
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД НИШ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 
 
 

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08), 
члана 34. Одлуке о буџету Града Ниша за 2011. годину („Службени лист Града Ниша“, број 
92/10) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 101/08 и 4/09 и 58/09) 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 29.03.2011. године, 
доноси 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о прихватању учешћа и 

финансирању пројекта „Реконструкција западне капије и дела ограде комплекса Старо 
гробље“. 

II Носилац пројекта је Градска општина Палилула, а партнер на пројекту је Град Ниш.  
IIIВредност пројекта је 13.073.138,68 динара, a Град Ниш финансира пројекат у 

пуном износу. 
  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Циљ пројекта „Реконструкција западне капије и дела ограде комплекса Старо гробље“ 
je заштита и очување културног добра комплекса Старо гробље рестаурацијом и 
реконструкцијом западне капије. 
           Комплекс Старо гробље налази се у Нишу, на територији Градске општине  Палилула, 
у непосредној близини ужег градског језгра. Због засићења простора, са сахрањивањем се 
престаје средином седамдесетих година прошлог века. Од тада функционише као парковска 
зона и пешачка комуникација. На гробљу се налазе и споменици изузетних историјских и 
уметничких вредности, а поједини су заштићени као добра од културно-историјског значаја. 
Од 1991. године, цео комплекс налази се под заштитом Државе. 
 Комплекс је окружен стамбеним зградама за индивидуално и колективно становање. 
Средином седамдесетих година прошлог века, са јужне стране изграђено је постројење 
топлане. Као последица непланиране изградње, периферни део комплекса ''нападнут'' је 
стамбеним објектима, од којих неки својим оградама излазе директно на територију гробља. 
 Због изузетне занатске и уметничке вредности предвиђа се рестаурација северозападне 
капије и припадајуће ограде пореклом са председништва Града. Изглед елемената од кованог 
гвожђа се враћа у првобитно стање у свему према приложеном пројекту. Бетонске стубове и 
сокле биће обрађени по узору на сачувани стуб председништва Града 
      Због оштећења на појединим елементима ограде и капије, лошег стања заштитног 
премаза и недостатка завршне обраде на сокли и стубовима, пројектом се предвиђа следеће: 

- Због оштећења на деловима ограде извршиће се чишћење, поправка оштећења и бојење 
металних делова ограде заштитним премазом; 

- Због оштећења на деловима вратница капије извршиће се чишћење, поправка оштећења и 
бојење металних делова заштитним премазом. 

- Чишћење, малтерисање и бојење постојећих сокли; 



- Замена постојећих стубова капије (за прецизно извлачење профила потрабно је израдити 
одговарајуће дрвене шаблоне обложене лимом); 

-Инсталација лампиона на стубовима капије. 
 Укупна вредност пројекта је 13.073.138,68 динара. Град финансира пројекат у пуном 
износу. Средства за реализацију овог пројекта предвиђена су буџетом Града Ниша за 2011. 
годину, позиција 212/3, економска класификација 424 – специјализоване услуге. 
            Пројекат „Реконструкција западне капије и дела ограде комплекса Старо гробље“ је 
значајан за заштиту комплекса Старо гробље и заштиту споменика културе на територији 
града Ниша, па Градско веће Града Ниша предлаже Градоначелнику да, у складу са својим 
овлашћењима, донесе Решење о прихватању учешћа и финансирању пројекта.  
 
  
  
  
Број: 346-49/2011-03 
У Нишу, 29.03.2011. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назив подносиоца пријаве Градска општина Палилула 
Назив пројекта Реконструкција западне капије и дела ограде 

комплекса   Старо гробље 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Референтни 
број пројекта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ниш, 09.2.2011. године 
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА И ПРОЈЕКТУ 
 
 
 
 
 
1.1. Организација која подноси пројекат (потенцијални корисник средстава и 
носилац пројекта): 
 
Пуно име организације (како је 
наведено у документу о 
регистрацији): 

Градска општина Палилула 

Правни статус организације 
(приложити документацију о 
регистрацији организације): 

Орган јединице локалне самоуправе 

Службена адреса: Бранка Радичевића 1 
Телефон/фах: 018/290-600;  факс 018/290-604 
Е-маил адреса: igor.novakovic@palilula.eu  
Контакт особа (име, презиме и 
функција у организацији): 

Игор Новаковић, председник ГО 
Палилула 

 
 
 
 
 
1.2. Назив пројекта: 
 
Реконструкција западне капије и дела ограде комплекса   Старо гробље 
 
 
 
 
1.3. Локација на којој се одвијају пројектне активности: 
 
Град Ниш, Градска општина Палилула, спомен комплекс Старо гробље 
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1.4. Кратак опис пројекта: 
 
 

 
 
 Реконструкција западне капије и дела ограде комплекса Старо гробље 
Пројектом „Реконструкција западне капије и дела ограде комплекса Старо гробље 
доприносимо заштити и очувању културног добра комплекса Старо гробље. 
Реализацијом пројекта, предвиђене су следеће пројектне активности: 
- Добијање дозволе за извођење радова; 
- Сагласност Завода за заштиту споменика 
- Поступак јавне набавке и избор извођача радова 
- Избор надзорног органа 
- Пријава извођења радова 
- Надзор 
-обнављање културног добра комплекса Старо гробље кроз рестаурацију и 
реконструкцију западне капије и југозападне ограде; 
Прва група активности је   добијање грађевинске дозволе за извођење радова и 
сагласности Завода за заштиту споменика за обнављање западне капије и јужне 
ограде. 
Друга група активности јесте израда и рестаурација западне капије, као ограде 
комплекса Старо гробље. 
Због изузетне занатске и уметничке вредности предвиђа се рестаурација 
северозападне капије и припадајуће ограде пореклом са предсeдништва Града. 
Изглед елемената од кованог гвожђа враћа се у првобитно стање према 
приложеном пројекту. Бетонске стубове и сокле биће обрађени по узору на 
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сачувани стуб председништва Града. 
Пројектом конзерваторско–рестаураторских радова за 2008. годину, предвиђене су 
хитне и неопходне интервенције на огради и капији Старог гробља у Нишу. 
Због оштећења на појединим елементима ограде и капије, лошег стања заштитног 
премаза и недостатка завршне обраде на сокли и стубовима, пројектом се предвиђа 
следеће: 

- Због оштећења на деловима ограде извршиће се чишћење, поправка оштећења и 
бојење металних делова ограде заштитним премазом; 

- Због оштећења на деловима вратница капије извршиће се чишћење, поправка 
оштећења и бојење металних делова заштитним премазом. 

- Чишћење, малтерисање и бојење постојећих сокли; 
- Замена постојећих стубова капије (за прецизно извлачење профила потрабно је 
израдити одговарајуће дрвене шаблоне обложене лимом); 

- Инсталација лампиона на стубовима капије.  
 
1.5. Циљна група 
 
Становници Града Ниша, Становници ГО Палилула, Управа ГО Палилула , јавна предузећа 
са територије града, културно–историјска јавност, архитекте, конзерватори, стручњаци за 
културно наслеђе  
 
1.6. Опис проблема: 
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СПОЉАШЊИ ИЗГЛЕД ЗАПАДНЕ КАПИЈЕ 
Комплекс Старо гробље налази се у Нишу, на територији Градске општине  
Палилула, у непосредној близини ужег градског језгра. Због засићења простора, са 
сахрањивањем се престаје средином седамдесетих година прошлог века. Од тада 
функционише као парковска зона и пешачка комуникација. На гробљу се налазе и 
споменици изузетних историјских и уметничких вредности, а поједини су 
заштићени као добра од културно-историјског значаја. Од 1991. године, цео 
комплекс налази се под заштитом Државе. 
Комплекс је окружен стамбеним зградама за индивидуално и колективно 
становање. Средином седамдесетих година прошлог века, са јужне стране 
изграђено је постројење топлане. Као последица непланиране изградње, периферни 
део комплекса ''нападнут'' је стамбеним објектима, од којих неки својим оградама 
излазе директно на територију гробља. 
Постојећа ограда није једнобразна, нити потиче из истог периода. Смењују се 
делови ограђени техничком оградом од бодљикаве жице, разапете између 
бетонских стубова, делови ограђени префабрикованим пољима од плетене жице, 
постављеним на бетонској сокли са стубовима 10/10 цм, делови ограђени оградом 
суседних објеката, неограђени, тешко приступачни делови, као и део са оградом од 
кованог гвожђа који је од изузетне занатске и уметничке вредности. Ограда од 
кованог гвожђа није изворно биланамењена старом гробљу већ је пренешена са 
зграде председништва Града, тадашње филијлале Народне банке, о чему сведочи и 
монограм на вратницама капије. Постављена је на армиранобетонској сокли, 
између стубова 50/50 цм који форматом али не и завршном обрадом прате изворне 
стубове ограде председништва Града. 
Неограђени делови тешко су приступачни како због конфигурације терена, 
одсутности суседних комуникација, као и јачине вегетације. Са јужне стране старог 
гробља, правцем исток–запад, пружа се неуређена комуникација. Овај део 
становници околних насеља користе као најближи пут ка осталим деловима 
насеља. 
Сахрањивање на Старом гробљу под Горицом датира још из времена Турака, 
можда од 18. века, а трајало је до 1971. године. Гробље се простире на 17 хектара. 
На његову старост указују бројни надгробни споменици од сиге и пешчара, 
нарочито у западном делу. Најстарији на којем је могла да се очита година је из 
1819. године. Временом су почели да се користе и скупоценији материјали, међу 
којима је посебно био цењен такозвани шведски црни мермер. Поједине гробнице 
на Старом гробљу израђене су као права ремек дела велике уметничке вредности. 
Између два светска рата имућнији грађани су градили и капеле као породичне 
гробнице. 
Овде су сахрањени  многи устаници у борби за ослобођење од Турака, историјске 
личности Србије и Југославије, војсковође, политичари, учитељи и професори, 
уметници и књижевници, лекари, индустријалци, и многи други. 
Од познатих личности на Старом гробљу сахрањени су: Никола Коле Рашић, 
устанички вођа за ослобођење од Турака а касније народни посланик, Атанасије 
Петровић–Учитељ Таса, учитељ и просветитељ још пред крај турске владавине,  
Петар Икономовић, свештеник и национални борац за ослобођење од Турака, 
Димитрије Цветановић – Учитељ Миле, просветитељ и национални борац. Овде је 
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сахрањен и Тодор Станковић, истакнути устаник у борби против Турака и касније 
српски конзул, Тодор Миловановић, национални радник у борби против Турака а 
касније председник нишке општине, Таско Узуновић, устаник у борбама против 
Турака. На Старом гробљу сахрањен је и Милован Недић, истакнути војсковођа у 
балканским ратовима, сердар Јоле Пилетић, црногорски војсковођа. Ту су и 
гробови песника Проке Јовкића – Нестора Жучног, глумаца Симе Бунића и Косте 
Добрића. 
 Сви они Старом гробљу дају велику историјску вредност. На Старом гробљу има и 
споменика, скулптура, медаљона, који су од непроцењиве уметничке вредности 
(око 200), па је оно 1989. године стављено под заштитом Државе. 
Комплекс Старог гробље, иако је под заштитом Државе, у претходном периоду је 
потпуно запуштен и тренутно је у веома лошем стању. Као последица небриге и 
девијантног понашања дела наших младих суграђана, делови су потпуно уништени 
и исцртани разним графитима. Сам простор, у једном делу, претворен је чак и у 
сметиште. 
Градска општина Палилула настоји да брине о свим сегментима на својој 
територији, па је преузела обавезу да комплекс Старог гробља уреди и доведе у 
стање које он као културно добро заслужује. Такође, предвиђено је и активирање 
његових потенцијала. 
Од 2009. године кренуло се са обновом и реконструкцијом. Током досадашњих 
радова, обновљена је и рестаурирана источна капија, као и северна ограда. 
 С обзиром на своја ограничена финансијска средства, за наставак уређења, намера 
нам је да у партнерству са Градом Нишом, управом за привреду , одрживи развој и 
заштиту животне средине и осталим градским институцијама, обновимо и 
рестаурирамо западну капију комплекса као и југозападну ограду. 
Реализацијом овог пројекта,средствима од Града, наставићемо радове уређења 
комплекса Старог гробља ка комплетном уређењу, обнављању, заштити и 
промоцији овог културног добра. 
Због изузетне занатске и уметничке вредности предвиђа се рестаурација 
северозападне капије и припадајуће ограде пореклом са председништва Града. 
Изглед елемената од кованог гвожђа се враћа у првобитно стање у свему према 
приложеном пројекту. Бетонске стубове и сокле биће обрађени по узору на 
сачувани стуб председништва Града 
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УНУТРАШЊИ ИЗГЛЕД ЗАПАДНЕ КАПИЈЕ 
Пројектом конзерваторско– рестаураторских радова за 2008. годину, предвиђене су 
хитне и неопходне интервенције на огради, као и капији Старог гробља у Нишу. 
Због оштећења на појединим елементима ограде и капије, лошег стања заштитног 
премаза и недостатка завршне обраде на сокли и стубовима, пројектом се предвиђа 
следеће: 

