РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08),
члана 35. Одлуке о буџету Града Ниша за 2012. годину („Службени лист Града Ниша“, број
79/2011) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града
Ниша“, број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 13.01.2012. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење o прихватању учешћа и
суфинансирању пројектa „Санација зелене пијаце Палилула-Ниш“.
II Носилац пројекта је ЈКП „Тржница“, а партнери на пројекту су Град Ниш и Градска
општина Палилула. Време реализације пројекта је 6 месеци.
III Вредност пројекта је 10.323.270,16 динара, од чега Град Ниш суфинансира
пројекат са 7.057.181,16 динара или 68,36%. Учешће носиоца пројекта ЈКП „Тржница“ Ниш
износи 2.791.089,00 динара или 27,04%, а учешће партнера на пројекту ГО Палилула огледа
се у обезбеђењу пројектне документације у вредности од 475.000,00 динара или 4,60%.
Образложење
Општи циљ пројекта је унапређење снабдевања грађана пољопривредним и
прехрамбеним пороизводима, побољшање рада ЈКП „Тржница Ниш“, унапређење социјално
економски положај и животног стандарда грађана града Ниша, као и безбедност корисника
зелене пијаце.
Специфичани циљеви пројекта су стварање услова за трговину храном и
пољоприредним прехрамбеним производима по савременим хигијенско техничким условима
на пијаци „Палилула“, повећана пољопривредна производња у Нишавском региону,
унапређен квалитет пољопривредне производње у Нишавском региону, успостављено стално
снабдевање грађана прехрабменим производима, унапређење рада општинских служби.
Пројектом је предвиђена санација Палилулске пијаце која подразумева повећање
броја продајних места-тезги, са садашњих 73 на 108, замену постојеће подне плоче и
бетонирање тла, покривање крова ребрастим, челичним, пластифицираним лимом, затим
постављање хоризонталних и вертикалних олука од челичног поцинкованог,
пластифицираног лима, монтажа челичне конструкције надстрешнице према статичком
прорачуну и радионичким детаљима са минизирањем и финалним бојењем.
На крају пројекта ће бити одрађена заштитна ограда која ће целом простору пружити
транспарентсност и модерни изглед, као и санитарни део, мокри чвор, који ће бити
комплетно саниран.
Санацијом пијаце постићи ће се повећање квантитета и квалитета производа који се
продају на пијаци, што ће довести до снижења производа, а самим тим до побољшања
стандарда становништва.

Решењем Управе за имовину и инспекцијске послове-Одсек грађевинске инспекције
број о905 од 19.08.2011.године наложено је ЈКП „Тржница“ Ниш да у року од 10 дана по
пријему решења изврши санацију крова на објекту зелене пијаце „Палилула“. Разлог за
доношење овог решења је одвајање дела покривача, чији би евентуални пад угрозио
безбедност људи који су корисници зелене пијаце, случајне пролазнике, околине и учеснике
у саобраћају.
Носилац пројекта је ЈКП „Тржница“, а партнери на пројекту су Град Ниш и ГО
Палилула.
Укупна вредност пројекта је 10.323.270,16 динара динара. Град Ниш суфинансира
пројекат у износу од 7.057.181,16 динара Учешће носиоца пројекта ЈКП „Тржница“ Ниш
износи 2.791.089,00 динара, а учешће партнера на пројекту ГО Палилула огледа се у
обезбеђењу пројектне документације у вредности од 475.000,00 динара
Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су буџетом Града Ниша за 2012.
годину на позицији 226, економске класификације 451 – субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама у износу од 3.558.163,15 динара и на позицији 227/2,
економске класификације 463 – трансфери осталим нивоима власти у износу од 3.499.018,01
динара.
Пројекат „Санација зелене пијаце Палилула-Ниш“.је значајан за побољшање снабдевања
основним животним намерницама локалног становништва и развој пољопривредне
производње на територији Градске општине Палилула и Града Ниша, па Градско веће Града
Ниша предлаже Градоначелнику да, у складу са својим овлашћењима, донесе Решење о
прихватању учешћа и суфинансирању пројекта.

Број: 36-13/2012-03
У Нишу, 13.01.2012. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
мр Милош Симоновић

