На основу члана 59. Одлуке о буџету Града Ниша за 2017. годину („Службени лист Града Ниша“,
број 148/2016), и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,
број 1/13, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 27.01.2017. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е О УЧЕШЋУ У ПРОЈЕКТУ, ПРЕДФИНАНСИРАЊУ
И СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА „ПУТУЈУЋИ МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ-ИНОВАТИВНА
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЈЕДИНСТВЕНОГ КУЛТУРНОГ И ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА
ПРЕКОГРАНИЧНОГ РЕГИОНА“
I Град Ниш, уместо Симфонијског оркестра Ниш, преузима учешће у пројекту, предфинансирање и
суфинансирање пројекта „Путујући музички фестивал - иновативна презентација јединственог културног и
историјског наслеђа прекограничног региона“, чије је суфинансирање одобрено Симфонијском оркестру
Уговором о субвенцији
број РД-02-29-267/22.11.2016 од 22.11.2016. године, у оквиру Програма
прекограничне сарадње Бугарска-Србија, а 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. 2014TC16I5CB007-2015-1 за прикупљање предлога
пројеката за побољшање прекограничне сарадње између Бугарске и Србије.
II Град Ниш учествује у Програму прекограничне сарадње Бугарска-Србија са пројектом „Путујући
музички фестивал - иновативна презентација јединственог културног и историјског наслеђа прекограничног
региона“, уместо Симфонијског оркестра Ниш, који због недостатка средстава, није у могућности да
предфинансира пројекат.
III Водећи партнер на пројекту је Симфонијета– Видин, Бугарска, а Град Ниш је партнер на пројекту.
Време реализације пројекта је 15 месеци.
IV Општи циљ пројекта је повећање атрактивности региона за туристе, као и промоција његовог
културног наслеђа кроз покретање иновативног дешавања. Специфични циљеви пројекта су: 1. Формирање
здруженог бугарско - српског симфонијског оркестра; 2. Промоција и организација иновативног и
атрактивног културног дешавања које одражава културно и историјско богатство региона, -3. Путујући
музички фестивал; 4. Стварање одрживих партнерстава између две организације културе.
Циљ пројекта је у складу са Приоритетном осом 1. Туризам, мера 1.3.Умрежавање људи људима.
V Укупна вредност пројекта је 148.384,14 евра, а вредност пројекта за Град Ниш 68.010,39 евра.
Бесповратна средства Програма износе 57.808,83 евра, а Град Ниш учествује на пројекту средствима у
износу од 10.201,56 евра.
VI Средстава за ову намену, обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2017. годину и то за 1.
суфинансирање: Програм 15 – Опште услуге локане самоуправе, Програмска активност 0602-0001 –
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 370/0, економска класификација 424 –
специјализоване услуге, и за 2. предфинансирање: Програм 15 – Опште услуге локане самоуправе,
Програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција
370/1, економска класификација 424 – специјализоване услуге.
VII Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да потпише: 1. Партнерски споразум између Града
Ниша и Симфонијета–Видин, Бугарска, којим ће се ближе регулисати међусобна права и обавезе; 2. Изјаву
под заклетвом, којом се изјављује Град Ниш не аплицира за друга средства, не добија друга финансијска
средства, не прима државну помоћ и не генерише приход од исте акције; 3. Декларацију о преузетим
обавезама, којом се Градоначелник Града Ниша обавезује да ће Град Ниш обезбедити свој допринос
прихватљивим трошковима, осигурати привремену расположивост фондова и покрити све неприхватљиве
трошкове који одговарају њеним активностима проистеклим током имплементације пројекта; Изјаву о
партнерству и ко-финансирању, којим се дефинише финансијско учешће Града Ниша на пројекту.
VIII Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша и Градској управи
Града Ниша-Секретаријату за финансије да реализују ово решење.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Статутом града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016), чланом 56
дефинисанe су ингеренције Градског већа Града Ниша. Одлуком о буџету града Ниша за 2017. годину
("Службени лист Града Ниша", број 98/15, 79/2016, 115/2016 и 143/2016), чланом 59, утврђена је надлежност
Градског већа да доноси одлуке о прихватању учешћа у пројектима од интереса за град.

Министарство за региoнални 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.
2014TC16I5CB007-2015-1 за прикупљање предлога пројекатa за побољшање прекограничне сарадње између
Бугарске и Србије у оквиру Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија кофинансираног из
Инструмената за претприступну помоћ Европске уније.
Симфонијском оркестру Ниш је Уговором о субвенцији број РД-02-29-267/22.11.2016 од 22.11.2016.
године у оквиру овог позива одобрена реализација пројекта, као партнера, „Путујући музички фестивал иновативна презентација јединственог културног и историјског наслеђа прекограничног региона“ .
Симфонијски оркестар Ниш, у допису број 36 од 13.01.2017.године, заведен под бројем 83/2017-01 од
16.01.2017.године, којим се обратио Граду Нишу, наводи да се због недостатка средстава за
предфинансирање повлачи из наведеног пројекта и предлаже да Град Ниш преузме реализацију пројекта и
закључи Партнерски споразум са водећим партнером на пројекту Симфонијетом– Видин из Републике
Бугарске. Симфонијета Видин је 17.01.2017.године послала Сагласност за измену партнера Симфонијском
оркестру Ниш којим их обавештава да прихвата захтев за измену партнера и да ће покренути све
административно-правне процедуре за измену партнера, а у складу са захтевима Програма. Истог дана је
доставила и Захтев за промену партнера према Граду Нишу, којим се позива Град Ниш да преузме учешће
у реализацији пројекта и замени партнера. Симфонијски оркестар ће као крајњи корисник пројекта
учествовати у активностима пројекта као и у реализацији резултата пројекта.
Општи циљ пројекта је повећање атрактивности региона за туристе, као и промоција његовог
културног наслеђа кроз покретање иновативног дешавања. Специфични циљеви пројекта су: 1. Формирање
здруженог бугарско - српског симфонијског оркестра; 2. Промоција и организација иновативног и
атрактивног културног дешавања које одражава културно и историјско богатство региона, 3. Путујући
музички фестивал; 4. Стварање одрживих партнерстава између две организације културе
Укупна вредност пројекта је 148.384,14 евра, где је вредност пројекта за Град Ниш 68.010,39 евра, од
чега 57.808,83 евра предстваљају бесповратна средства Програма, док износ од 10.201,56 евра предстваља
учешће Града Ниша.
Средстава за ову намену, обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2017 годину, и то за 1.
суфинансирање: Програм 15 – Опште услуге локане самоуправе, Програмска активност 0602-0001 –
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 370/0, економска класификација 424 –
специјализоване услуге, и за 2. предфинансирање: Програм 15 – Опште услуге локане самоуправе,
Програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција
370/1, економска класификација 424 – специјализоване услуге.
На основу претходно утврђеног чињеничног стања, а посебно ценећи важност једног оваквог
пројекта за унапређење туризма на територији Града Ниша и међународне сарадње локалних самоуправа,
Градско веће Града Ниша је донело решење као у диспозитиву.
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