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ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 
На основу члана 46. Одлуке о буџету Града Ниша за 2021. годину („Службени лист 

Града Ниша“, број114/2020) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 144/2016 и 117/2020), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 23.03.2021. године, доноси 
 

 
РЕШЕЊЕ О ПРИСТУПАЊУ РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И УСВАЈАЊУ 

ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА „ИЗГРАДЊА АКВА ПАРКА“  
 
 

I Град Ниш приступа реализацији пројекта „Изградња аква парка“ и усваја пројектни 
задатак за израду идејног решења „Спортско - рекреативног комплекса Аква парк“ на кат. 
парцели број 8804, 2568/1, 2561/1 КО Нишка Бања, Ниш.  
II Општи циљ пројекта „Изградња аква парка“ је унапређење развоја туризма на 
територији Града Ниша и унапређење даљег развоја Нишке Бање.  
 Специфични циљ пројекта је изградња спортско - рекреативног комплекса „Аква 
парк“ са свим пратећим садржајима предвиђених идејним пројектом. 
III Носилац пројекта је Град Ниш, а вредност пројекта за 2021. годину је 490.000.000,00 
динара. 
IV  Град Ниш финансира пројекат у пуном износу. 
V  Средства за реализацију пројекта су предвиђана у буџету Града Ниша за 2021. годину 
на позицији 395, економска класификација 511 - зграде и грађевински објекти. 
VI  Налаже се Канцеларији за локални економски развој и Управи за финансије да 
реализују ово решење. 
VII Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Пројекат „Изградња аква парка“ који предвиђа изградњу Аква парка на кат. парцели 
број 8804, 2568/1, 2561/1 КО Нишка Бања, Ниш, финансира и реализује Град Ниш, 
средствима из буџета Града. 

Пројекат има за циљ унапређење развоја туризма на територији Града Ниша и 
унапређење даљег развоја Нишке Бање, изградњом спортско - рекративног комплекса „Аква 
парк“, са свим пратећим садржајима предвиђеним пројектним задатком. 

Предложени пројектни задатак представља резултат вишемесечног систематског и 
заједничког рада руководства Града, Канцеларије за локални економски развој и надлежних 
јавних предузећа и управа Града Ниша. Реализација оваквог пројекта представља замах 
даљем развоју туризма у Нишу, који је до 2020. године и епидемије вируса Ковид 19 бележио 
константан пораст. Следећи искуства градова и општина из окружења, у којима овакав 



туристички производ из године у годину окупља све већи број домаћих и страних туриста 
али и оних који су у транзиту кроз нашу земљу, а узимајући у обзир локацију предвиђену за 
изградљу нишког аква парка, очекује се да овакав садржај, који има спортско-рекреативни, 
али и забавни карактер, значајно допринесе подизању капацитета Нишке Бање као 
туристичке дестинације, али и Ниш учини још привлачнијим туристима. Ниш има огромне, 
али недовољно искоришћене потенцијале за позиционирање као регионалног центра на 
туристичкој мапи Србије и по свом културно-историјском наслеђу, природним лепотама и 
надалеко чувеном гостропримству и изузетно пријатној атмосфери. Због тога је важно 
развијати и реализовати идеје и пројекте овог типа, који ће допринети даљем унапређењу 
инфраструктуре и увођењу различитих туристичких производа, као и различитих културних 
и других садржаја, али и развијању нових услуга и пратећих производних делатности. 
Изградња аква парка - новог туристичког производа, значајно ће се одразити и на привредно-
економско окружење које ће многе домаће и стране инвеститоре привући да свој капитал 
управо пласирају у Нишу.  

Изградњом „Аква парка“ промениће се структура гостију у Нишкој Бањи, а цео 
комплекс ће бити усмерен ка спортско - рекреативном, здравственом, културном и 
конгресном туристичком садржају. 

Носилац и финансијер пројекта је Град Ниш, а вредност пројекта за 2021. годину је 
490.000.000,00 динара. 

Средства за реализацију пројекта су предвиђана у буџету Града Ниша за 2021. годину 
на позицији 395, економска класификација 511 - зграде и грађевински објекти. 

На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за унапређење 
туризма Града Ниша и локалног економског развоја, Градско веће Града Ниша је одлучило 
као у диспозитиву овог решења. 
 
 
Број:311-1/2021-03 
У Нишу, 23.03.2021.                                
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
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                                                          Драгана Сотировски 
 


