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

Града Ниша“, број и 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 27.12.2019. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ И СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА  
ФЕСТИВАЛ „НАУК НИЈЕ БАУК 12“ 

 
 

I Град Ниш прихвата реализацију и суфинансирање пројекта „Наук није баук 12“, који 
реализује Гимназија „Светозар Марковић“ Ниш. 
II Општи циљ пројекта Фестивал „Наук није баук 12” јесте популаризација науке, 
истраживачког рада и СТЕМ концепта међу ученицима и наставницима основних и средњих 
школа, подршка иновативном и предузетнички оријетисаном образовању, подршка развоју 
научног подмлатка Србије и региона. 
III Носилац пројекта је Гимназија „Светозар Марковић“, а партнери на пројекту су Град 
Ниш, који суфинансира пројекат и Центар за промоцију науке Београд. 
IV Време реализације пројекта је пет месеци.  
V  Укупна вредност пројекта је 1.672.250,00 динара. 

Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу од 1.532.250,00 динара, а 
Центар за промоцију науке Београд средствима у износу од 140.000,00 динара. 
VI Средства за ову намену у износу 1.532.250,00 динара су предвиђена у Одлуком о 
буџету Града Ниша за 2020. годину на позицији 441, економска класификација 424 – 
специјализоване услуге. 
VII Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у име Града Ниша потпише Уговор о 
суфинансирању пројекта са Гимназијом „Светозар Марковић“, којим ће се регулисати права 
и обавезе уговорних страна. 
VIII Налаже се Канцеларији за локални еконмски развој и пројекте и Градској управи 
Града Ниша-Секретаријат за финансије да реализују ово решење. 
IX    Одређује се Канцеларија за локални економски развој и пројекте, да као јединица за 
имплементацију пројекта, прати реализацију пројекта, начин утрошка средстава, и врши 
мониторинг над реализацијом пројекта. 
X  Решење доставити Канцеларији за локални економски развој и пројекте, Градској 
управи Града Ниша и Гимназији „Светозар Марковић“. 
 
 

Образложење 
 

Пројекат  „Наук није баук 12“ реализује  Гимназија „Светозар Марковић", а партнери 
на пројекту су Град Ниш и Центар за промоцију науке Београд. 

Гимназија „Светозар Марковић“ Ниш, се обратила Канцеларији за локални економски 
развој и пројекте захтевом број 25/1558-01/2019 од 20.12.2019. године за суфинансирање 
наведеног пројекта због значаја који пројекат има за Град Ниш. 



Пројекат Фестивал „Наук није баук 12“ представља значајну регионалну 
манифестацију, дводневни фестивал науке са међународним учешћем, који се реализује од 
2009. године. Главни организатор и оснивач фестивала је Гимназија „Светозар Марковић” из 
Ниша. Иако сам фестивал траје два дана, пројекат подразумева много предактивности које 
би допринеле успешној реализацији фестивала и уједно укључиле велики број младих људи. 
Те фазе су: 1. Објављивање јавног позива и пријављивање пројеката за учешће на фестивалу, 
2.Реализација самог фестивала кроз интерактивне поставке, изложбе, научнопопуларна 
предавања и 3.Анализа и евалуација пројектних активности. 

Циљ пројекта је популаризација науке, истраживачког рада и СТЕМ концепта међу 
ученицима и наставницима основних и средњих школа, подршка иновативном и 
предузетнички оријетисаном образовању, подршка развоју научног подмлатка Србије и 
региона. 

 Сврха реализације пројекта „Наук није баук“ подразумева оријентисаност ка 
дугорочном остваривању приоритетних циљева попут популаризације и промоције науке,  
СТЕМ концепта међу младима (интердисциплинарни приступ повезивања науке (Science), 
технологије (Technology), инжењерства (Engineering) и математике (Maths), ученицима 
основних и средњих школа, подршка континуираној сарадњи међу школама у локалној 
заједници у оквиру научнопопуларних пројеката и популаризације знања, повећање 
мотивисаности и заинтересованости ученика за самосталан рад, као и за ангажовање на 
научнопопуларним пројектима, промоција школа кроз учешће у пројекту „Наук није баук” 
као и веће ангажовање ученика као подршка међувршњачкој едукацији. 
 Носилац пројекта је Гимназија „Светозар Марковић“. Укупна вредност пројекта је 
1.672.250,00 динара. Град Ниш као партнер на пројекту суфинансира пројекат средствима у 
износу од 1.532.250,00  динара, а Центар за промоцију науке Београд средствима у износу од 
140.000,00 динара. 
 Средства за ову намену у износу 1.532.250,00 динара су предвиђена у Одлуком о 
буџету Града Ниша за 2020. годину на позицији 441, економска класификација 424 – 
специјализоване услуге. 
 На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за унапређење 
образовања и науке на теритрији Града Ниша и Републике Србије, Градско веће Града Ниша 
је донело решење као у диспозитиву. 
 
 
Број: 1378-17/2019-03 
У Нишу,   27.12.2019. године                                                                                                                                                                     

                                                                                                             
          ПРЕДСЕДНИК  

 
                                                                                                                                                                                                                                                            
Дарко Булатовић 


