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На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину („Службени лист 

Града Ниша“, број 118/2018) 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), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 09.08.2019. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ О ПРИХВАТАЊУ УЧЕШЋА У ПРОЈЕКТУ „УЈЕДИЊЕНА ЕВРОПА-
СИГУРНОСТ, СОЛИДАРНОСТ И СТАБИЛНОСТ ЗА СВЕ“ 

 
I  Град  Ниш прихвата учешће у пројекту „Уједињена Европа-сигурност, солидарност и 
стабилност за све“, који у оквиру програма „Europe for Citizens“ (Европа за грађане) 
реализује општина Сливен, Бугарска, а финансира Европска унија. 
II  Циљ пројекта „Уједињена Европа-сигурност, солидарност и стабилност за све“ је 
сарадња локалних власти у Сливену (Бугарска) са градовима Ниш (Србија) и Бидгошч 
(Пољска), како би разговарали о будућности Европе и промовисали солидарност у кризним 
временима, њихову међусобну сарадњу у привреди, образовању, здравству, друштвеним 
активностима, туризму и уметности, као и међукултурни дијалог и међусобно разумевање. 
III Носилац пројекта „Уједињена Европа-сигурност, солидарност и стабилност за све“ је 
Општина Сливен, Бугарска, а партнери на пројекту су Град Ниш, Србија и град Бидгошч 
(Пољска). 

Време реализације предложеног пројекта је у периоду од 08.09.2019. године до 
29.09.2019. године.  
IV  Укупна вредност пројекта је 24 990 еура еура и пројекат се у потпуности финансира 
из средстава Европске уније. 
V Град Ниш као партнер на пројекту учествује у реализацији активности пројекта, које 
подразумевају учешће Града на састанцима, форумима и дебатама, које организује водећи 
партнер на пројекту општина Сливен, Бугарска. 
 Град Ниш нема финансијских обавеза у пројекту. 
VI Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у име Града потпише Писмо о намерама 
са општином Сливен (Бугарска) о успостављању сарадње у областима трговинско-
економске, научно-техничке, еколошке, индустријске и културне сарадње. 
VII Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте и Градској управи 
Града Ниша да реализују ово решење. 
IX Решење доставити: Канцеларији за локални економски развој и пројекте и Градској 
управи Града Ниша. 
                                                                                      

    О б р а з л о ж е њ е 
 
Пројекат „Уједињена Европа-сигурност, солидарност и стабилност за све“ у оквиру 

програма „Europe for Citizens“  (Европа за грађане) реализује општина Сливен, Бугарска, а 
финансира Европска унија. 

Циљ пројекта „Уједињена Европа-сигурност, солидарност и стабилност за све“ је 
сарадња локалних власти у Сливену (Бугарска) са градовима Ниш (Србија) и Бидгошч 
(Пољска), како би разговарали о будућности Европе и промовисали солидарност у кризним 



временима, њихову међусобну сарадњу у привреди, образовању, здравству, друштвеним 
активностима, туризму и уметности, као и међукултурни дијалог и међусобно разумевање 

Укупна вредност пројекта је 24.990 еура и пројекат се у потпуности финансира из 
средстава Европске уније. 

Град Ниш као партнер на пројекту учествује у реализацији активности пројекта, које 
подразумевају учешће Града на састанцима, форумима и дебатама, које организује водећи 
партнер на пројекту општина Сливен, Бугарска. 

Активности састанака биће подељена на четири активности: 1) Међународни састанак 
на коме ће се потписати Писмо о намерама; 2) Културни форум „Европа – наш заједнички 
европски дом; 3) Економски форум „Будућност Европе – запошљавање, раст и инвестиције – 
заједно можемо више” 4) Форум младих на тему „Уједињена Европа – сигурност, 
солидарност и стабилност“. Ови догађаји су предвиђени за 9, 10 и 11. септембар 2019. у 
Сливену. 

На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за унапређење, 
сарадње општине Сливен, Бугарска и Града Ниша, Србија у реализацији будућих 
заједничких пројеката, са циљем да Град Ниш развије потребне административне капацитете 
у процесу европских интеграција, Градско веће Града Ниша је одлучило као у диспозитиву 
овог решења. 

 
Број: 753-19/2019-03 
У Нишу, 09.08.2019. године                                  

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                             

                                     ПРЕДСЕДНИК 
 

                                                                                                                   Дарко Булатовић 


	19-1 Resenje GV - Projekat Ujedinjena Evropa

