетном осом 1 изградња инфраструктуре мањег
обима, кључна област интервенције физичка и информациона инфраструктура.

III Носилац пројекта је Општина Берковица, Округ Монтана, Бугарска, а партнер на
пројекту је Градска општина Палилула. Учешће Општине Палилула је 16.642,42 еура и биће
обезебеђено у виду плата запослених и ангажованих на пројекту.

Време реализације пројекта је 12 месеци.
IV Укупна вредност пројекта је 755.338,05 еура, а део буџета који реализује Градска

општина Палиула износи 110.949,47 еура.
Средства за реализацију овог решења обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2015.

годину на позицији 49/2, економска класификација 463-Остале намене градским општинама.
V Град Ниш ће до завршетка реализације пројекта обезбедити средства у максималном

износу до 92.138,62 еура,  по средњем курсу НБС на дан уплате  и иста  по испостављеној
финансијској документацији пренети на посебан динарски рачун пројекта.  Градска општина
Палилула  ће по рефундацији средстава од стране Европске уније иста вратити у року од 3
дана од дана рефундације у буџет Града Ниша за 2015. годину, у паритету динар-евро, а по
средњем курсу НБС на дан уплате. 

Уколико Европска унија не призна трошкове Градска општина Палилула је у обавези
да средства врати Граду Нишу из сопствених извора.

VI Предлаже се  Градоначелнику  Града  Ниша  да  са Градском општином Палилула
закључи уговор којим ће се ближе регулисати међусобна права и обавезе.

VII Налаже  се  Управи  за  финансије,  изворне  приходе  локалне  самоуправе  и  јавне
набавке да реализују ово Решење.

О б р а з л о ж е њ е

Градска општина Палилула, као партнер са водећим партнером Општином Берковица
у  оквиру Програма  прекограничне  сарадње  Бугарска-Србија,  реализује  пројекат „Јачање
територијалне кохезије у прекограничном региону кроз развој социјалне инфраструктуре у
области  спорта“.  Пројекат  се  реализује  на  основу Уговора  о  додели  субвенција  у  оквиру



Инструмента  за предприступну помоћ (ИПА) број РД-02-29-214/22.07.2014 од 22.08.2014.
године, потписаног између Генералне дирекције за „Управљање триторијалном сарадњом“ у
оквиру Министарства регионалног развоја и јавних радова (ММП) и водећег партнера на
пројекту  општине  Берковица,  као  и   партнерског  споразума  закљученог  између  Градске
општине Палилула и Општине Берковица, Бугарска од 10.11.2011. године.

У  оквиру  пројекта  Градска  општина  Палилула  је  у  обавези  је  да  изврши
предфинансирање активности пројекта, за који нема средства у свом буџету. 

Средства  за  реализацију  овог  решења  обезбеђена  су  у  буџету  за  2015.  годину  на
позицији 49/2, економска класификација 463-Остале намене градским општинама.

Због важности овог пројекта за Град, Градско веће Града Ниша је донело решење као у
диспозитиву.

Број: 178-17/2015-03
У Нишу,  03.02.2015.године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић


