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На основу члана 59. Одлуке о буџету Града Ниша за 2017. годину („Службени лист 

Града Ниша“, број 148/16), 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 31.07.2017. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О СУФИНАНСИРАЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА „ИЗГРАДЊА КОЛОВОЗА И 

ТРОТОАРА У КОМПЛЕКСУ „ЛОЗНИ КАЛЕМ“ 

 

I Град Ниш прихвата суфинаснирање и реализацију пројекта „Изградња коловоза и 

тротоара у комплексу Лозни калем“, који је одобрен у оквиру Јавног позива Министарства 

привреде Републике Србије за пријаву пројеката за подршку и унапређење локалне и 

регионалне инфраструктуре-Градимо заједно, број 401-00-280/2017-11 од 26. јануара 2017. 

године („Службени гласник РС“ број 6/17 од 27. јануара 2017. године),  а на основу Одлуке о 

распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне 

инфраструктуре-Градимо заједно ЕИБ 9, број 401-00-3169/2107-11 од 11.07.2017. године. 

II Општи циљ пројекта је развој туристичке инфраструктуре за повећење конкуретности 

туристичке понуде Града Ниша кроз изградњу саобраћајница на планираном туристичко-

угоститељско-пословном и рекреативном локалитету „Лозни калем“ у подножју Нишке 

Бање. 

III Укупна вредност пројекта са ПДВ-ом је до 178.372.791,50 динара, а коначна вредност 

пројекта биће позната по спроведеном поступку јавне набавке и закљученом Уговору. 

Министарство привреде Републике Србије учествује у финасирању пројекта до 74.321.996,44 

динара , а Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу до 104.050.795,00 динара. 

IV  Средства за суфинансирање пројекта „Изградња коловоза и тротоара у комплексу 

Лозни Калем“ у износу од 104.050.795,02 динара обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2017. 

годину. Од овог износа средства за суфинансирање радова у висини од 74.321.996,44  динара 

без ПДВ-а, обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2017. годину, ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ 

УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602-0001 – 

Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 620, број позиције 377, 

економска класификација 511 –  Зграде и грађевински објекти – ова апропријација намењена 

је за учешће Града у реализацији пројеката по основу програма министарстава. Средства за 

ПДВ на укупну вредност пројекта у износу од 29.728.798,58 динара, обезбеђена су у буџету 

Града Ниша за 2017. годину, ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 

Програмска класификација 0602-0001 –  Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, функција 620, број позиције 375, економска класификација 482 – Порези, обавезне 

таксе, казне и пенали. 

V Евентуалне вишкове и додатне радове финансираће Град Ниш у складу са позитивним 

законским прописима. 

VI Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да потпише Уговор о изградњи са 

Министарством привреде Републике Србије и изабраним извођачем радова. 

VII Налаже се Канцеларији за локани економски развој и пројекте Града Ниша и Градској 

управи Града Ниша, да у оквиру својих надлежности реализују ово решење. 

VIII Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша.“ 



  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Пројекат „Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни калем“ одобрен у оквиру 

Јавног позива Министарства привреде Републике Србије за пријаву пројеката за подршку и 

унапређење локалне и регионалне инфраструктуре-Градимо заједно, број 401-00-280/2017-11 

од 26. јануара 2017. године („Службени гласник РС“ број 6/17 од 27. јануара 2017. године),  а 

на основу Одлуке о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и 

регионалне инфраструктуре-Градимо заједно ЕИБ 9, број 401-00-3169/2107-11 од 11.07.2017. 

године 

Општи циљ пројекта је развој туристичке инфраструктуре за повећење конкуретности 

туристичке понуде Града Ниша кроз изградњу саобраћајница на планираном туристичко-

угоститељско-пословном и рекреативном локалитету „Лозни калем“ у подножју Нишке 

Бање. 

