
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 36a. Одлуке о буџету Града Ниша за 2013. годину („Службени лист
Града Ниша“, број 108/12, број 15/13, број 29/13 и број 67/13) 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 19.09.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о изменама и допунама Решења број 1026-6/2013-03 од 09.07.2013. године

I Мења се  став  I  решења и гласи:  ''Град Ниш прихвата  учешће  и  суфинансирање
пројекта  ''Културе,  историје  и  језици  латиноамеричког  говорног  подручја  на  територији
града Ниша''.

II Мења  се  став II  решења  и  гласи:  ''Циљ  пројекта  је  стварање  могућности  за
повезивање народа кроз стицање нових знања у области културе, историје и језика''.

III Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да потпише Анекс уговора о учешћу и
суфинансирању пројекта између Града Ниша и Народне библиотеке ''Стеван Сремац'' Ниш.

IV У осталом делу Решење број 1026-6/2013-03 од 09.07.2013. остаје на снази.

О б ра з ло ж е њ е

Градско веће града Ниша донело је Решење број 1026-6/2013-03 од 09.07.2013. године,
којим је прихватила учешће и суфинансирање пројекта Народне библиотеке ''Стеван Сремац''
''Оснивање  Културног  центра  Латинске  Америке  у  Нишу''.  Народна  библиотека  ''Стеван
Сремац''  је поднела захтев да се промени назив пројекта и изврши корекција текста због
назива  који  асоцира  на  законску  обавезу  институционалног  оснивања,  а  у  складу  са
мишљењем Министарства спољних послова бр.39144 од 30.06.2013. године и Министарства
културе и информисања број 011-00-00058/2013-01 од 08.07.2013. године.

Из свега напред изложеног Градско веће Града Ниша одлучило је као у диспозитиву
Решења.

Број: 1332-13/2013-03
У Нишу, 19.09.2013. године 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



Назив подносиоца пријаве Народна библиотека „Стеван Сремац“
Назив пројекта Културе, историје и језици латиноамеричког 

говорног подручја на територији града Ниша
Измене и допуне

Референтни 
број пројекта

2652-1/2013-01

Ниш, септембар 2013. 



1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА И ПРОЈЕКТУ

1.1.  Организација  која  подноси  пројекат  (потенцијални  корисник  средстава  и
носилац пројекта):

Пуно име организације (како је 
наведено у документу о 
регистрацији):

Народна библиотека „Стеван Сремац,“  
Ниш

Правни статус организације 
(приложити документацију о 
регистрацији организације):

Установа

Службена адреса: Боривоја Гојковића 9, 18 000 Ниш
Телефон/фах: Тел: 018/511-403, Факс: 018/511 410
E-mail адреса: n.vasic09@yahoo.com

Контакт особа (име, презиме и 
функција у организацији):

Небојша Васић

1.2. Назив пројекта:

Културе, историје и језици латиноамеричког говорног подручја на територији града
Ниша
Измене и допуне

1.3. Локација на којој се одвијају пројектне активности:

 Ниш, Тржно-пословни центар „Калча“, локал 85 Д, приземљe

1.4. Кратак опис пројекта:

           Међународна сарадња је неопходан фактор привредног, социјалног, научног,
образовног,  културног и спортског развоја,  овај  пројекат  би омогућио грађанима
Србије, односно Ниша, да кроз разноврсне програме, услуге и производе дођу до
актуелних и поузданих информација о друштву, вредностима и политици Латинске
Америке. 
          Пројектом је предвиђен Програм рада од којих би најзначајнији био програм
изучавања  језика  латиноамеричког  говорног  подручја  што  би  допринело  бољем
разумевању и праћењу догађаја за које ће корисници услуга бити заинтересовани.
          Суштина овог пројекта је да промовише међусобно разумевање између
Србије  и  земаља  Латинске  Америке  и  да  подстиче  интеркултурну  размену  и
пријатељство међу народима. 
         У оквиру овог пројекта би била запослена једна особа из Латинске Америке 
( Ел Салвадор), са знањем шпанског и енглеског језика која је обучена да помогне у
добијању  информација  које  се  тичу  Латинске  Америке.  Народна  библиотека
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''Стеван Сремац'' би у свом, лако доступном, простору могла да понуди:
-бесплатно чланство,
-књиге, часописе и новине на шпанском језику,
- CD-ROM, DVD, VHS,
-коришћење компјутера и приступ интернету,
-курсеве шпанског и португалског језика по повољној цени,
-публикације из Латинске Америке,
-позивнице за програме и догађаје као што су: радионице,презентације и предавања
истакнутих представника земаља Латинске Америке, изложбе, филмови и сл.
           Грађани града Ниша би и сами могли да предлажу шта би волели да виде од
нових програма и материјала.
            На сајту Народне библиотеке ''Стеван Сремац'' би се видео месечни програм
активности, које ће се реализовати кроз овај пројекат.
          Носилац пројекта је  Народна библиотека „Стеван Сремац“ из Ниша,  а
партнер на пројекту је Град Ниш. Трајање пројекта је 24 месеци.

