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На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину („Службени лист Града 

Ниша“, број 118/2018 и 63/2019) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016 и 98/2016, 124/2016 и 144/2016), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 21.10.2019. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О СУФИНАНСИРАЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ 
ПРОЈЕКТА 

„ИЗГРАДЊА СТРЕЉАНЕ ЗА ПОТРЕБЕ РЕГИОНАЛНОГ ШКОЛСКОГ СТРЕЉАЧКОГ 
СПОРТА У ОКВИРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА ЧАИР У НИШУ” 

 
I У Решењу о реализацији и суфинансирању пројекта „Изградња стрељане за потребе 
регионалног школског срељачког спорта у оквиру спортско рекреативног центра Чаир у Нишу“, број 
937-10/2018-03 од 31.07. 2018. године, мењају се тачке III и IV тако да гласе: 
„ III  Укупна вредност пројекта са ПДВ-ом је до 126.030.528,02 динара. Министарство привреде 
Републике Србије учествује у финасирању пројекта до 40.526.780,84 динара, или (32,16%), а Град 
Ниш суфинансира пројекат средствима у износу до 85.503.747,18 динара, са ПДВ-ом, или (67,84%). 
IV Средства за суфинансирање пројекта „Изградња стрељане за потребе регионалног школског 
срељачког спорта у оквиру спортско рекреативног центра Чаир у Нишу” у износу од 67.257.210,76 
динара су обезбеђена у буџету Града Ниша за 2018. годину, Раздео 9 – Канцеларија за локални 
економски развој и пројекте, Глава 9.1 – Канцеларија за локални економски развој и пројекте, 
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0001 – Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, функција 620, број позиције 431, економска класификација 
511 –  Зграде и грађевински објекти – ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији 
пројеката по основу програма министарстава.  
 Средства за суфинансирање пројекта у 2019. години у износу од 79.843.000,00 динара 
обезбеђена су на следећим позицијама: 
 Раздео 9 – Канцеларија за локални економски развој и пројекте, Глава 9.1 – Канцеларија за 
локални економски развој и пројекте, Програм 14 – Развој спорта и омладине, Пројекат 1301-П136 – 
„Изградња стрељане за потребе регионалног школског срељачког спорта у оквиру спортско 
рекреативног центра Чаир у Нишу”, функција 620, број позиције 405, економска класификација 511 –  
Зграде и грађевински објекти у износу од 63.510.000,00 динара и Програм 15 – Опште услуге локалне 
самоуправе, Програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, функција 620, број позиције 426, економска класификација 511 –  Зграде и грађевински 
објекти у износу од 10.333.000,00 динара и позиција 422, економска класификација 512 – машине и 
опрема у износу до 6.000.000,00 динара“. 
II  У осталим деловима Решење остаје неизмењено. 
III  Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
У Решењу Градског већа Града Ниша о реализацији и суфинансирању пројекта „Изградња 

стрељане за потребе регионалног школског срељачког спорта у оквиру спортско рекреативног центра 
Чаир у Нишу“, број 937-10/2018-03 од 31.07.2018. године у тачки III врши се измена укупне вредност 
пројекта и вредности пројекта која се суфинансира из буџета Града Ниша, у смислу да је укупна  



вредност пројекта са 112.081.292,98 динара повећана максимално до 126.030.528,02 динара, а 
вредност пројекта за Град Ниш је са 70.435.459,64 динара повећана максимално до 85.503.747,18  
динара, са ПДВ-ом. 

Утрошена средства са ове позиције у 2018. години износе 5.660.747,18 динара. 
Обзиром да је суфинансирање Пројекта од стране Града Ниша неопходно и у 2019. години, 

мења се и тачка IV Решења о реализацији и суфинансирању пројекта „Изградња стрељане за потребе 
регионалног школског срељачког спорта у оквиру спортско рекреативног центра Чаир у Нишу“ 
године, број 937-10/2018-03 од 31.07. 2018. године, на начин како је објешњено у ставу I диспозитива 
овог Решења. 

У току реализације пројекта „Изградња стрељане за потребе регионалног школског срељачког 
спорта у оквиру спортско рекреативног центра Чаир у Нишу“ утврђено је да је неопходно 
реализовати нове активности у оквиру пројекта, које нису предвиђене Уговором о извођењу радова, 
али је њихова реализација неопходна за успешно спровођење пројекта. 

