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

Града Ниша“, број 118/2018) 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 06.03.2019. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О СУФИНАНСИРАЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ 
ПРОЈЕКТА 

„САНАЦИЈА БЕДЕМА-ЕСКАРПИ НИШКЕ ТВРЂАВЕ, ГРАД НИШ'' 

I У Решењу о суфинансирању и реализацији пројекта „Санација бедема-ескарпи Нишке 
тврђаве, град Ниш“ („Службени лист Града Ниша број 70/2018) мењају се тачке III и IV и 
гласе: 
„III Укупна вредност пројекта са ПДВ-ом је до 124.926.600,00 динара, а коначна вредност 
пројекта биће позната по спроведеном поступку јавне набавке и закљученом Уговору. 
Министарство привреде Републике Србије учествује у финасирању пројекта до 40.018.549,15 
динара, (32,03%), а Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу до 84.908.054,54 
динара, са ПДВ-ом, (67,07%). 
IV Средства за суфинансирање пројекта „Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве, град 
Ниш“ у износу од 84.908.054,54 динара су обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2019. 
годину и то: Раздео 9 – Канцеларија за локални економски развој и пројекте, Глава 9.1 – 
Канцеларија за локални економски развој и пројекте, Програм 13 – Култура и информисање, 
Пројекат 1201-П134 – „Санација бедема ескарпи Нишке тврђеве”, функција 620, број 
позиције 404, економска класификација 511 –  Зграде и грађевински објекти у износу од 
73.600.000,00 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 11.308.054,54 динара.“ 
 II У осталим деловима Решење остаје неизмењено. 
 III Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

  
У решењу о суфинансирању и реализaцији пројекта „Санација бедема-ескарпи Нишке 

тврђаве, град Ниш“ („Службени лист Града Ниша број 70/2018) мењају се тачке III и IV тако 
да се истим мења вредност пројекта, вредност пројекта коју финансира Град Ниш, као и 
позиције буџета града Ниша, са којих се Пројекат суфинансира. 

Решењем о суфинансирању и реализaцији пројекта „Санација бедема-ескарпи Нишке 
тврђаве, град Ниш“ („Службени лист Града Ниша број 70/2018) у тачки III је предвиђено да 
је укупна вредност пројекта са ПДВ-ом до 113.569.638,48 динара, а коначна вредност 
пројекта биће позната по спроведеном поступку јавне набавке и закљученом Уговору, а да 
Министарство привреде Републике Србије учествује у финасирању пројекта до 40.018.549,15 
динара, (35,24%), а Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу до 73.551.091,34 
динара, са ПДВ-ом, (64,76%). 



Изменама тачке III и IV овог решења утврђена је нова виша вредност пројекта и нова 
вредност пројекта за Град Ниш, тако да сада укупна вредност пројекта са ПДВ-ом износи до 
124.926.600,00 динара, а вредност пројекта за Град Ниш 84.908.054,54 динара. Изменом 
тачке IV, промењена је и позиција у буџету Града Ниша са које се финансира пројекат. 

Пројектом „Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве, град Ниш“ су предвиђени 
радови на санацији бедема-ескарпи Нишке тврђаве и то на деловима: 

- западни бедем, део тврђаве окренут ка аутобуској станици – сектор 3, 
- северозападни бедем, део према техничким факултетима и ,,градском пољу,, -

сектор 4, 
- северни бедем, део према ,,градском пољу,, и касарни ''Кнез Михајло'' - сектор 5. 

Министарство привреде Републике Србије је на основу одобреног пројекта од стране 
Градског већа Града Ниша, спровело две неуспеле јавне набавке  према предмеру и 
предрачуну радова који је за Град Ниш урадио Завод за заштиту споменика културе. 

Први поступак јавне набавке објављен је 03.07.2018.године, процењена вредност била је 
94.641.365,40 динара без ПДВ-а. Отварање јавне набавке било је 07.08.2018.године. На јавни 
позив јавила се група понуђача, чија је понуђена вредност била 224.152.062,50 динара без 
ПДВ-а. Понуда је оцењена као непихватљива јер, прелази процењену вредност понуде. 

Други поступак јавне набавке објављен је 03.11.2018.године, процењена вредност била је 
94.641.364,70 динара без ПДВ-а. Отварање јавне набавке било је 06.12.2018.године. На јавни 
позив јавила се једна фирма, чија је понуђена вредност била 129.300.166,00 динара без ПДВ-
а. Понуда је оцењена као непихватљива, јер прелази процењену вредност понуде. 
Након неуспеле две јавне набавке, на којима су понуђачи понудили евидентно више цене од 
процењене, Град Ниш је затражио ревидирање пројектно техничке документације од стране 
Завода за заштиту споменика културе Ниш, као пројектанта, како би се процењена вредност, 
предмер и предрачун, усагласила са тржишним условима и ценама. Ревидирањем пројектно 
техничке документације и јединичних цена дошло се до закључка да би изостављањем 
радова на санацији сектора V из ове фазе пројекта и увећањем износа предвиђеним за 
финансирање истог за  9.464.136,00 динара без ПДВ-а, односно 11.356.963,20 динара са ПДВ-
ом. реализација пројекта била могућа. 

Ревидирањем јединичних цена утврђен је коначни износ вредности пројекта у износу 
од  104.105.500,80 динара без ПДВ-а, односно 124.926.600,96 динара са ПДВ-ом. Решењем 
Градског већа број број 883-11/2018-03 од 17.07.2018. године, тачком III предвиђено је да  
Министарство привреде Републике Србије учествује у финасирању пројекта до 40.018.549,15 
динара, (35,24%), а Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу до 73.551.091,34 
динара, са ПДВ-ом, (64,76%).  

Обзиром да је ревидирањем једниничних цена увећана вредност пројекта, односно 
вредност дела који се финансира средствима из буџета Града Ниша, Град Ниш се обратио 
Министарству привреде Републике Србије захтевом за одобрење измене пројектних 
активности, у делу санације зидина бедема у сектору V, којим су били предвиђени радови  на 
уклањању растиња, маховина и санацији и конзерваторско-рестаураторским радовима на 
бедемима-ескарпама Нишке тврђаве, односно да радове на сектору V искључи из ове фазе 
пројекта. Министарство привреде Републике Србије је дало сагласност број  401-00-
871/2019-11 од од 25.02.2019. године  за измену наведених пројектних активности, како би 
Градско веће Града Ниша имало правни основ за измену Решења о суфинансирању и 
реализацији пројекта „Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве, Град Ниш'' број 612-3/2018-
25 од 18.07.2018.године, у коме би се вредност пројекта за Град Ниш увећао за  9.464.136,00 
динара без ПДВ-а, односно 11.356.963,20 динара са ПДВ-ом.  

 
 
 



На основу свега напред изложеног, као и због значаја пројекта за унапређење развоја 
туристичке понуде и очувања културне баштине Града Ниша, Градско веће Града Ниша је 
одлучило као у диспозитиву овог решења. 

 
Број: 225-11/2019-03 
У Нишу,  06.03.2019. године 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                             

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Проф. др Милош Банђур 
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