1.5. Циљна група

Грађани Ниша 

1.6. Опис проблема:

    У периоду када се наша држава налази на путу  кандидатуре за чланство у ЕУ,
неопходно је извршити суштинске промене на свим нивоима. Како је за то потребан
новац и много искуства иностраних партнера, неопходно је спроводити пројекте и
кроз њих се повезивати са релевантним партнерима на међународном нивоу. 
    Иако је до сада Град Ниш имплементирао низ пројеката финансираних од стране
ЕU  и  USAID,  искуства  градова  у  окружењу показују  да  је  могуће  реализовати
значајно већи број пројеката који су превасходно усмерени на локалну самоуправу.
   Како Србија и државе Латинске Америке немају сличну историју, грађани Србије
нису добро упознати са културом овог дела  света  а  она је  веома привлачана за
туристичке посете земљама јужне Америке. Мешовити бракови су допринели да на
обе стране, и у Србији и у Латинској Америци, има доста грађана Србије као и у
Србији  латиноамеричких  држављана.  Србија  и  земље  Латинске  Америке,  ипак,
имају додирних тачака као земље у развоју које траже своје место на пољу, не само
економије већ целокупног друштвеног живота.

1.7. Корисници пројекта:

 Град Ниш и локалне заједнице Нишавског, Пиротског и Топличког округа.

1.7.1. Структура корисника:



Називи група корисника:
Планирани број корисника обухваћених

пројектом:
Град Ниш 250.000 становника
Градске општине 5 градских општина
Грађани Ниша 250.000 становника
Грађани Пиротског и Топличког округа                                             око 120.000
Установе  на територији града                                             око          27 
Спортски клубови                                               преко       200 

1.8. Општи циљ пројекта:

Општи  циљ  пројекта  стварање  могућности  за  повезивање  народа  кроз  стицање
нових знања у области културе, историје и језика

1.9. Сврха пројекта:

- Стицање знања и искустава потребних за разумевање других удаљених култура,
различитих од наше и специгичности других подручја
- Унапређење стандарда и квалитета живота грађана
- Смањење неравномерног развоја региона.

1.10. Резултати пројекта:

Резултати Индикатори (показатељи) за резултате
Повећана  видљивост  и  креирана
повољна  слика  Ниша  у  међународним
институцијама

20%

Побољшана  повезаност  са  партнерима
из  света  и  коришћење  њиховог  знања,
искуства и ресурса

Интересовање иностраних партнера за
сарадњу са градом и регионом повећано

за 30%
Повећана  конкурентност  локалне  и
регионалне  заједнице

Повећане стране инвестиције за 10%

Обезбеђен проток информација из света 
до локалне самоуправе и обрнуто

Редовно, дневно

1.11. Групе активности:



Активности I кв. IIкв. III кв. IV кв. V кв. VI кв. VII 
кв.

VIII 
кв.

