РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 37. Одлуке о буџету Града Ниша за 2016. годину („Службени лист
Града Ниша“ број 98/2015) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/2013),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 15.01.2016. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
I Град Ниш прихвата учешће у пројекту „Јачање јавних служби у Нишу (Србија) за
развој заснован на валоризацији историјског и територијалног наслеђа“ који ће, у случају да
исти буде одобрен, Град Арл (Француска) аплицирати у оквиру Захтева за финансирање
пројекта из фонда Министарства спољних послова и међународног развоја (MAEDI) за
подршку децентрализоване сарадње – Позив за трогодишње пројекте 2016-1018.
II Циљ пројекта је фаворизовање већег учешћа прихода који потичу од економских
активности (туризам, услуге, угоститељство-хотелијерство) заснованих на валоризацији
градитељског и природног наслеђа Града Ниша.
III Носилац и имплементатор пројекта је Град Арл (Француска), са партнерима на
пројекту: Служба баштине и Туристичка организација Арла као главни апликант и вођа
пројекта, Савет департмана Жиронд, Музеј департмана - Антички Арл, и Град Ниш
(Србија) са партнерима на пројекту Народни музеј Ниш, Туристичка организација (ТОН) и
OCD Media & reform centar Niš.
IV Процењена укупна вредност пројекта је 36.460,54 €, од чега је допринос
француских партнера 18.690,54 €, допринос Града Ниша као партнера 9.020,00 €, а износ
кофинансирања захтеван према француском Министарству спољних послова је 8.750 €.
V Средства за ову намену су предвиђена буџетом Града Ниша за 2016. годину у оквиру
Програма 15 – Локална самоуправа, позиција 383, економска класификација 424специјализоване услуге.
Пројекат се релизује у периоду од 3 године.
VI Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да закључи Угвор о међусобним правима
и обавезама са носиоцима пројекта.
VII Налаже се Управи за за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке и Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине да реализују ово
решење.
Образложење
Пројекат „Јачање јавних служби у Нишу (Србија) за развој заснован на валоризацији
историјског и територијалног наслеђа“ аплицира се у оквиру Захтева за финансирање
пројекта из фонда Министарства спољних послова и међународног развоја (MAEDI) за
подршку децентрализоване сарадње – Позив за трогодишње пројекте 2016-2018.
.
Општи циљ пројекта је фаворизовање већег учешћа прихода који потичу од
економских активности (туризам, услуге, угоститељство-хотелијерство) заснованих на
валоризацији градитељског и природног наслеђа Града Ниша.
Специфицни циљ пројекта је развој структурисане методологије за економску
валоризацију градитељског и природног наслеђа Града Ниша.

Град Арл и и Град Ниш су покренули децентрализовану сарадњу на управљању и
унапређењу културног и историјског наслеђа. Пројекат предвиђа размену искуства и добре
праксе у очувању наслеђа. Циљ Града Ниша је да дели искуства Арла да би валоризовао
своје историјско наслеђе и створио алат за валоризацију и економски развој поштујући
одрживи урбани развој. Компоненте које ће бити циљане су управљање општинским
фондом, рад са различитим публикама и развој туристичке понуде око градитељског
наслеђа.
На иницијативу Службе за сарадњу и културно деловање амбасаде Француске у
Србији у октобру 2011. године покренута је децентрализована сарадња између Жиронда и
Ниша, и заинтересованих установа и удружења са подручја Нишавског округа. Циљ ове
сарадње је да се развије сарадња на основу пројеката у области младих, заштите животне
средине, одрживог развоја, европског грађанства и активности између заједница. Жиронд
је признат као туристичка дестинација захваљујући унапређењу своје територије, чије
посећене сеоске средине представљају важан извор јавног ангажмана и годишњи приход.
Овај пројекат доприноси остварењу приоритета Споразума о стратешком партнерству који
су потписали Србија и Француска у 2011. години ("Стратешка сарадња усмерена ка
конкретним и разноликим акцијама, нарочито у погледу подршке европске интеграције
Републике Србије, промоције трговине, културне и образовне сарадње, као и у области
одбране, безбедности и унутрашњих послова").
Пројекат „Јачање јавних служби у Нишу (Србија) за развој заснован на валоризацији
историјског и територијалног наслеђа“ је значајан за Град Ниш, јер ће његова реализација
допринети локалном економском развоју, кроз валоризацију културног и историјског
наслеђа, па је Градско веће Града Ниша одлучило као у диспозитиву решења.

Број: 50-1/2016-03
У Нишу, 15.01.2016. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