- Због оштећења на деловима ограде извршиће се чишћење, поправка оштећења и 
бојење металних делова ограде заштитним премазом; 

- Због оштећења на деловима вратница капије извршиће се чишћење, поправка 
оштећења и бојење металних делова заштитним премазом. 

- Чишћење, малтерисање и бојење постојећих сокли; 
- Замена постојећих стубова капије (за прецизно извлачење профила потрабно је 
израдити одговарајуће дрвене шаблоне обложене лимом); 

- Инсталација лампиона на стубовима капије. 
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1.7. Корисници пројекта: 
 
Становништво Града Ниша, Становништво ГО Палилула, 
 
1.7.1. Структура корисника: 
 

Називи група корисника: Планирани број корисника обухваћених 
пројектом: 

Становници Градске општине Палилула око 95.000 
Становници Града Ниша  око 300.00 
Стручна јавност за културно наслеђе Oko 100 
 
1.8. Општи циљ пројекта: 
 
Општи циљ пројекта: 
- Заштита и очување културног добра комплекса Старо гробље 
 
1.9. Сврха пројекта: 
 
Сврха пројекта: 
-Обнављање културне баштине комплекса Старо гробље рестаурацијом и 
реконструкцијом западне капије  
 
1.10. Резултати пројекта: 
 
 

Резултати Индикатори (показатељи) за резултате 
 
-Израђена, рестаурирана и постављена 
западна капија спомен комплекса Старо 
гробље, од кованог гвожђа димензија 
160/240цм 
-Израђена, рестаурирана и постављена 
ограда од кованог гвожђа у 
југозападном делу спомен комлекса 
Старо гробље. 
-Трајно заштићена постојећа ограда и 
западна капија комплекса 
 

 
-Урађени конзерваторско - 
рестаураторским пројектом обухваћени 
радови на западној капији и делу 
југозападне ограде. 
 
-Увид на терену 
-Извештај о изведеним радовима 
-Извештај надзорног органа 

-Уговор са извођачем радова 

 
 
 
1.11. Групе активности: 
 
 
Активности 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 Имплементатор 
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Формирање 
пројектног тима 

            ГО Палилула 

Добијање дозволе 
за извођење радова 

            ГО Палилула 

Сагласност Завода 
за заштиту 
споменика 

            ГО Палилула 

Поступак јавне 
набавке, Избор 
извођача радова 

            ГО Палилула  

Избор надзорног 
органа 

            ГО Палилула 

Пријава извођења 
радова 

            ГО Палилула 

Надзор             Изабрани 
надлежни орган 

Извођење радова             Извођач радова 
Примопредаја 
радова 

            ГО Палилула и 
извођач радова 

 
 
 
1.11.1 Образложите како ћете спроводити сваку од наведених група 
активности, наведите њихов садржај и логику повезаности са резултатима и 
сврхом пројекта: 
 