Имплементатор

1.Обезбеђивање
простора за рад 

Град Ниш

2. Спровођење 
поступка 
запошљава 
радника за рад 
у Центру

Народна 
библиотека

3.Израда 
Програма рада 

Град Ниш и 
Народна 
библиотека 
„Стеван 
Сремац“, Ниш

4.Опремање 
простора за рад 
( намештај: 2 
стола, 10 
столица, 
полице, 1 
лаптоп, 1 табла,
пројектор, 
платно, клима 
уређај,телефон)

Град Ниш 

5. Постављање 
металне табле 

Град Ниш

6. Медијска 
промоција 
пројекта

Локални медији, 
Град Ниш и 
Народна 
библиотека

7. Спровођење 
процедуре за 
запошљавање 
особе којаће 
водити школу 
шпанскоги 
португалског 
језика

Народна 
библиотека

1.11.1  Образложите  како  ћете  спроводити  сваку  од  наведених  група  активности,
наведите њихов садржај и логику повезаности са резултатима и сврхом пројекта:



       Овај пројекат 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 генералног
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.
       Медијска презентација догађаја ће у великој мери утицати на побољшање
имиџа Града у међународним круговима. Већину догађаја ће организовати Народна
библиотека  ''Стеван  Сремац''  за  одређене  догађаје,  битће  потребна  логистичка,
техничка и финансијска помоћ Града. 
       Повезивање са релевантним организацијама.
       Обезбеђивање неопходног и благовременог протока информација.
     

1.12. Предуслови:

-  Заинтересованост  грађана  Ниша  и  региона  за  овакав  вид  услуге  Народне
библиотеке,
- Поштовање динамике спровођења пројекта.

1.13. Ризици:

- Недовољно ангажовање представника Града Ниша, 
- Слаба комуникација и неадекватна размена информација између Града Ниша и  
 Народне библиотеке ''Стеван Сремац'',
- Лоша медијска кампања на локалним медијима.

1.14. Методологија:

Принципи  на  којима  је  заснована  имплементација  пројекта  и  који  гарантују
ефикасну реализацију пројекта су засновани на:
-синергији у реализацији пројектних активности
-поштовању акционог плана предвиђених активности
-коришћењу примера добре праксе.

1.15. Праћење и процена постигнућа (мониторинг и евалуација):



    Управа за привреду,  одрживи развој  и заштиту животне средине (Пројектни
центар) биће задужена за праћење и процену постигнућа. 
Народна  библиотека  ''Стеван  Сремац''  и  пројектни  тим  подносиће  месечне,
кварталне  и  финални  наративни  и  финансијски  извештај  најдуже  15  дана  по
завршетку  пројекта,  Пројектном  центру  Управе  за  привреду,  одрживи  развој  и
заштиту животне средине града Ниша. 

1.16. Одрживост:

     Овај пројекат је у потпуности одржив јер Град Ниш и Народна библиотека
''Стеван Сремац''  имају капацитет за увођење нових услуга  грађанству у оквиру
рада  Народне  библиотеке,  а  квалитет  рада  зависиће,  не  само  од  обезбеђених
финансијских  средстава  за  његову  реализацију  већ  и  од  поштовања  пројектних
активности и свих законских процедура.
     Пројекат би био самоодржив после прве године рада. Град  би продужио рок за
коришћење простора, а Народна библиотека ''Стеван Сремац'' из својих средстава,
плаћао комуналне трошкове.

2. ОСОБЉЕ АНГАЖОВАНО НА ПРОЈЕКТУ

Име и презиме Функција у пројектном
тиму

Квалификације (навести
формално образовање,
додатне едукације итд.)

1.Дејан Андрејевић менаџер дипл. економиста
2.Сања Милијић координатор дипл. правник
3. Ана Тасић асистент одборник

3. ПАРТНЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (уколико је планирано да се пројекат реализује у
партнерству са другом организацијом)

3.1. Основни подаци о партнерској организацији: 

Пуно име организације (како је 
наведено у документу о 
регистрацији):

Град Ниш

Правни статус организације 
(приложити документацију о 
регистрацији организације):

Локална самоуправа

Службена адреса: Николе Пашића 24
Телефон/фах: 018/50-44-11
E-mail адреса: mayor  @gu.ni.rs  
Контакт особа (име, презиме и Дејан Андрејевић, Начелник
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функција у организацији):

3.3. Са којим ресурсима, искуствима и надлежностима појединачни партнери улазе у
партнерство?

