
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, број 29/13 и 67/2013) 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 28.10.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I ДОНОСИ СЕ решење о помоћи Града Ниша Туристичкој организацији Ниш (ТОН) у
реализацији пројекта „Менаџмент туристичких дестинација Софија-Ниш” (MOTODESTIN)
који је одобрен у оквиру Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија, по II позиву
Министарства за регионални развој и јавне радова Републике Бугарске у сарадњи са
Кнцеларијом за европске интеграције Владе Републике Србије бр.2007CB16IPO006–2011-2
од 22.11.2011.године, за прикупљање предлога пројеката за побољшање прекограничне
сарадње између Бугарске и Србије.

II Циљ пројекта је у складу са Приоритетном осом 2. Унапређење капацитета за
заједничко планирање, решавање проблема и развој, мера 2.2. Одрживи развој кроз ефикасно
коришћење регионалних ресурса.

III. Носилац пројекта је Туристичка организација Ниш (ТОН), а партнер на пројекту
је Општина Софија, Република Бугарска. Време реализације пројекта је 12 месеци.

IV Укупна вредност пројекта је 157.247,37 ЕУР од чега је вредност пројекта за
Туристичку организацију  Ниш 58.844,63 ЕУРА.

V Град Ниш ће до завршетка  реализације пројекта обезбедити средства у
максималном износу до 50.000 ЕУР  и иста по испостављеној финансијској документацији
преносити у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке, на посебан
динарски рачун пројекта, а Туристичка организација Ниш ће по рефундацији средстава од
стране Европске уније иста по средњем обрачунском курсу Народне банке вратити у буџет
Града Ниша за 2014. годину.

VI Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да са Туристичком организацијом
закључи уговор, којим ће се ближе регулисати права и обавезе.

VII Налаже се Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине и
Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке да реализују ово
Решење.

О б р а з л о ж е њ е

Туристичка организација Ниш (ТОН) као водећи партнер са партнером Општине
Софија у оквиру програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија, реализује пројекат
„Менаџмент туристичких дестинација Софија-Ниш” (MOTODESTIN). Пројекат се реализује
на основу Уговора о субвенцији под Инструментом за предприступну помоћ (ИПА) број PZ
.02-29-37 од 21.01.2013. године, потписаног између Генералног директоријата „Менаџмент
територијалне корпорације“ у оквиру Министарства регионалног развоја и јавних радова
(MRDPW) и партнера водећег партнера Туристичке организације Ниш (ТОН) и партнерског



споразума закљученог између Туристичке организације Ниш и Општине Софија од
17.02.2012.године.

У оквиру пројекта Туристичка организација Ниш је закључила уговоре о реализацији
пројектних активности и у обавези је да на основу закључених уговора изврши
предфинисање пројекта, за које нема средства у свом буџету.

Због важности пројекта за Град, Градско веће града Ниша је донело решење као у
диспозитиву.

Средства за реализацију овог решења обезбеђена су на позицији 226/1, економска
класификација 424 и биће обезбеђена у буџету за 2014. годину.

Број: 1482-6/2013-03
У Нишу, 28.10.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
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