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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 30.07.2009. године, 
доноси 

З А К Љ У Ч А К 
 

                   I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о учешћу и 
суфинансирању пројекта „Бојанине воде – завршетак шумског пута“. 
                   II Носилац пројекта је ПЈ Дирекција за управљање и развој Нишке Бање. Град 
Ниш је партнер и суфинансијер пројекта у износу од 2.165.000 динара. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
                 Пројекат „Бојанине воде – завршетак шумског пута“ има за циљ изградњу 
шумског пута у ТРК „Бојанине воде“, који ће серпентинама повезати почетак и крај постојеће 
смучарске стазе „Соколов камен“. Пут треба да буде дугачак 2.100 метара (изграђено је 1.300, 
недостаје још 800) и има за циљ стварање елементарних могућности за завршетак прве и 
отпочињање друге фазе радова у најужем језгру комплекса.  
               Шумски пут у ТРК „Бојанине воде“ представља саобраћајницу намењену табачу 
снега специјалним теренским возилима, која служи за транспорт људи и опреме у свим 
годишњим добима, од дна до врха смучарских стаза. 
 Пошто је ски-лифт „Соколов камен“ монтиран уз помоћ хеликоптера, првобитно је 
саграђен само део шумског пута, али је и он запуштен, тако да је већина стубова ски-лифта 
остала недоступна за редовно одржавање и било какву интервенцију.  
 Завршетком пута ће цела стаза бити доступна грађевинским и другим машинама, 
укључујући и табач снега. Излазак машина шумским путем и интервенције на сада 
недоступним местима стазе и ски-лифта омогућиће да се, са окончаном првом фазом, ТРК 
„Бојанине воде“  користи у сва четири годишња доба, под оптималним природним условима, 
са постојећом инфраструктуром. 
            Хитно довршење шумског пута у ТРК „Бојанине воде“ неопходно је из следећих 
разлога: 
 а) да се омогући приступ механизацији неопходној за санацију највишег (деветог) 
стуба ски-лифта и регулацију затезних сила вучног ужета дугачког 2.000 метара (контра-тег 
тежак 1.600 кг, на осмом стубу); то је услов да скијалиште буде употребљиво ако буде 
довољно природног снега; 
 б) да омогући приступ механизацији неопходној за почетак друге фазе уређења ТРК 
„Бојанине воде“ (монтажа ски-лифтова са Копаоника, просецање нових ски-стаза, развод 
система за прављење вештачког снега);  
 в) да омогући нормално функционисање ТРК „Бојанине воде“ у трећој фази, у свим 
годишњим добима, као и одржавање читаве инфраструктуре. 
               Укупна вредност пројекта износи 5.730.962,00 динара. Град Ниш суфинансира 
реализацију овог пројекта средствима и узносу од 2.165.000,00 динара. Средства за 
реализацију пројекта су обезбеђена Буџетом Града за 2009. годину. 
            Пројекат „Бојанине воде - завршетак шумског пута“ је значајан за унапређење 



туристичке понуде града Ниша и општине Нишка Бања, па  Градско веће Града Ниша 
предлаже Градоначелнику да, у складу са својим овлашћењима, донесе Решење о 
реализацији пројекта.  
 
 
 
Број: 1093-22/2009-03 
У Нишу, 30.07.2009. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 
 
 
 