На основу мишљења инвеститора и корисника потртебно је спровести следеће радове 
који нису обухваћени уговором:  

 1. Бетонска ограда која се налази на граници  између новопројектованог објекта 
стрељане и тениских терена је са армиранобетонским стубовима и бетонским платнима која 
су нестабилна, склона паду и доводи се у питање безбедност лица која долазе да користе 
стрељану. Објекат атрактивног екстеријера није у потпуности сагледив, док материјализација 
и стање ограде угрожавају амбијенталну и функционалну целину.  
Како је у склопу пројекта планирано поплочање бехатон плочама, потребно је да се ограда 
која има темељне стопе са стубовима и масивна бетонска платна уклони пре уређења 
партера. Одговорни пројектант архитектуре је препоручио постављање панелне жичане 
ограде на металним стубовима.  

2. У току реализације пројекта се Канцеларији за локални економски развој и пројекте 
обратила некадашња олимпијка и трофејна стрелкиња Лидија Михаловић, сада тренер у 
Стрељачком клубу Ниш и  указала на неопходност опремања стрељане електронским метама 
које ће се користити у регионалним такмичењима али и школским метама за свакодневни 
тренинг. 

Пројекат „Изградња стрељане за потребе регионалног школског срељачког спорта у 
оквиру спортско рекреативног центра Чаир у Нишу“ не подразумева снабдевање објекта 
потребном опремом. Пројектант је накнадно, на захтев инвеститора доставио уређење 
ентеријера и оквирну спецификацију опремања објекта. Део ове опреме обезбеђује корисник- 
Стрељачки клуб „Ниш 1881“, а део опреме у вреднсти до 6.000.000,00 динара са ПДВ-ом  
обезбеђује Град Ниш. 

3. Пројектом је предвиђено и спровођење водоводне и канализационе мреже до тоалета 
који опслужују спољне базене. Предвиђена је подна и зидна керамика, али не и преграде и 
санитарије. Од великог значаја за СЦ Чаир је да се тоалети опреме у потпуности. 

4. Котларница СЦ „Чаир“ на коју је предвиђено прикључење објекта Стрељане са 
индиректном топлотном подстаницом, снабдева топлотном енергијом и објекат базена 
„Чаир“ у коме постоје две топлотне подстанице које раде у директном режиму (пумпне 
станице). Због неусаглашености режима рада (температуре и притиска грејног флуида) 
старих енергетски неефикасних пумпних станица у објекту базена „Чаир“ и новоизграђене 
енергетски ефикасне термичке подстанице објекта Стрељане, није могућ  једновремени рад 
ових топлотних подстаница. Да би се обезбедило уредно снабдевање топлотном енергијом 
свих прикључених потрошача на котларницу СЦ „Чаир“ и ефикасан рад новоизграђене 
топлотне подстанице у објекту Стрељане, неопходно је извршити реконструкцију две 
постојеће топлотне подстанице (пумпне станице) у објекту базена „Чаир“. 

5. Измена носеће конструкције стаклене преграде, због неодговарајућег пројектног 
решење. Током реализације пројекта дошло је до потешкоћа изазваних техничком 
неусаглашеношћу  пројектне документације. Извођач се Обавештењем бр. 1-09/19 од 
03.09.2019.год. обратио надзорном органу образлажући проблем у реализацији позиција 
везаних за стаклене прегаде. Наиме, произвођачи којима се Извођач обратио приликом 



набавке стаклених преграда нису могли да гарантују стабилност преграда по приложеном 
опису. Стаклена врата описана кроз тендерску документацију није могуће произвести.   

На основу израђене пројектно-техничке докуматације утврђено је да су за извођење 
наведених радова потребна додатна средства за реализацију пројекта, што увећава укупну 
вредност пројекта и вредност пројекта за Град Ниша, а самим тим и учешће Града у пројекту.  

Обзиром да се према процедурама за реализацију Уговора наведени радови не могу 
сврстати у непредвиђене радове, да нема основа да их финансира Министарство привреде, а 
да су неопходни за реализацију пројекта, Градско веће Града Ниша је одлучило је као у 
диспозитиву решења. 

 
 

  
Број: 992-1/2019-03 
У Нишу, 21.10.2019. године                                  

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                             

                                             ПРЕДСЕДНИК 
 
 

                                                                                                                  Дарко Булатовић 


