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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 25.06.2009. године, 
доноси 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

                 I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о 
суфинансирању пројекта „Рашчишћавање терена за формирање трим стаза на 
излетишту Бубањ“. 
                 II Носилац пројекта је Градска општина Палилула. Пројекат финансира 
Министарство економије и регионалног развоја Републике Србије, а радове на 
реализацији овог пројекта изводи ЈКП „Медиана“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

               Пројекат „Рашчишћавање терена за формирање трим стаза на излетишту 
Бубањ“ има за циљ унапређење изгледа Општине Палилула и Града Ниша, 
унапређење туристичке понуде града, очување културно-историјског наслеђа, 
побољшање услова животне средине у спомен-парку „Бубањ“ и унапређење социо-
економског положаја угрожених категорија становништва.  
               У оквиру овог пројекта биће обављени радови на рашчишћавању и 
уклањању сувих и болесних стабала, уклањању пањева, чишћењу суве траве, као и 
уклањању дивљих депонија из спомен-парка „Бубањ“. Осим тога, пројекат предвиђа 
и уређивање травнатих површина, као и сађење нових садница. Површина која је 
превдиђена за сређивање (уклањање отпада, смећа, растиња) након завршетка 
програма биће претворена у трим и бициклистичке стазе. Укупна површина која ће 
бити обухваћена програмом сређивања је око 6 ha. На пројекту ће бити ангажовано 
60 незапослених особа, а предвиђено трајање пројекта је пет месеци. Од укупног 
броја ангажованих особа на пројекту, 50% њих биће особе које су дугорочно 
незапослена лица, и то неквалификована лица претежно ромске популације, као и 
избегла и расељена лица.  
              Укупна вредност пројекта износи 11.528.061,2 динара. Град Ниш финансира 
реализацију овог пројекта средствима и узносу од 2.305.612,3 динара, а Република 
Србија, Министарство економије и регионалног развоја средствима у висини 
9.222.448,95 динара. Средства за реализацију пројекта су обезбеђена Буџетом 
Града за 2009. годину. 



             Пројекат „Рашчишћавање терена за формирање трим стаза на излетишту 
Бубањ“ је значајан за унапређење туристичке понуде Града Ниша, побољшање 
услова животне средине у граду, очување културно-историјског наслеђа и 
унапређење социо-економског положаја угрожених категорија становништва.  
            Из наведених разлога Градско веће Града Ниша предлаже Градоначелнику 
да, у складу са својим овлашћењима, донесе Решење о реализацији пројекта 
„Рашчишћавање терена за формирање трим стаза на излетишту Бубањ“. 
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