РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

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 31.07.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ О
СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА О УЧЕШЋУ У ПРОЈЕКТУ,
ПРЕДФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА
„ПУТУЈУЋИ МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ-ИНОВАТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА
ЈЕДИНСТВЕНОГ КУЛТУРНОГ И ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА ПРЕКОГРАНИЧНОГ
РЕГИОНА“
I Ставља се ван снаге Решење Градског већа“, број 105-8/2017-03 од 27.01.2017. године, о
учешћу Града Ниша у пројекту, предфинансирању и суфинансирању пројекта „Путујући музички
фестивал-иновативна презентација јединственог културног и историјског наслеђа
прекограничног региона, јер учешће Града Ниша у наведеном пројекту није одобрено од стране
Управног органа програма INTERREG-IPA CBC Бугарска Србија.
II Решење доставити Канцеларији за локални економски развој и пројекте, Градској
управи Града Нипа и Симфонијском оркестру Ниш.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Градско Веће Града Ниша је донело Решење број 105-8/2017-03 од 27.01.2017. године о
преузимању Града Ниша учешћа у пројекту, предфинансирање и суфинансирање пројекта
„Путујући музички фестивал - иновативна презентација јединственог културног и историјског
наслеђа прекограничног региона“, чије је суфинансирање одобрено Симфонијском оркестру Ниш
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, јер Симфонијски оркестар, услед недостатка средстава, није био у могућности да
реализује пројекат.
Наведено решење се ставља ван снаге, јер Управни орган INTERREG-IPA CBC БугарскаСрбија није одобрио предложену замену партнера, уз образложење да Град Ниш по текућем
Позиву не може да као партнер учествује у више од три предлога пројекта, а Град се већ
појављује два пута у улози партнера и једанпут као водећи партнер на Пројекту. Осим тога
Управни орган сматра да профил Града Ниша није релевантан за Пројекат у погледу
планираних активности, очекиваних резултата и одрживости Пројекта. Активности Пројекта су
пројектоване искључиво за оркестре и не могу се правилно спроводити без учешћа музичара са
обе стране границе.
На основу претходно утврђеног чињеничног стања, Градско веће Града Ниша је донело
решење као у диспозитиву.
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