
 
 На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008), члана 31. Одлуке о буџету Града Ниша за 2009. годину („Службени лист 
Града Ниша“, број 117/2008 и 46/2009) и члана 39. Пословника о раду Градског већа 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/2008, 4/2009 и 58/2009), 
 Градско веће Града Ниша, нa седници одржаној дана  13.10.2009. године, 
доноси 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
 I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о прихватању 
учешћа и суфинансирање пројекта „Израда програмске основе и промоција 
Канцеларије града Ниша за међународну сарадњу у области науке, образовања 
и културе“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 Општи циљ  пројекта „Израда програмске основе и промоција Канцеларије 
града Ниша за међународну сарадњу у области науке, образовања и културе“ је 
израда програмске основе и формирање Канцеларије града Ниша за међународну 
сарадњу у области науке, образовања и културе, стварање основних (програмских, 
просторних, кадровских, техничких и других) предуслова за шире укључивање Града у 
међународне пројекте, припрема "пилот" пројеката из наведених области у сарадњи 
са градским институцијама, успостављање контаката са потенцијалним партнерима 
(су)финансијерима, фондовима и релевантним институцијама у земљи и 
иностранству, промоција вредности науке, образовања и културе кроз организацију 
или суорганизацију манифестација са међународним карактером, првенствено у 
Нишу, али и у другим партнерским градовима, развијање свести код свих актера 
политичког и привредног живота, о неопходности конкретног развијања међународне 
сарадње, код грађана развијати свест о значају науке, образовања и културе за 
квалитет живота и перспективу Града, о вредностим, потенцијалима и недостацима 
које су реалност Града у овом тренутку,  дефинисање идентитета Града у 
међународној комуникацији, посебно пројектима који се односе на обележавања 
великих међународних догађаја – "1700 година Миланског едикта" - који Град 
представљају на "наднационалном" нивоу и који имају образовни, мултикултурални, 
мултиконфесионални и научни аспект, као припрема оптималних предуслова за 
ширу и одрживу промоцију града Ниша на интернационалном плану. 
 Сврха пројекта је припрема Програмске основе Канцеларије за међународну 
сарадњу као прилог стратегији развоја Града у области науке, образовања, културе и 
сродним областима, као и унапређење сарадње на међународном нивоу Града кроз 
планиране научно-образовне активности, и припрему координисане промоције 
Града, посебно имајући у виду културне и историјско-археолошке потенцијале, као  и 
природне лепоте и ресурсе у околини Ниша.  
 Укупна вредност пројекта је 1.550.000,00 динара. Град Ниша финансира овај 
пројекат средствима у износу од 950.000,00 динара и пружа стручну помоћ у његовој 
реализацији. 
 Пројекат „Израда програмске основе и промоција Канцеларије града 
Ниша за међународну сарадњу у области науке, образовања и културе“ је 



значајан за развој област науке, васпитања и културе у Нишу, па Градско Веће града 
Ниша предлаже Градоначелнику да у складу са својим овлашћењима донесе 
решење о прихватању учешћа и суфунансирању пројекта. 
  
Број: 1447-11/2009-03 
У Нишу, 13.10.2009. године                                  
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