На основу члана 56 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/2008), члана 31 Одлуке о буџету Града Ниша за 2009. годину („Службени лист
Града Ниша“, број 117/2008 и 46/2009) и члана 39 Пословника о раду Градског већа
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/2008, 4/2009 и 58/2009),
Градско веће Града Ниша, нa седници одржаној дана 13.10.2009. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК

I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе
суфинансирању и прихватању учешћа у пројекту „Парк љубави“.

решење

o

II Носилац пројекта је Градска општина Медиjана, а партнер на пројекту је
Град Ниш.
III Вредност пројекта је 20.000.000,00 динара, а Град Ниш суфинансира
пројекат средствима у износу од 10.000.000,00 динара.
Образложење
Општи циљ пројекта је уређење простора за одмор и рекреацију деце и
одраслих.
На простору у парку Св. Саве у непосредној близини Храма Св. Цару
Константину и Царици Јелени, налази се дечије игралиште које је направљено пре
15 -ак година. Циљ пројекта је да се на простору тог игралишта направи ново дечије
игралиште са допуњеним садржајем и да се простор парка Св. Саве додатно уреди и
оплемени новим садржајима.
С обзиром да је у непосредној близини значајан број стамбених блокова као и
основна школа коју похађа велики број ученика, циљне групе су не само деца,
ученици, већ и значајан број становника овог дела града као и сви посетиоци
манифестација које се одржавају на летњој позорници у парку Св. Саве.
Током реализације пројекта, након избора идејног решења, најпре ће бити,
прибављане преостале административне сагласности, уклоњен постојећи
мобилијар, који ће се прилагодити и поставити на некој другој површини на
територији ГО Медијана, уредиће се терен и приступити избору најповољнијег
извођача и потом и самом извођењу грађевинских и других радова.
Реализацијом пројекта деца и одрасли који живе у овом делу Града Ниша, који
користе простор ће најпре добити лепо уређен и безбедан простор за одмор и
рекреацију. Уклањањем постојећег мобилијара, који је тренутно опасан по здравље
и безбедност деце која га користе биће уклоњена могућност њиховог повређивања.
Укупна вредност пројекта је 20.000.000,00 динара. Учешће Града у пројекту je
10.000.000,00 динара. Средства за реализацију овог пројекта предвиђена су буџетом
Града Ниша за 2009. годину, позиција 207/3, економска класификација 424 –
специјализоване услуге.
Пројекат “Парк љубави“. је значајан за побољшање животне средине на
територији Градске општине Медијана и Града Ниша, па Градско веће Града Ниша

предлаже Градоначелнику да, у складу са својим овлашћењима, донесе решење о
реализацији пројекта.
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