       Град  Ниш је,  као  суфинансијер  пројекта,  преко  Управе  за  имовину  и
инспекцијске послове Града Ниша, обезбедио простор за рад у ТПЦ „Калча“, локал
85 Д у приземљу, површине 38,46.m2 са галеријом, по комерцијалној цени закупа
простора од 65.600,00 динара на месечном нивоу, односно 1.574.400,00 динара за 2
године.

        Град Ниш ће, у складу са Законом о јавним набавкама, опремити простор за
рад преко Службе за одржавање и информационо-комуникационе технологије.
             Народна библиотека „Стеван Сремац“, обезбедиће плату у висини плате
запосленог у библиотеци са средњом стручном спремом за једну службеницу из
Латинске Америке (Ел  Салвадор) и месечну картицу за превоз.

3.4. На који начин ће пројектно партнерство бити координисано?

Имајући  у  виду  природу  пројекта  и  неопходност  континуиране  координације
спровођења  пројектних  активности  у  Граду  Нишу,  Градоначелник  Града  Ниша
именоваће пројектни тим за имплементацију пројекта.
Пројекат  ће  реализовати  Пројектни  тим  именован  од  стране  Градоначелника
састављен од представника Града Ниша. 

4. ПРИКАЗ БУЏЕТA 

Рбр. Радови/трошкови Јед.мере јединица Цена по 
јединици

Трош/динара
бруто

1. Намештај укупно 1 55.000,00 55.000,00
2. Компјутер ком 1 45.000,00 45.000,00
3. Економска вредност  

закупа простора 
површине 38,46 m2, по 
m2, на месечном нивоу

месец 24 65.600,00 1.574.400,00

4. Вредност комуналних 
трошкова (струја, 
грејање, вода, телефон 
и Интернет) на 
месечном нивоу

месец 24 15.000,00 360.000,00

5. Одржавање простора , 
недељно-4 пута 
месечно

месец 24 5.000,00 120.000,00

6. Бруто плата за 2 године месец 24 60.000,00 1.440.000,00



дана
7. Картица за превоз за 2 

године
месец 24 2.000,00 48.000,00

У К У П Н А   В Р Е Д Н О С Т   П Р О Ј Е К Т А
3.642.400,00

*ЦЕНЕ СУ СА ПДВ-ОМ

Укупни трошкови пројекта Износ који се тражи од Града
Проценат износа који се

тражи од Града у укупним
трошковима пројекта

3.642.400,00 1.674.400,00 45,97%

Град Ниш ће своје учешће у пројекту регулисати кроз уступање без накнаде пословног
простора  за  рад  културног  центра  и  кроз  опремање  простора  и  набавку  намештаја  и
компјутера (ставке 1,2 и 3 буџета пројекта)

5. ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА  ПРОЈЕКТА

Ја  доле  потписани,  одговоран  за  пројекат  у  име  Града  Ниша, подносиоца  пројекта,
потврђујем да су:
(а) информације изнете у предлогу пројекта тачне
(б)  да  подносилац  пријаве  и  његови  партнери  испуњавају  све  услове  из  конкурсне
документације да учествују у реализацији овог пројекта
(ц)  да  подносилац  пријаве  и  особе  предвиђене  за  реализацију  пројекта  имају  и
професионалне компетенције и наведене квалификације

Име и презиме: Небојша Васић
Функција у организацији: Директор
Потпис:

Датум и место:

6.  ИЗЈАВА  ПАРТНЕРА  ПРОЈЕКТА  –  Попуњавају  само  организације  које  имају
партнерство, свака организација појединачно

Ја, доле потписани, у име Града Ниша, партнерске организације пројекта потврђујем да
сам:
(а) прочитао целокупан предлог пројекта
(б) да сам сагласан са садржајем предлога пројекта



(ц) да сам сагласан са садржајем партнерског споразума који дефинише улогу партнерске
организације у име које потписујем ову изјаву

Име и презиме: Проф. др Зоран Перишић
Организација: Град Ниш
Функција у организацији:

Градоначелник

Потпис:
Датум и место:


