
  
 
Република Србија 
Град Ниш 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
 

______________________________________________________________________________ 
 
 На основу члана 56 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008), члана 33 Одлуке о буџету Града Ниша за 2010. годину („Службени лист Града 
Ниша“, број 90/09) и члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени 
лист Града Ниша“, број 101/08 и 4/09), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана  22.10.2010. године, доноси 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да прихвати реализацију и суфинансирање 
пројекта  „Јачање капацитета Града Ниша за амбијентални и екотуризам“. 

Пројекат је пријављен и одобрен у оквиру SEENET ПРОГРАМА: међународна мрежа 
сарадње између Италије и Југоисточне Европе, као део Програма "Јачање еколошког туризма 
на територијама Скадра, Ниша, Никшића и Пећи“. 

Носилац пројекта је Град Тренто, Регија Трентино, Италија, а партнери на пројекту су 
градови: Ниш, Никшић, Пећ и Скадар. Локални партнер Града Ниша на пројекту је 
Туристичка организација Ниш. 

II Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да потпише Споразум са Техничким 
Комитетом за подршку сарадње на Балкану у оквиру институције PAT Seenet Vertical, којим 
ће се ближе регулисати међусобни односи у реализацији пројекта. 
 

Образложење 
 

Град Ниш је у оквиру SEENET Програма: Међународна мрежа између Италије и 
Југоисточне Европе, као део пројекта Јачање еколошког туризма на територијама Скадра, 
Ниша, Никшића и Пећи“ чији је један од циљева јачање еколошког туризма на овим 
територијама, аплицирао пројекат „Јачање капацитета Града Ниша за амбијентални и 
екотуризам“. Пројекат је одобрен од стране Министарства иностраних послова Владе 
Републике Италије 

Циљ пројекта „Јачање капацитета Града Ниша за амбијентални и екотуризам“ је побољшање 
животних услова становништва у руралном подручју и заштита природног богатства, као и 
унапређење смештајних капацитета, укључење Града Ниша у мрежу амбијенталног и еко 
туризма, сензибилизација локалног становништва, промоција туризма и туристичког 
потенцијала у Нишу. 

Пројекат предвиђа: израду пројектне документације за етно село Сићево, израду и 
аплицирање пројеката различитим донаторима и стварање нових партнерских контаката, 
унапређење сарадње са већ створеним партнерима, едукацију локалног становништва, израду 
промотивних материјала, заједничке партнерске наступе на међународним сајмовима, 
едукацију новинара, сарадњу са локалним медијским кућама. 

Носилац пројекта је Град Тренто, Регија Трентино, Италија, а партнери на пројекту Граду 
Нишу су градови: Никшић, Скадар и Пећ. Локални партнер на пројекту Граду Нишу је 
Туристичка организација Ниш. 

Укупна вредност Програма "Јачање еколошког туризма на територијама Скадра, Ниша, 
Никшића и Пећи“ је 790.919,75 €. Укупна вредност пројекта „Јачање капацитета Града Ниша за 
амбијентални и екотуризам“ је 151.141 €. Министарство иностраних послова Републике 
Италије финансира пројекат са 104.819 €, а Град Ниш са 46.322 €, од чега ће са 30. 000 € 
пројекат финансирати локални партнер Туристичка организација Ниш, за реализацију 



активности учешће на сајмовима туризма у Београду и Нишу, а са 16.322 € Град Ниш, као  in 
kind трошкови плата чланова Пројектног тима и административни трошкови пројекта. 

Временски период реализације пројекта је 36 месеци. 
Из свега напред изложеног, а имајући у виду значај овог пројекта, за унапређење туризма 

у Нишу, предлаже се Градоначелнику да, у складу са својим законским овлашћењима, 
прихвати реализацију и суфинансирање пројекта „Јачање капацитета Града Ниша за 
амбијентални и екотуризам“. 
 
 
Број: 1064-21/2010-03 
У Нишу,  22.10.2010. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
        
 
 
                                                                                                             

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА  
Заменица градоначелника 

 
Нађа Марковић 

 


