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На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину („Службени лист 

Града Ниша“, број 108/2018) 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 20.05.2019. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ О ПРИХВАТАЊУ УЧЕШЋА У ПРОЈЕКТУ „ОБНОВА И ПОБОЉШАЊЕ 
БЕЗБЕДОНОСНИХ УСЛОВА ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА“-ИПА 2014 

 
I Град Ниш прихвата учешће у пројекту „Обнова и побољшање безбедоносних 
услова дечијих игралишта“ ИПА 2014, који се финансира из средстава Европске уније, а 
који спроводи Министарство финансија и Министарство омладине и спорта Републике 
Србије. 
II Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у име Града потпише Споразум са 
крајњим примаоцем у вези са спровођењем пројекта „Обнова и побољшање безбедоносних 
услова дечијих игралишта“ ИПА 2014, са Министарством финансија, Сектор за уговарање 
и финансирање програма из средстава Европске уније и Министарством омладине и 
спорта Републике Србије, којим се регулишу права и обавезеспоразумних страна. 
 Наведени споразум је саставни део овог решења. 
III За координатора Пројекта за Град Ниш се именује Бранислав Качар, члан Градског 
већа, у складу са Споразумом. 
IV Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте, Градској управи 
Града Ниша-Секретаријату за омладину и спорт, ЈКП Медиана и ЈКП Паркинг сервис да у 
оквиру својих надлежности реализују ово решење. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Пројектат „Обнова и побољшање безбедоносних услова дечијих игралишта“ је 

пројекат који се финансира из средстава Европске уније ИПА 2014. Носилац пројекта је 
Министарством финансија Републике Србије, Министарство омладине и спорта је крајњи 
корисник, а Град Ниш је Крајњи прималац. 

Циљ пројекта је изградња дечијег игралишта на територији Града Ниша. 
Обавезе Града Ниша, као крајњег примаоца по Споразум са крајњим примаоцем у 

вези са спровођењем пројекта „Обнова и побољшање безбедоносних услова дечијих 
игралишта“ ИПА 2014 су следеће: 

1. спроведи процедуру ослобађања од плаћања пореза на додату вредност; 
2. обезбеђује сва потребна акта за спровођење уговора и преко Крајњег корисника 

ставља на увид Телу за уговарање;  



3. благовремено планира и обезбеди средства за уплату трошкова за неометано 
спровођење Уговора (трошкова редовних и ванредних прегледа дечјих игралишта 
од стране овлашћених тела, осигурања или обезбеђења предмета набавке и 
неправилности и др.). 
Град Ниш ће наведене обавезе извршавати у складу са инструкцијама Крајњег 
корисника, како у погледу рокова тако и у погледу захтева у складу са 
одговарајућим прописима.   
Град Ниш се додатно обавезује и да: 

1. обезбеди стручно особље и именује особу одговорну за сарадњу са Крајњим 
корисником у поступку извршења уговора тј. именује координатора за пројекат на 
терену где се поставља дечје игралиште који ће комуницирати са Крајњим 
корисником - стручно лице ( донесе одговарајуће Решење о именовању) и о томе 
обавести Крајњег корисника;  

2. пријављује Крајњем кориснику неизвршавање Уговорних обавеза од стране 
Уговарача;  

3. чува на сигурном документацију везану за Пројекат;  
4. обезбеди услове да Крајњи корисник врши надзор над испуњавањем услова за 

спровођење Уговора о набавци (несметан приступ опреми, особљу и 
документацији); 

5. пријављује неправилности у вези са Уговором у складу са важећим прописима и 
упутством за Крајњег примаоца; 

6. се стара о одржавању дечијег игралишта за време коришћења;   
7. се стара да се приликом спровођења Уговора примењују важећи законски и 

подзаконски прописи Републике Србије а поготово да: 
- предмет набавке испуњава безбедоносне услове и 
- изврши потребне редовне и ванредне прегледе дечјих игралишта.  

      8.  обезбеди неопходне предуслове за спровођење/функционисање пројекта у складу са 
упутствима Крајњег корисника, укључујући услове на месту где се поставља дечје 
игралиште ( нпр:електричну енергију, расвету у оквиру простора дечјег игралишта, 
приступне стазе до улаза у простор дечјег игралишта и др. ); 
     9. редовно одржава опрему и простор дечјег игралишта са оригиналним резервним 
деловима и упутством произвођача; обавезну годишњу сертификацију игралишта и 
обавезну периодичну контролу игралишта.  

   Град Ниш је у обавези да након пријема предмета нaбавке правовремено 
обавештава Тело за уговарање и Крајњег корисника о недостацима који утичу на квалитет 
изведених радова и исправно функционисање опреме у циљу остварења права из 
гаранције.  

   Град Ниш је у обавези да осигура или обезбеди предмет набавке у случају крађе, 
оштећења или уништавања од тренутка завршетка набавке/радова ( најкраће до 2027. 
године). Уколико дечја игралишта нису осигурана или обезбеђена и/или ако у току 
контроле на лицу места се утврди да предмет набавке није у функцији, Крајњи прималац је 
у обавези да поново успостави функционалну употребљивост средстава, или изврши 
замену односно набавку оштећених или уништених средстава у року од шест месеци од 
дана настанка штете и/или надокнади новчану штету, а у складу са смерницама Тела за 
уговарање. 

Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у име Града потпише Споразум са 
крајњим примаоцем у вези са спровођењем пројекта „Обнова и побољшање безбедоносних 



услова дечијих игралишта“ ИПА 2014, са Министарством финансија, Сектор за уговарање 
и финансирање програма из средстава Европске уније и Министарством омладине и 
спорта Републике Србије, којим се регулишу права и обавезе учесника Споразума. 

На основу свега напред изложеног, као и због значаја пројекта за унапређење 
спорта на територији Града Ниша, Градско веће Града Ниша је одлучило као у 
диспозитиву овог решења. 

 
Број: 491-5/2019-03 
У Нишу,  20.05.2019. године                                 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                             

                                     ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 
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