РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2018. годину („Службени лист
Града Ниша“, број 130/17 и 104/18), и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016 и 98/2016, 124/2016 и 144/2016),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 13.12.2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ И СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА „ПРОЈЕКАТ ОДРЖАВАЊА
ЈАВНОГ ПАРКА У НИШКОЈ БАЊИ“
I
Град Ниш прихвата реализацију и суфинансирање пројекта „Пројекат одржавања
јавног парка у Нишкој Бањи“ који је одобрен у оквиру Јавног конкурса Министарства
трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије, за доделу субвенција и дотација
намењених за пројекте развоја туризма у 2018. години, који је расписан на основу Програма
распореда и коришћења субвенција и дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2018.
години, а на основу захтева Града Ниша број 2857/2018-01 од 23.07.2018. године и предлога
Комисије за утврђивање предлога о стављању на располагање средстава по Програму
распореда и коришћења субвенција и дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2018.
години.
II
Општи циљ пројекта је повећање туристичке атрактивности Нишке Бање,а
специфични циљеви Пројекта су побољшање функција јавног простора у Нишкој Бањи.
III
Укупна вредност пројекта је до 29.034.196,00 динара са ПДВ-ом, а коначна вредност
пројекта биће позната по спроведеном поступку јавне набавке.
IV
Носилац пројекта је Град Ниш, а пројекат се финансира на следећи начин:
Министарство, трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије финансира
пројекат у износу од 15.000.000,00 динара, о чему је са Градом Нишом закључен Уговор
број401-00-1191/1/2018-08 од 19.09.2018. године.
Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу од 10.000.000,00 динара.
Градска општина Нишка Бања суфинансира пројекат средствима у износу од
1.998.000,00 динара са ПДВ-ом, позицију 11. из Предмера и предрачуна радова пројекта
„Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи“.
ЈКП „Медиана" Ниш суфинансира пројекат средствима у износу од 1.535.280,00
динара са ПДВ-ом, позиција 14,15 и 16 из Предмера и предрачуна радова пројекта „Пројекат
одржавања јавног парка у Нишкој Бањи“.
ЈКП "Паркинг-сервис" - Ниш суфинансира пројекат средствима у износу од
500.916,00 динара са ПДВ-ом, позиције из Предмера и предрачуна текућег одржавања
електро радова и материјала јавног парка у Нишкој Бањи.
Време трајања пројекта је 6 месеца од дана потписивања Уговора са Министарством
трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије.
V
Средства за реализацију овог пројекта предвиђена су у буџету Града Ниша за 2018.
годину у оквиру Раздела 9 – Канцеларија за локални економски развој и пројекте, Главе 9.1 –
Канцеларија за локални економски развој и пројекте, Програм 4 – Развој туризма, Пројекат
1502-П137 – „Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи”, Функција 473 – Туризам,
Позиција 403а, Економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти у износу од

25.000.000,00 динара, од чега је 10.000.000,00 динара учешће Града ниша, а 15.000.000,00
динара учешће Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије.
VI
Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у име Града потпише Уговор о извођењу
радова, по спроведеном поступку јавне набавке, у складу са важећим законским проиписима.
VII Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте и Градској управи
града Ниша, да у оквиру својих надлежности реализују ово решење.
VIII Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“.
Образложење
Пројекат „Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи“ је одобрен у оквиру
Јавног конкурса Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије, за
доделу субвенција и дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2018. години, који је
расписан на основу Програма распореда и коришћења субвенција и дотација намењених за
пројекте развоја туризма у 2018. години, а на основу захтева Града Ниша број 2857/2018-01
од 23.07.2018. године и предлога Комисије за утврђивање предлога о стављању на
располагање средстава по Програму распореда и коришћења субвенција и дотација
намењених за пројекте развоја туризма у 2018. години.
Општи циљ пројекта је повећање туристичке атрактивности Нишке Бање,а
специфични циљеви Пројекта су побољшање функција јавног простора у Нишкој Бањи.
Пројектом је предвиђено текуће одржавање централног трга, одржавање фонтане и
платоа око фонтане, као и замена старог и оштећеног мобилијара на самом платоу око
фонтане, све у складу са предмером и предрачуном радова.
Укупна вредност пројекта је до 29.034.196,00 динара са ПДВ-ом, а коначна вредност
пројекта биће позната по спроведеном поступку јавне набавке.
Министарство, трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије финансира
пројекат у износу од 15.000.000,00 динара, о чему је са Градом Нишом закључен Уговор број
401-00-1191/1/2018-08 од 19.09.2018. године.
Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу од 10.000.000,00 динара.
Градска општина Нишка Бања суфинансира пројекат средствима у износу од
1.998.000,00 динара са ПДВ-ом позиција, 11. из Предмера и предрачуна радова пројекта
„Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи“.
ЈКП „Медиана" Ниш суфинансира пројекат средствима у износу од 1.535.280,00
динара са ПДВ-ом, позиција 14,15 и 16 из Предмера и предрачуна радова пројекта „Пројекат
одржавања јавног парка у Нишкој Бањи“.
ЈКП "Паркинг-сервис" - Ниш суфинансира пројекат средствима у износу од
500.916,00 динара са ПДВ-ом, позиције из Предмера и предрачуна текућег одржавања
електро радова и материјала јавног парка у Нишкој Бањи.
Време трајања пројекта је 6 месеца од дана потписивања Уговора са Министарством
туризма и телекомуникација Републике Србије.
Средства за реализацију овог пројекта предвиђена су у буџету Града Ниша за 2018.
годину у оквиру Раздела 9 – Канцеларија за локални економски развој и пројекте, Главе 9.1 –
Канцеларија за локални економски развој и пројекте, Програм 4 – Развој туризма, Пројекат
1502-П137 – „Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи”, Функција 473 – Туризам,
Позиција 403а, Економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти у износу од
25.000.000,00 динара, од чега је 10.000.000,00 динара учешће Града Ниша, а 15.000.000,00
динара учешће Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије.
Овај пројекат је у складу са Ревизијом Стратегије развоја Града Ниша, („Службени
лист Града Ниша“ бр. 20/2010), и то са општим циљем Правац 1) Територија инфраструктура
и окружење, специфичан циљ 1.3 Валоризација, одрживи развој и унапређење природних
вредности културне баштине (диверзитет и идентитет).

На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за развој туризма
Града Ниша и побољшања квалитета живота грађана града Ниша и Градске општине Нишка
Бања, Градско веће Града Ниша је одлучило као у диспозитиву овог решења.
Број: 1506-11/2018-03
У Нишу, 13.12.2018. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

