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На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2018. годину („Службени лист Града 

Ниша“, број 130/2017) 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 31.07.2018. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ О СУФИНАНСИРАЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 
„ИЗГРАДЊА СТРЕЉАНЕ ЗА ПОТРЕБЕ РЕГИОНАЛНОГ ШКОЛСКОГ СТРЕЉАЧКОГ 

СПОРТА У ОКВИРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА ЧАИР У НИШУ” 

 
I Град Ниш прихвата суфинаснирање и реализацију пројекта „Изградња стрељане за потребе 
регионалног школског срељачког спорта у оквиру спортско рекреативног центра Чаир у Нишу“, који 
је одобрен у оквиру Јавног позива Министарства привреде Републике Србије за пријаву пројеката за 
подршку и унапређење локалне и регионалне инфраструктуре-Градимо заједно, број 401-00-
1660/2018-11 од 10.04.2018. године, који је расписан у складу са Уредбом о поступку по коме се 
бирају инфраструктурни пројекти и поступку по коме се спроводи подршка унапређења локалне и 
регионалне инфраструктуре – Градимо заједно („Службени гласник РС” број 5/17), а на основу 
Одлуке о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне 
инфраструктуре-Градимо заједно ЕИБ 9, број 401-00-1146/2108-11 од 08.03.2018. године. 
II Општи циљ пројекта је стварање услова за развој школског, рекреативног и масовног 
стрељачког спорта Града Ниша и организовање Међународних такмичења и државних првенстава у 
свим категоријама и то по правилу Светске федерације у Нишу. 
III Укупна вредност пројекта са ПДВ-ом је до 112.081.292,98 динара, а коначна вредност 
пројекта биће позната по спроведеном поступку јавне набавке и закљученом Уговору. Министарство 
привреде Републике Србије учествује у финасирању пројекта до 41.645.833,34 динара, (37,16%) а 
Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу до 70.435.459,64 динара, са ПДВ-ом, (62,84%). 
IV  Средства за суфинансирање пројекта „Изградња стрељане за потребе регионалног школског 
срељачког спорта у оквиру спортско рекреативног центра Чаир у Нишу” у износу од 70.435.459,64 
динара динара обезбеђена су 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.  
V Евентуалне вишкове и додатне радове финансираће Град Ниш у складу са позитивним 
законским прописима. 
VI Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да потпише Уговор о изградњи са Министарством 
привреде Републике Србије и изабраним извођачем радова. 
VII Налаже се Канцеларији за локани економски развој и пројекте Града Ниша и Градској управи 
Града Ниша, да у оквиру својих надлежности реализују ово решење. 
VIII Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша.“ 
  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Пројекат „Изградња стрељане за потребе регионалног школског срељачког спорта у оквиру 
спортско рекреативног центра Чаир у Нишу“ одобрен у оквиру Јавног позива Министарства привреде 
Републике Србије за пријаву пројеката за подршку и унапређење локалне и регионалне 



инфраструктуре-Градимо заједно, број 401-00-1660/2018-11 од 10.042018. године), који је расписан у 
складу са Уредбом о поступку по коме се бирају инфраструктурни пројекти и поступку по коме се 
спроводи подршка унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно („Службени 
гласник РС” број 5/17), а на основу Одлуке о распореду и коришћењу средстава за подршку 
унапређења локалне и регионалне инфраструктуре-Градимо заједно ЕИБ 9, број 401-00-1146/2108-11 
од 08.03.2018. године. 
 Општи циљ пројекта је стварање услова за развој школског, рекреативног и масовног 
стрељачког спорта Града Ниша и организовање Међународних такмичења и државних првенстава у 
свим категоријама и то по правилу Светске федерације у Нишу . 

Овај пројекат предвиђа: 1. Реконструкцију и адаптацију дела приземља објекта, 2. 
Реконструкцију постојеће конструкције у приземљу и изградња простора до нивоа завршености 
објекта без опремања за посебне намене рекрације, 3. Доградњу спратне етаже – предвиђена је 
рамовска конструкција са распоном од 22м, без средњих ослонаца, где се планира изградња стрељане 
за ваздушно оружје капацитета 32 места. 

Очекивани ефекти који ће наступити након реализованог пројекта биће од фундаменталног 
значаја за децу школског узраста, а тиме и за све младе и Град Ниш. Оснажиће се и развити 
активизам и волонтеризам код младих. Изградњом стрељане која ће служити првенствено за потребе 
школске деце, створиће се услови за квалитетно провођење слободног времена и афирмација деце и 
младих за бављење спортским активностима. Такође, створиће се услови за развој стрељачког спорта 
за особе са инвалидитетом, а пројектом изградње нове стрељане таква могућност је већ предвиђена. 
Реализација овог пројекта обезбедиће могућност деци из Ниша и околине (југоситочна Србије) као и 
такмичарима из Ниша и целе југоисточне Србије да тренирају и да се у прописаним условима баве 
стрељачким спортом. 

Укупна вредност пројекта са ПДВ-ом је до 112.081.292,98 динара, а коначна вредност 
пројекта биће позната по спроведеном поступку јавне набавке и закљученом Уговору. Министарство 
привреде Републике Србије учествује у финасирању пројекта до 41.645.833,34 динара, (37,16%) а 
Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу до 70.435.459,64 динара, са ПДВ-ом, (62,84%). 

Средства за суфинансирање пројекта „Изградња стрељане за потребе регионалног школског 
срељачког спорта у оквиру спортско рекреативног центра Чаир у Нишу” у износу од 70.435.459,64 
динара динара обезбеђена су 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.  

Овај пројекат је у складу са Ревизијом стратегије развоја Града Ниша, („Службени лист Града 
Ниша“ бр. 20/ 2010 од 15. 4. 2010) , Стратешки правац 3- Друштвени развој Специфични циљ 3.2. 
Акција 3.2.3- Развој спорта и физичке културе. Усаглашавање и формулисање стратегије развоја 
спорта у граду; Изградња и опремање спортских објеката; Креирање спортског бренда Града Ниша, 
Програмом развоја Града Ниша за 2017. годину („Службени лист Града Ниша 149/16), IV Друштвени 
развој 4.7. Спорт Акција 4.7.1.1.- Завршетак радова на санацији и реко нструкцији Купалишног 
комплекса „Чаир“: 

На основу свега напред изложеног, као и због значаја пројекта за унапређење спрта младих и 
особа са инвалидитетом на територији Града Ниша, Градско веће Града Ниша је одлучило као у 
диспозитиву овог решења. 

 
Број: 937-10/2018-03 
У Нишу, 31.07.2018. године                                  

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                             

                                     ПРЕДСЕДНИК 
 
 

                                                                                                                  Дарко Булатовић 


