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На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08), 

члана 34. Одлуке о буџету Града Ниша за 2011. годину („Службени лист Града Ниша“, број 
92/2010, 37/2011 и 64/2011) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011), 

 
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана  21.10.2011. године, доноси 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о прихватању учешћа и 
финансирању пројекта „Књижара Нишког културног центра“. 

 
II Носилац Пројекта је Нишки културни центар, а партнер на пројекту је Град Ниш. 
 
III Укупна вредност пројекта је 921.684,28 динара, а Град Ниш финансира пројекат у 

целокупном износу. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Пројекат „Књижара Нишког културног центра“ има за циљ адаптацију простора на 
Булевару др Зорана Ђинђића број 37 у књижару, која ће радити у оквиру Нишког културног 
центра, и омогућити нишкој публици доступним на једном месту издања некомерцијалних, 
стручно-научних, алтернативних, специјализованих и тзв. малих издавача из Србије и 
региона 
 Граду Нишу недостаје књижара која би нудила стручну литературу најразличитијег 
профила – од уџбеничких издања намењених редовним  студентима и постдипломцима, 
преко стручних часописа посвећених најразличитијим научним дисциплинама, па до 
врхунске стручне литературе преведене са других језика, као и литературу на страним 
језицима. Због недостатка овакве књижаре многобројни студенти Универзитета у Нишу, али 
и студенти из Ниша који студирају на другим универзитетима и интелектуалци, годинама 
нису у могућности да прибаве одговарајућу стручну литературу. Нишки културни центар је 
установа која је у обавези да академским грађанима наше средине омогући средства за 
адекватно интелектуално и академско усавршавање на добробит Града Ниша и југоисточне 
Србије. 
 Књижара ће функционисати у оквиру Нишког културног центра, а седиште књижаре 
ће бити у просторијама на Булевару др Зорана Ђинђића број 37, које ће бити адаптиране за 
потребе књижаре. 

Укупна вредност пројекта је 921.684,28 динара, а Град Ниш финансира пројекат у 
целокупном износу. Време реализације пројекта је 2 месеца. 

Средства за финансирање овог пројекта биће обезбеђена у буџету  Града Ниша за 
2011. годину. 



Пројекат „Књижара Нишког културног центра“ је значајан за унапређење образовања 
на територији града Ниша, па Градско веће Града Ниша предлаже Градоначелнику да, у 
складу са својим овлашћењима, донесе решење о прихватању учешћа и финансирању 
пројекта. 
 
 
Број: 902-17/2011-03 
У Нишу,  21.10.2011. године           
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

                                                                                                             
ПРЕДСЕДНИК 

 
                                                                                                   мр Милош Симоновић 


