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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 31.07.2017. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О СУФИНАНСИРАЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА „ИЗГРАДЊА 

САОБРАЋАЈНИЦЕ ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА 12. ФЕБРУАР И БУЛЕВАРА НИКОЛА 

ТЕСЛА У НИШУ-I ФАЗА“ 

I Град Ниш прихвата суфинаснирање и реализацију пројекта „ Изградња саобраћајнице 

између Булевара 12. Фебруар и Булевара Никола Тесла у Нишу- I фаза“ 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-

280/2017-11 од 26. јануара 2017. године („Службени гласник РС“ број 6/17 од 27. јануара 

2017. године), а на основу Одлуке о распореду и коришћењу средстава за подршку 

унапређења локалне и регионалне инфраструктуре-Градимо заједно ЕИБ 9, број 401-00-

3169/2107-11 од 11.07.2017. године. 

II Општи циљ пројекта је изградња инфраструктуре која ће побољшати приступачност и 

створити погодну средину за унапређење саобраћаја у Нишу.  

III Укупна вредност пројекта са ПДВ-ом је до 103.309253,93. динара, а коначна вредност 

пројекта биће позната по спроведеном поступку јавне набавке и закљученом Уговору. 

Министарство привреде Републике Србије учествује у финасирању пројекта до 43.045.522,44 

динара , а Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу до 60.263.731,46 динара. 

IV  Средства за суфинансирање пројекта „Изградња саобраћајнице између Булевара 12. 

фебруар и Булевара Никола Тесла у Нишу, општина Црвени Крст“ у износу од 60.263.731,45 

динара обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2017. годину. Од овог износа средства за 

суфинансирање радова у висини од 43.045.522,47  динара без ПДВ-а, обезбеђена су у буџету 

Града Ниша за 2017. годину, ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 

Програмска класификација 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, функција 620, број позиције 377, економска класификација 511 –  Зграде и 

грађевински објекти – ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији 

пројеката по основу програма министарстава. Средства за ПДВ на укупну вредност пројекта 

у износу од 17.218.208,98 динара, обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2017. годину, 

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 

0602-0001 –  Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 620, број 

позиције 375, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали. 

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 саобраћајнице између Булевара 12. Фебруар и Булевара Никола 

Тесла у Нишу- I фаза“  одобрен у оквиру Јавног позива Министарства привреде Републике 

Србије за пријаву пројеката за подршку и унапређење локалне и регионалне инфраструктуре-

Градимо заједно, број 401-00-280/2017-11 од 26. јануара 2017. године („Службени гласник 

РС“ број 6/17 од 27. јануара 2017. године),  а на основу Одлуке о распореду и коришћењу 

средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре-Градимо заједно 

ЕИБ 9, број 401-00-3169/2107-11 од 11.07.2017. године 

Општи циљ пројекта је изградња инфраструктуре која ће побољшати приступачност и 

створити погодну средину за унапређење саобраћаја у Нишу.  

Специфични циљеви пројета су: 1. Изградити магистралну саобраћајницу која спаја 

два булевара и која је део саобраћајног прстена око ужег градског језгра; 2. Пружити 

подршку одрживом економском развоју и приступу роби, услугама и компанијама кроз 

стварање повољних саобраћајно инфраструктурно-комуналних услова за инвестирање и 

развој пословних зона; 3. Побољшати услове здравља људи и заштите животне средине 

изградњом пешачких и бициклистичких стаза. 

Овај пројекат предвиђа активности које ће допринети развоју модерне путне 

инфраструктуре повећати регионалну приступачност и подржати одрживи развој кроз развој 

унапређене инфраструктуре. Ово ће повећати обим саобраћаја који гравитира око северног 

градског прстена и додати вредност генерисањем активности које ће се одвијати у овој зони. 

Како ће путна инфраструктура која је крајњи резултат овог пројекта промовисати директну 

приступачност пословним зонама, очекује се да се након завршетка пројекта знатно увећа 

интересовање инвеститора за пословне зоне које гравитирају у близини пута, а пре свега 

северне зоне, доводећи до отварања нових производних погона, отварања нових радних 

места и смањења стопе незапошљености. 

Саобраћајница ће бити пример високих саобраћајних стандарда заштите животне 

средине, јер се очекује да се након реализације пројекта центар града растерети од теретног и 

транзитног саобраћаја доводећи до смањења ефекта стаклене баште и утицаја саобраћаја на 

животну средину и здравље становништва Града Ниша. 

Ова саобраћајница предвиђена је Планом генералне регулације Градске  Општине 

Црвени Крст 1. фаза. У овој фази је пројектована у дужини од 535.19m. 

Предмет пројекта је изградња саобраћајнице – дела везе између Булевара 12. Фебруар 

и Булевара Никола Тесла, у Нишу Г.О. Црвени Крст, К.О. Црвени Крст, која спада у ранг 

Градске магистрале. 

Укупна вредност пројекта са ПДВ-ом је до 103.309253,93. динара, а коначна вредност 

пројекта биће позната по спроведеном поступку јавне набавке и закљученом Уговору. 

Министарство привреде Републике Србије учествује у финасирању пројекта до 43.045.522,44 

динара , а Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу до 60.263.731,46 динара. 

Средства за суфинансирање пројекта „Изградња саобраћајнице између Булевара 12. 

фебруар и Булевара Никола Тесла у Нишу, општина Црвени Крст“ у износу од 60.263.731,45 

динара обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2017. годину. Од овог износа средства за 

суфинансирање радова у висини од 43.045.522,47  динара без ПДВ-а, обезбеђена су у буџету 

Града Ниша за 2017. годину, ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 

Програмска класификација 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, функција 620, број позиције 377, економска класификација 511 –  Зграде и 

грађевински објекти – ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији 

пројеката по основу програма министарстава. Средства за ПДВ на укупну вредност пројекта 

у износу од 17.218.208,98 динара, обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2017. годину, 

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 

0602-0001 –  Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 620, број 

позиције 375, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали. 



Овај пројекат је у складу са Ревизијом стратегије развоја Града Ниша, („Службени 

лист Града Ниша“ бр. 20/ 2010 од 15. 4. 2010) , са Правцем 1–Територија, инфраструктура и 

окружење, Специфични циљ 1.5.-Акција 1.5.2. Стварање унутрашњег и спољнег 

саобраћајног прстена око Града, Акционим планом одрживог развоја Града Ниша 2015-2020 

,(„Службени лист Града Ниша” бр.110/2014 од 26. 12. 2014), Правац 1–Територија, 

инфраструктура и окружење, 1.4. Саобраћај, 1.4.2. Управљање, регулисање, планирање, 

безбедност саобраћаја и паркирање, Акција 12-Изградња и реконструкција градске 

саобраћајне мереже са инфраструктуром у складу са Програмом уређивања грађевинског 

земљишта и изградње, Програмом разтвоја Града Ниша за 2017. годину („Службени лист 

Града Ниша 149/16) 2. Територија, инфраструктура и окружење, 2.4. Саобраћајна 

инфраструктура, Акција 2.4.13-Израда техничке документације и изградња Булевара Николе 

Тесле до Булевара 12. Фебруар. 

На основу свега напред изложеног, као и због значаја пројекта за унапређење 

саобраћаја на територији Града Ниша, Градско веће Града Ниша је одлучило као у 

диспозитиву овог решења. 

 

Број: 969-3/2017-03 

У Нишу,  31.07.2017. године                                 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

                                                                                                             

                                     ПРЕДСЕДНИК 

 

 

                                                                                                                       Дарко Булатовић 


