Република Србија
Град Ниш
ГРАДСКО ВЕЋЕ
______________________________________________________________________________
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08) и
члана 37. Одлуке о буџету Града Ниша за 2016. годину („Службени лист Града Ниша“, број
98/15)
Градско веће Града Ниша доноси,
Р Е Ш Е Њ Е
I Град Ниш прихвата учешће у Програму прекограничне сарадње Бугарска-Србија у
оквиру којег је 17.08.2015. године Министарство за регионални развој и јавне радове
Републике Бугарске у сарадњи са Кaнцеларијом за европске интеграције Владе Републике
Србије објавило позив Interreg IPA бр. 2014TC1615CB007-2015-1 за прикупљање предлога
пројеката за побољшање прекограничне сарадње између Бугарске и Србије.
II Град Ниш учествује у Програму прекограничне сарадње Бугарска-Србија са
пројектом „Промоција спорта и развој спортских активности међу младим људима у
пограничном региону“.
III Носилац пројекта је Фондација „Софија – европска престоница спорта“, а
партнери на пројекту су Град Ниш и Асоцијација „Спортски клуб ЛАВ“.
Време реализације пројекта је 24 месеца.
IV Циљ пројекта је у складу са Приоритетном осом 2. Млади, мера 2.1. Вештине и
предузетништво.
V Укупна предложена вредност пројекта је 604.687,77 евра, вредност пројекта за Град
Ниш је 303.795,44 евра, од чега је 258.226,12 евра донација ЕУ, 45.569,32 евра учешће Града.
VI Средстава за ову намену обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2016. годину у
оквиру Програма 15 – локална самоуправа, позиција 383, економска класификација 424специјализоване услуге.
VII У случају прихватања предлога пројекта, Град Ниш, као носилац права на
имовини/земшљишту на којем ће бити извођене пројекнте активности, сагласан је да се у
складу са домаћим законским прописима, омогући неометано коришћење резултата
постигнутих током пројекта у периоду од 5 година након завршетка пројекта.
VIII Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да потпише Партнерски споразум
између Града Ниша, Фондације „Софија – европска престоница спорта“ и Асоцијација
„Спортски клуб ЛАВ“, којим ће се ближе регулисати међусобна права и обавезе.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Статутом града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008), чланом 56
дефинисанe су ингеренције Градског већа Града Ниша. Одлуком о буџету града Ниша за
2016. годину ("Службени лист Града Ниша", број 98/15), чланом 37, утврђена је надлежност
Градског већа да доноси одлуке о прихватању учешћа у пројектима од интереса за град.
Министарство за регинални развој и јавне радове Републике Бугарске у сарадњи са
Канцеларијом за европске интеграције Владе Републике Србије објавило је 17.08.2015.
године позив Interreg IPA бр. 2014TC1615CB007-2015-1 за прикупљање предлога пројекатa
за побољшање прекограничне сарадње између Бугарске и Србије у оквиру Програма
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прекограничне сарадње Бугарска-Србија кофинансираног из Инструмената за претприступну
помоћ Европске уније.
Циљ програма је јачање територијалног зближавања бугарско-српског пограничног
регина, повећање његове конкурентности и стабилан развој кроз економску, социјалну и
еколошку сарадњу.
На основу претходно утврђеног чињеничног стања, а посебно ценећи важност једног
оваквог пројекта за унапређење спорта на територији Града Ниша и међународне сарадње
локалних самоуправа Градско већа Града Ниша је донело решење као у диспозитиву.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
Број: 50-2/2016-03
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