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

Ниша“, број118/2018) 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 09.08.2019. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е О ПОВЕЋАЊУ УЧЕШЋА ГРАДА НИША У ПРОЈЕКТУ „ИЗГРАДЊА 
РЕГИОНАЛНОГ СПОРТСКО-ГИМНАСТИЧКОГ ЦЕНТРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 

„МИРОСЛАВ АНТИЋ У НИШУ“ 
 
 

I Град Ниш прихвата повећање учешћа у пројекту „Изградња регионалног спортско-
гимнастичког центра у Основној школи „Мирослав Антић“ у Нишу“, који се реализује на основу 
Одлуке о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог 
плана утврђеним Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину (одобреног петом алокацијом 
Европске инвестиционе банке од 23.11.2011. године), Решења Градског већа број 3703/2011-01 од 
15.12.2011. године и Уговора о извођењу радова заведеног код наручиоца Министарство привреде РС 
под бројем 404-02-64/19/2016-11 од 04.08.2016. године, код инвеститора, Град Ниш, под бројем 
2502/2016-01 од 16.08.2016. године и код  извођача „Центум“ д.о.о. под бројем 474 од 04.08.2016. 
године. 

II На основу Уговора о извођењу радова број 2502/2016-01 од 16.08.2016. године и  број 
994/2018-01 од 27.03.2018. године укупна вредност пројекта „Изградња регионалног спортско-
гимнастичког центра у Основној школи „Мирослав Антић“ у Нишу“ је 85.582.337,66 динара, од чега 
Министарство привреде Републике Србије финансира пројекат средствима у износу од 62.664.576,00 
динара, а учешће Града Ниша на пројекту је 22.917.761,06 динара. 

III Град Ниш повећава учешће у пројекту средствима у износу од 2.660.496. динара, у циљу 
реализације активности пројекта набавка и уградња термо-техничких инсталација у Основној школи 
„Мирослав Антић“ у Нишу, тако да укупно учешће Града на пројекту износи 25.578.257,06 динара. 

IV Средства за ову намену су обезбеђена 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 9 – Основно образовање и васпитање, Пројекат 2002-П122 – „Наставак 
реконструкције и доградње ОШ Мирослав Антић”, функција 620, број позиције 396, економска 
класификација 511 –  Зграде и грађевински објекти у износу од 9.100.000,00 динара 

V Пројектно-техничка документација машинских инсталација је саставни део овог Решења.   
VI Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте да спроведе поступак јавне 

набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама, у циљу реализације активност 
пројекта набавка и уградња термо-техничких инсталација у Основној школи „Мирослав Антић“ у 
Нишу. 

VII Налаже се Градској управи Града Ниша и Канцеларији за локални економски развој и 
пројекте да реализују ово решење. 

VIII Решење доставити Градској управи Града Ниша и Канцеларији за локални економски 
развој и пројекте. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
  

Решењем Градског већа број 3703/2011-01 од 15.12.2011. године Град Ниш је на основу Јавног 
позива Министарства економије и регионалног развоја републике Србије за пријављивање пројeкта у 
Национални инвестициони план Републике Србије за 2012. годину између осталих пријавио и 



пројекат „Изградња регионалног спортско-гимнастичког центра у Основној школи „Мирослав 
Антић“ у Нишу“. 

Пројекат није реализован, јер је Пресудом Привредног суда у Нишу 30 П број: 2444/15 од 
04.02.2016. године раскинут Уговор закључен између Министарства економије и регионалног развоја 
Републике Србије, Сектор за НИП и извођача радова Грађевинског трговинског и производног 
друштва за спољну трговину на велико и мало СТАН ИНВЕСТ доо Ниш. 

У циљу наставка реализације Пројекта „Изградња регионалног спортско-гимнастичког центра 
у Основној школи „Мирослав Антић“ у Нишу“, Министарство привреде Републике Србије је по 
спроведеном новом поступку јавне набавке закључило нови Уговор о извођењу радова који је заведен 
код наручиоца Министарство привреде РС под бројем 404-02-64/19/2016-11 од 04.08.2016. године, 
код инвеститора, Град Ниш под бројем 2502/2016-01 од 16.08.2016. године и код  извођача „Центум“ 
д.о.о. под бројем 474 од 04.08.2016. године,  

У току реализације пројекта дошло се до сазнања да је пројектно-техничка документација 
машинских инсталација непотпуна, због чега је због безбедности неопходно, изменити уговорени 
систем за вентилацију. У складу са тим урађен је нови пројекат за извођење радова машинских 
инсталација, на основу којег је неопходно расписати јавну набавку мале вредности у циљу 
реализације завршетка пројекта. 

Министарство привреде Републике Србије је дописом број 404-02-64/19/2016-11 од 
15.04.2019. године наложило Граду Нишу да прибави сву неопходну документацију и предузме све 
потребне кораке за даљу реализацију пројекта, која подразумева завршетак безбедног и 
функционалног објекта школе. 

У складу са свим горе наведеним неопходно је да се учешће Града Ниша у пројекту увећа 
средствима у износу од 2.660.496. динара, тако да укупно учешће Града на пројекту износи 
25.578.257,06 динара, а све у циљу реализације активности пројекта набавка и уградња термо-
техничких инсталација у Основној школи „Мирослав Антић“ у Нишу и завршетка Пројекта у 
предвиђеном року, обзиром да се пројекат финансира из зајма Европске инвестиционе банке и да је 
одређен рок у коме се могу искористити средства зајма. Од укупног учешћа Града Ниша од 
25.578.257,06 динара, у 2019. години је предвиђен износ од 9.100.000,00 динара, док је преостали 
износ реализован у претходним годинама. 

На основу свега напред изложеног, као и због значаја пројекта за унапређење услова 
образовања и васпитања на територији Града Ниша, Градско веће Града Ниша је одлучило као у 
диспозитиву овог решења. 

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                             

                                     
 

Број: 753-20/2019-03 
 
У Нишу, 09.08.2019. године                               

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 
 

                                                                                                                Дарко Булатовић 
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