
 На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/08), члана 33. Одлуке о буџету Града Ниша за 2010. годину („Службени лист 
Града Ниша“, број 90/2009) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/08, 4/09 и 58/09), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 11.03.2010. године, 
доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о учешћу и 
суфинансирању  пројекта Валоризација туристичког центра "Облачинско језеро" 
 II Носилац пројекта је Скупштина општине Мерошина, а партнер на пројекту је 
Град Ниш. 
 III Укупна вредност пројекта је 20.453.465,11 динара а Град Ниш суфинансира 
пројекат у износу од 3.000.000,00 динара.  
  

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Циљ пројекта Валоризација туристичког центра "Облачинско језеро“ је 
повећање броја људи који се бави рекреативним спортом. Такође ће туристи који 
бораве у општини Мерошина имати много разноврснију и квалитетнију 
понуду.Велики број грађана Ниша би чешће и дуже боравио на овом подручју 
уколико би се нудило више различитих садржаја. 
 Општина Мерошина,иако неразвијена, поседује солидне капацитете за развој 
туризма, који су нажалост недовољно искоришћени.Постојећи олимпијски базен је у 
јако лошем стању.Реконструкцијом базена и уређењем парковских површина, уз већ 
постојеће терене за мале спортове овај комплекс би могао да привуче знатно већи 
број посетилаца са територија суседних округа.Будући Спортски центар ће имати 50 
хектара, а само језеро има површину од 20 хектара. Тренутно на овом комплексу 
постоје 4 тениска терена, кошаркашко игралиште, терени за мали и велики фудбал, 
одбојку, два дечија базена, као и неколико риболовачких писти око језера. Велики 
базен није у функцији дуже време, а због недостатка ограде постојећи спортски 
терени се ненамески користе, па травнате терене у склопу комплекса мештани 
користе за испашу стоке. 
             Укупна вредност пројекта је 20.453.465,11 динара. Град Ниш суфинансира 
пројекат у износу од 3.000.000,00 динара. Средства за реализацију овог пројекта 
предвиђена су буџетом Града Ниша за 2010. годину. 
               Пројекат Валоризација туристичког центра "Облачинско језеро“ је значајан 
јер је Град Ниш заинтересован за ревитализацију једног од некада омиљених 
излетишта грађана Ниша. Ово уједно представља и помоћ Града развоју туризма у 
региону, као и помоћ развоју  локалних самоуправа у региону, па Градско веће Града 
Ниша предлаже Градоначелнику да, у складу са својим овлашћењима, донесе 
Решење о реализацији пројекта.  
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