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На основу члана 59. Одлуке о буџету Града Ниша за 2017. годину („Службени лист 

Града Ниша“, број 148/16), 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 17.03.2017. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е О РЕАЛИЗАЦИЈИ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА 
  „ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРОСТОРНО-ФУНКЦИОНАЛНЕ 

ЦЕЛИНЕ ШИРЕГ ОКРУЖЕЊА ТРГА КРАЉА МИЛАНА У ЦЕНТРАЛНОЈ ЗОНИ 
ГРАДА НИША И ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПЕШАЧКОГ МОСТА КОД 

ТВРЂАВЕ“ 
 
I  Град Ниш прихвата реализацију и финансирање пројекта „Израда техничке 
документације просторно-функционалне целине ширег окружења Трга Краља Милана у 
централној зони града Ниша и израда пројекта за извођење пешачког моста код Тврђаве“. 
II  Циљ пројекта је побољшање визуелног идентитета града Ниша, уређењем централне 
зоне Града, ради повећања његове туристичке конкурентности. 

Сврха пројекта је створити услове за утврђивање предлога идејног урбанистичког 
решења са предлогом партерног уређења пешачког моста код Тврђаве, северног дела Трга 
Краља Милана и западног дела Улице 7. јули у централној зони града Ниша. 
III  Укупна вредност пројекта је 600.000 динара. Носилац и финансијер пројекта је Град 
Ниш.  
 Средства за ову намену су предвиђена у буџету Града Ниша за 2017. годину: Програм 
15-опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001-функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, функција 490-економски послови некласификовани 
на другом месту, буџетска позиција 372, економска класификација 511-зграде и грађевински 
објекти. 
IV  Налаже се Радној групи основаној Решењем Градоначелника Града Ниша број 1909-
17/2016-03 од 14.12.2016. године, да припреми пројектни задатак. 
V  Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша и 
Градској управи Града Ниша-Секретаријату за финансије, да реализују ово решење. 
VI   Решење доставити: Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша, 
Градској управи Града Ниша-Секретаријату за финансије и председнику Радне групе Лечић 
Николи. 
 

 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Циљ пројекта „Израда техничке документације просторно-функционалне целине 

ширег окружења Трга Краља Милана у централној зони града Ниша и израда пројекта за 
извођење пешачког моста код Тврђаве“ је побољшање визуелног идентитета града Ниша, 
уређењем централне зоне Града, ради повећања његове туристичке конкурентности. 



Сврха пројекта је створити услове за утврђивање предлога идејног урбанистичког 
решења са предлогом партерног уређења пешачког моста код Тврђаве, северног дела Трга 
Краља Милана и западног дела Улице 7. јули у централној зони града Ниша. 

У циљу утврђивања предлога идејног урбанистичког решења са предлогом партерног 
уређења пешачког моста код Тврђаве, северног дела Трга Краља Милана и западног дела 
Улице 7. јули у централној зони града Ниша, потребно је да се изради јединствен 
урбанистички документ за предметни простор, након чега би се могло приступити 
парцијалној изради техничке документације, према јесно дефинисаним просторним деловима 
и фазама, као и извођењу радова на уређењу простора према потреби и финансијским 
могућностима Града. 

Радна група за утврђивање предлога идејног урбанистичког решења, оформљена у 
циљу реализације активности за утврђивање предлога идејног урбанистичког решења са 
предлогом партерног уређења пешачког моста код Тврђаве, северног дела Трга Краља 
Милана и западног дела Улице 7. јули у централној зони града Ниша, је између осталог дала 
мишљење (бр. 3-9/2017 од 24. јануара 2017. године) да је потребно израдити јединствен 
урбанистички документ за предметни простор, након чега би се могло приступити 
парцијалној изради техничке документације, према јасно дефинисаним просторним деловима 
и фазама, као и извођењу радова на уређењу простора према потреби и финансијским 
могућностима Града. Са циљем реализације предметног простора у сладу са концептуалним 
урбанистичким решењем потребно је предузети низ паралелних активности на изради 
предходних радова (израда извештаја о постојећем стању моста и сл), измени и допуни 
важеће планске документације, изради урбанистичког пројекта, катастарско-топографског 
плана, идејних решења и друге техничке документације у складу са Законом о планирању и 
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-Одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 132/14 и 145/14). 

У складу са тим, овај пројекат је фокусиран на израду следеће техничке 
документације: 

1. Идејно решење за просторно-функционалну целину ширег окружења Трга 
Краља Милана  у централној зони града Ниша; 

2. Пројекат за извођење (ПЗИ) пешачког моста код Тврђаве. 
Укупна вредност пројекта је 600.000 динара. Носилац и финансијер пројекта је Град 

Ниш.  
Средства за ову намену су предвиђена у буџету Града Ниша за 2017. годину: Програм 

15-опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001-функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, функција 490-економски послови некласификовани 
на другом месту, буџетска позиција 372, економска класификација 511-зграде и грађевински 
објекти. 

На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за локални 
економски развој Града Ниша и унапређење квалитета живота грађана града Ниша, Градско 
веће Града Ниша је одлучило као у диспозитиву овог решења. 

 
Број: 363-11/2017-03 
У Нишу, 17.03.2017. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                             

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 
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