
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08), 
члана 31. Одлуке о буџету Града Ниша за 2009. годину („Службени лист Града Ниша“, број 
117/08) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 101/08 и 4/09),

Градско веће Града Ниша, не седници одржаној дана _________2009. године,
доноси

З А К Љ У Ч А К

I Предлаже се  Градоначелнику Града Ниша да прихвати учешће Града у пројекту 
„Чишћење и озелењавање новоизграђених кружних токова и разделних површина на 
саобраћајницама  у  Граду  Нишу”,  који  кроз  Програм  организовања  и  спровођења 
јавних радова од интереса за Републику Србију финансира Министарство економије и 
регионалног  развоја,  суфинансира  Град  Ниш,  а  радове  изводи  ЈП  „Дирекција  за 
изградњу Града Ниша“.

        II Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да потпише уговор којим ће се ближе  
            регулисати права и обавезе Министарства економије и регионалног развоја,  
            Националне службе за запошљавање, Града Ниша и ЈП „Дирекција за изградњу Града 
            Ниша“.

О б р а з л о ж е њ е

На  основу  Одлуке  о  упућивању  јавног  позива  за  организовање  јавних  радова  од 
интереса за Републику Србију у 2009. години, 05 бр. 101-808/2009-1 од 26.02.2009. године, 
Град Ниш је аплицирао једанаест (11) пројеката за организовање јавних радова од интереса 
за Град. На основу Обавештења о одобравању спровођења јавног рада Националне службе за 
запошљавање, Филијала Ниш, бр. 0308-10169-66/2009 од 27.05.2009. године, Граду Нишу је 
одобрено спровођење јавног  рада  под називом  „Чишћење и  озелењавање новоизграђених 
кружних  токова  и разделних  површина  на  саобраћајницама  у Граду Нишу”,  у  износу од 
7.690.273,21  RSD,  за  финансирање  овог  јавног  рада  у  трајању  од  шест  (6)  месеци,  са 
запошљавањем четрдесет (40) радника, од чега тридесет (30) са првим и другим степеном, 
седам (7) са трећим и четвртим степеном и три (3) радника са седмим степеном стручности. 
Извођач  радова  је  ЈП „Дирекција  за  изградњу Града  Ниша“,  а  Град  Ниш овај  јавни рад 
суфинансира  у  износу  од  2.866.020,00  RSD.  Средства  за  суфинансирање  овог  пројекта 
обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2009. годину.

Реализацијом овог пројекта кружни токови и разделне траке на улицама и булеварима 
биће култивисани, па су циљеви овог пројекта оплемењавање и уређење простора у Граду, 
чиме се постиже бољитак у еколошком и естетском погледу, а ангажовањем незапослених из 
социјално  угрожених  група  Рома,  самохраних  родитеља,  лица  старијих  од  педесет  (50) 



година  и  лица  са  тешком  материјалном  ситуацијом  биће,  макар  привремено,  обезбеђена 
њихова егзистенција.

Из свега напред изложеног, а имајући у виду значај овог пројекта, како у социјалном, 
тако и у еколошком погледу, предлаже се Градоначелнику да, у складу са својим законским 
овлашћењима, прихвати учешће Града у пројекту „Чишћење и озелењавање новоизграђених 
кружних токова и разделних површина на саобраћајницама у Граду Нишу”.

Број:
У Нишу,       2009. године                             

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
                                                                                                            

ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                   мр Милош Симоновић