Специфични циљеви пројета су: 1. Повећање туристичког промета Града Ниша и 

Нишке Бање кроз изградњу саобраћајница на планираној туристичко-угоститељско-

пословној и рекреативној локацији „Лозни калем“, 2. Пружање подршке одрживом 

економском развоју кроз стварање повољних саобраћајно-онфраструктурно комуналних 

услова за инвестирање и развој пословно туристичке зоне, 3. Побољшање услова за 

рекреативни и здравствени туризам, услове здравља људи и заштите животне средине 

изградњом пешачких стаза на локацији. 

Овај пројекат предвиђа изградњу саобраћајне инфраструктуре на атрактивној 

локацији „Лозни калем“ на подручју ГО Нишка Бања, на самом улазу у Нишку Бању. Ради се 

о неискоришћеној локацији, инфраструктурно недовољно опремљеној, која је на прометној 

саобраћајници и на којој се планирају садржји за развој туризма (wellness/spa, aqua park), 

угоститељство, рекреацију, здравство и пословање који би се надовезали на постојећу и 

значајно унапредили понуду Нишке Бање. Да би се омогућио приступ новоланираним 

садржајима и организовале целине различитих намена, неопходна је изградња, саобраћајне 

инфраструктуре. На локацији „Лозни калем“ се планира изградња aqua park-а који би се 

састојао из две целине: отворени и затворени део aqua park-а укупне површине 65.000 метара 

квадратних, са свим пратећим садржајима неопходних за ову врсту делатности. 

Укупна вредност пројекта са ПДВ-ом је до 178.372.791,50 динара, а коначна вредност 

пројекта биће позната по спроведеном поступку јавне набавке и закљученом Уговору. 

Министарство привреде Републике Србије учествује у финасирању пројекта до 74.321.996,44 

динара , а Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу до 104.050.795,00 динара. 

Средства за суфинансирање пројекта „Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни 

Калем“ у износу од 104.050.795,02 динара обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2017. 

годину. Од овог износа средства за суфинансирање радова у висини од 74.321.996,44  динара 

без ПДВ-а, обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2017. годину, ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ 

УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602-0001 – 

Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 620, број позиције 377, 

економска класификација 511 –  Зграде и грађевински објекти – ова апропријација намењена 

је за учешће Града у реализацији пројеката по основу програма министарстава. Средства за 

ПДВ на укупну вредност пројекта у износу од 29.728.798,58 динара, обезбеђена су у буџету 

Града Ниша за 2017. годину, ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 

Програмска класификација 0602-0001 –  Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, функција 620, број позиције 375, економска класификација 482 – Порези, обавезне 

таксе, казне и пенали. 

 

 

 

 



Овај пројекат је у складу са Ревизијом стратегије развоја Града Ниша, („Службени 

лист Града Ниша“ бр. 20/ 2010 од 15. 4. 2010) , са Специфичним циљем 1.2.5 Проширење и 

развој јавних зелених и рекреативних површина, природних и културних вредности у 

функцији Програма развоја туризма заснованог на природним, културним и смештајним 

капацитетима града и уређење простора за рекреацију и са Специфичним циљем 1.6.1 Развој 

нових привредно-пословних зона и успостављање система мониторинга индустријских зона, 

Акционим планом одрживог развоја Града Ниша 2015-2020 ,(„Службени лист Града Ниша” 

бр.110/2014 од 26. 12. 2014), Поглавље : 2.2.12.- Инфраструктурно опремање локације 

„Лозни калем“ Нишка Бања, као и са Програмом развоја Града Ниша за 2017. Годину, 

(„Службени лист Града Ниша” бр.149/2016 од 20. 12. 2016.), Акција 3.1.2.7. Наставак 

инфраструктурног опремања локације „Лозни калем“ Нишка Бања. (водовод, канализација, 

јавна расвета, новопројектоване саобраћајнице) у скалду са ПГР Нишка Бања. 

На основу свега напред изложеног, као и због значаја пројекта за локални економски 

развој Града Ниша, унапређење привредног амбијента и отварање нових радних места, 

Градско веће Града Ниша је одлучило као у диспозитиву овог решења. 

 

Број: 969-4/2017-03 

У Нишу,  31.07.2017. године                                 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

                                                                                                             

                                     ПРЕДСЕДНИК 

 

 

                                                                                                                       Дарко Булатовић 


