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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 46/09) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, број 101/08 и 4/09), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 27.08.2009. године, 
доноси 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о прихватању и 
суфинансирању Пројекта изградње монтажног објекта површине око 135м2, за потребе 
Установе за предшколско васпитање, образовање, здравствену заштиту, исхрану, угоститељство 
и туризам „Пчелица“. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

 Фондација г-ђе др Илејн Лејкок Граду даје донацију у монтажном објекту површине 
око 135 м2, која по жељи донатора, треба да буде зграда обданишта у насељеном месту Горња 
Топоница. Објекат и монтажу објекта финансира донатор. Да би се донација реализовала, 
неопходно је да, по условима које је поставио донатор, Град Ниш до 10.09.2009. године, 
обезбеди локацију, урбанистичко техничку документацију и уради плочу темеља на којој ће 
се монтирати објекат. Да би се објекат привео намени, Град Ниш је у обавези да обезбеди 
инфраструктурне прикључке, уради партерно уређење објекта за стварање услова за његово 
функционисање. 

 
Град је обезбедио грађевинско земљиште у насељеном месту Горња Топоница, које је 

адекватно за ову намену. За припремне радове, за радове на партерном уређењу, потребна су 
средства у износу од 2.628.435,00 динара и иста су обезбеђена у буџету Града Ниша за 2009. 
годину. 

 
Установа за предшколско васпитање, образовање, здравствену заштиту, исхрану, 

угоститељство и туризам "Пчелица", као корисник објекта, обезбедиће опремање објекта и 
његово привођење намени. 

 
Прихватање овог пројекта кроз реализацију донације и финансирање припремних и 

завршних радова, због монтаже објекта и његовог привођења намени, представља значајни 
напредак у изјеначавању социјалних услова живота у граду и на сеоском подручју, јер 
проширење мреже инфраструктурних објеката Установе за предшколско васпитање, 
образовање, здравствену заштиту, исхрану, угоститељство и туризам "Пчелица", услуге 



васпитања и дневног збрињавања деце, постају доступна и житељима насељених места на 
територији града. 

 
Због значаја ове пројекта, Градско веће предлаже Градоначелнику, да у складу са својим 

овлашћењима, донесе решење о прихватању пројекта и суфинансирању грађевинских радова, 
неопходних за стављање објекта у функцију. 
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