
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 36а. Одлуке о буџету Града Ниша за 2013. годину („Службени лист
Града Ниша“ број 108/12 , број 15/13 и 29/13) и члана 72. Пословника о раду Градског већа
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013),

Градско веће Града Ниша, нa седници одржаној дана 09.07.2013. године,
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Град Ниш прихвата учешће и суфинансирање пројекта „Оснивање Културног центра
Латинске Америкe у Нишу“.

II Циљ пројекта је унапређење сарадње Србије и Града Ниша са државама Латинске
Америке. 

III Носилац и имплементатор пројекта је Народна библиотека „Стеван Сремац“  Ниш,
а партнер и суфинансијер пројекта је Град Ниш.

IV Укупна вредност пројекта је 3.642.400,00 динара.
Град  Ниш ће  своје  учешће  у  пројекту  регулисати  кроз  уступање  без  накнаде  пословног
простора за рад културног центра и кроз опремање простора. 

Време реализације пројекта је 24 месеци.
V Права и обавезе Града Ниша, као партнера и суфинансијера пројекта и Народнe

библиотекe „Стеван Сремац“ Ниш дефинисаће се посебним уговором.
VI Овлашћује  се  Градоначелник  Града  Ниша  да  потпише  Уговор  о  учешћу  и

суфинансирању пројекта између Града Ниша и Народнe библиотекe „Стеван Сремац“ Ниш.
VII Налаже се Управи за  финансије,  изворне приходе локалне самоуправе и  јавне

набавке,  Управи  за  привреду,  одрживи  развој  и  заштиту  животне  средине  и  Управи  за
имовину и инспекцијске послове да реализују ово решење.

О б р а з л о ж е њ е

Циљ  пројекта „Оснивање  Културног  центра  Латинске  Америке  у  Нишу“ је
унапређење сарадње Србије и Града Ниша са државама Латинске Америке.

Пројекат „Оснивање Културног центра Латинске Америкe“ у Нишу ће имати директан
утицај на повећање интересовања страних партнера за Град Ниш, као и за повећање броја
пројеката који ће бити одобрени Граду или некој од институција из региона. Овај пројекат ће
довести  до унапређења  пословне  климе  и  економског  развоја  региона,  стварањем  и
реализацијом  нове  типологије  парнерства  која  укључује  све  правнорелевантне  чиниоце
одрживог  развоја  који  својим заједничким  радом,  идентификацијом проблема  и  потреба,
доприносе развоју Града и региона.

Пројекат подразумева обезбеђење простора за рад Културног центра,  запошљавање
радника,  израда  Програма  рада  и  сајта  Културног  центра  Латинске  Америке,  опремање
простора за рад Центра, као и његово отварање.

Укупна вредност пројекта је 3.642.400,00  динара Град Ниш, као партнер на пројекту,
суфинансира пројекат у износу од 1.674.400,00 динара. Град Ниш ће своје учешће у пројекту
регулисати кроз уступање без накнаде пословног простора за рад културног центра и кроз
опремање простора.



Време реализације пројекта је 24 месеци.
Пројекат „Оснивање  Културног  центра  Латинске  Америке  у  Нишу“ доприноси

креирању  повољне  слике  Србије  и  Ниша  у  свету  и  међу народима, повезивању са
дипломатским представништвима и партнерима из Латинске Америке и коришћење њихових
знања,  искустава  и  ресурса,  унапређењу међународне  сарадње,  па  је  Градско  веће  Града
Ниша одлучило као у диспозитиву решења.

Број: 1026-6/2013-03
У Нишу, 09.07.2013. године                             

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

                                                                                                            
ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                   
 Проф. др Зоран Перишић


