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На основу члана 47. Одлуке о буџету Града Ниша за 2020. годину („Службени лист 
Града Ниша“, број 106/2019) 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 25.11.2020. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ И СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА  
„ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ТЕРМИ КУЛИШТE У НИШКОЈ БАЊИ“ 

 
I  Град Ниш прихвата реализацију и суфинансирање пројекта „Изградња и 
реконструкција Терми Кулиште у Нишкој Бањи“, који је Граду Нишу одобрен у оквиру 
Конкурса за доделу субвенција и трансфера намењених за пројекте развоја туризма у 2020. 
години, расписаног од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација 
Републике Србије. За финансирање пројекта је закључен Уговор о реализацији пројекта 
између Града Ниша и Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике 
Србије. 
II  Општи циљ пројекта „Изградња и реконструкција Терми Кулиште у Нишкој Бањи“ је 
повећање туристичке атрактивности Нишке Бање, а специфични циљеви пројекта су 
побољшање функције јавног простора уз искоришћење свих природних лепота које Нишка 
Бања поседује, нарочито термоминералне воде. 
III  Укупна вредност пројекта је 59.974.742,40 динара, са ПДВ-ом. 

Време реализације пројекта је 12 месеци од дана потписивања Уговора са 
Министарством трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије. 
 IV  Носилац појекта је Град Ниш, а Пројекат се финансира на следећи начин:  
Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије финансира Пројекат 
средствима у износу од 40.000.000,00 динара а Град Ниш суфинансира пројекат средствима у 
износу од 19.974.742,40 динара, са обрачунатим ПДВ-ом. 
V Средства за ову намену обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2020. годину, на 
позицији 415а, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти у износу од 
40.000.000,00 динара (извор 07 – трансфери од других нивоа власти), док ће износ од 
19.975.000,00 динара (извор 01 – приходи из буџета) бити обезбеђен Одлуком о буџету Града 
Ниша за 2021. годину. 
VI Овлашћује се Градоначелница Града Ниша да у име Града потпише Уговор о 
извођењу радова са Министарством трговине, туризма и телекомуникација Републике 
Србије, по спроведеном поступку јавне набавке у складу са законским прописима. 
VII  Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте и Градској управи 
Града Ниша – Секретаријату за финансије да у оквиру својих надлежности реализују ово 
решење. 
VIII Решење доставити: Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша 
и Градској управи Града Ниша – Секретаријату за финансије. 
IX  Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
 
 
 
 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Пројекат „Изградња и реконструкција Терми Кулиште у Нишкој Бањи“ је одобрен у 
оквиру Конкурса за доделу субвенција и трансфера намењених за пројекте развоја туризма у 
2020. години, Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије, а на 
основу захтева Града Ниша за доделу бесповратних средстава за реализацију пројекта (број 
401-00-00092/2020-08 од 12.02.2020. године) и предлога Комисије за утврђивање предлога о 
стављању на располагање средстава за пројекте развоја туризма. Комисија је предложила да 
се Граду Нишу одобре средства у износу од 40.000.000,00 динара. 

Општи циљ пројекта „Изградња и реконструкција Терми Кулиште у Нишкој Бањи“ је 
повећање туристичке атрактивности Нишке Бање, а специфични циљеви пројекта су 
побољшање функције јавног простора уз искоришћење свих природних лепота које Нишка 
Бања поседује, нарочито трмоминералне воде. 

Овај пројекат фокусаран је на изградњи нове туристичке инфраструктуре чиме се 
директно утиче на побољшање туристичке понуде и квалитета услуга који се пружа крајњим 
корисницима. 

Одобрена средства су намењена изградњи базена - ђакузи када на делу парцеле на 
којој се налази и централни трг у Нишкој Бањи, као и изградњи дела нове и реконструкцији 
постојеће водоводне мреже од изворишта термоминералне воде до стене са које ће, у виду 
водопада, вода бити допремана до базена. 

Укупна вредност пројекта је 59.974.742,40 динара са ПДВ-ом. Време реализације 
пројекта је 12 месеци, од дана потписивања Уговора са Министарством трговине, туризма и 
телекомуникација Републике Србије. 

Носилац појекта је Град Ниш, а Пројекат се финансира на следећи начин:  
Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије финансира Пројекат 
средствима у износу од 40.000.000,00 динара, о чему је са Градом Нишом закључен Уговор 
заведен код Министарства под бројем 401-00-92/1/2020-08 од 06.03.2020. године и код Града 
Ниша под бројем 860/2020-01од 10.03.2020. године. 

Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу од 19.974.742,40 динара са 
обрачунатим ПДВ-ом.  

Средства за ову намену обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2020. годину, на 
позицији 415а, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти у износу од 
40.000.000,00 динара (извор 07 – трансфери од других нивоа власти), док ће износ од 
19.975.000,00 динара (извор 01 – приходи из буџета) бити обезбеђен Одлуком о буџету Града 
Ниша за 2021. годину. 

Овлашћује се Градоначелница Града Ниша да у име Града потпише Уговор о 
извођењу радова са Министарством трговине, туризма и телекомуникација Републике 
Србије, по спроведеном поступку јавне набавке у складу са законским прописима. 

На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за локални 
економски развој Града Ниша, Градско веће Града Ниша је одлучило као у диспозитиву овог 
решења. 

 
 

Број: 955-20/2020-03 
У Нишу,  25.11.2020. године                                 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                           

                                    ПРЕДСЕДНИЦА 
 

                                                                                                                   Драгана Сотировски 
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