Радови на реконструкцији и рестаурацији извршиће обнову девастиране западне 
капије и југозападне ограде и омогућити стављање у функцију културног наслеђа 
комплекса Старо гробље са свим његовим значајем у очувању културног 
идентитета града.  
1.12. Предуслови: 
Добра сарадња са јавним комуналним предузећима и поштовање градских 
прописа 
-обезбеђена сагласност завода  за заштиту споменика 
-обезбеђена финансијска средства 
-формиран адекватан пројектни тим 
-укључене све заинтересоване стране 
-повољне временске прилике 
- на време спроведен поступак избора извођача радова 
-изабрани адекватни извођачи радова 
-сарадња са заводом за заштиту споменика 
 
1.13. Ризици: 
 
-недовољна финансијска средства 
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-неповољни временски услови 
-неукључивање свих заинтересованих страна 
-неадекватан пројектни тим 
-неквалитетан извођач радова 
 
1.14. Методологија: 
 
- Формирање пројектног тима 
- За конзерваторско рестаураторске радове на западној капији и огради  Старог 

гробља обезбедиће се сагласност Завода за заштиту споменика. 
-   методологија јавне набавке за извођача конзерваторско рестаураторске 
радове на западној капији и огради  : 
1.     На основу плана јавних набавки   ГО Палилула за 2011 год. и на основу 
опредељених средстава у буџету приступа се покретању поступка  јавне набавке 
2.     ОДЛУКА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ (3 чана комисије и 3 заменика члана) 
3.     ПРИПРЕМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-са спецификацијом 
радова,моделом уговора и свим условима које морају потенцијални понуђачи да 
испуне како би учествовали 
4.     ЈАВНИ ПОЗИВ  
5.      Након одређеног рока(минимум 30 дана од дана позива) приступа се 
ОТВАРАЊУ приспелих понуда и састављање записника од стране комисије 
6.     Након што комисија детаљно прегледа приспеле понуде , иста даје СТРУЧНУ 
ОЦЕНУ ПОНУДА у облику извештаја и предлаже Наручиоцу  најповољнијег 
понуђача  
7.     Након тога се обавеставају сви учесници јавне набавке ОДЛУКОМ О ИЗБОРУ 
НАЈПОВИЉНИЈИХ ПОНУЂАЧА и то у року од 3 дана од дана доношења одлуке 
8.     Након законског жалбеног рока од 8 дана од дана обавештавања, приступа се 
потписивању уговора 
 
- Конзерваторско рестаураторски радови на западној капији и огради  
 
Армирано бетонске темеље најпре разрушити компресором, а затим разбијени 
бетон ископати (извадити) багером са узаном кашиком ширине до 30цм. 
Једновремено вршити ископ земље за темеље  новопројектоване ограде. Земљу из 
ископа и шут утоварити у камионе и одвести на депонију.  
  При изради АБ стубова израдити четворострану оплату и стубове армирати по 
детаљима из пројекта са по 8Ф12 шипки РА.и узенгијама Ф6/20цм од ГА.  У 
стубове капије уградити јувидур црево за уградњу електричне инсталације. Бетон 
неговати. 
  Темељ и парапет армирати конструктивно, преко тампона од шљунка дебљине 
10цм. Обрачун по м3 стубова, све комплет, са потребном оплатом . 
 
 Завршну обраду беонског парапета ограде урадити у техници штоковања тако што 
ће се преко  парапета  бетонске ограде набацити грунт од цементног малтера 
просечне дебљине око 2,5 цм, а затим завршни слој од мешавине беле мермерне 
ризле и сивог цемента. Након наношења завршног слоја, површину вештачког 
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камена штоковати са једновременим извођењем ,,пантљики“ ширине 3цм. Горње 
површине парапета не штоковати већ само загладити цементни малтер до црног 
сјаја. Након израде, вештачки камен неговати и чувати од високих и ниских 
температура . 
Завршну обраду АБ стубова капије и ограде ширине 50 цм урадити вештачким 
каменом у техници штоковања тако што ће се  преко бетона набацити грунт од 
цементног малтера просечне дебљине ок 2 цм, а затим завршни слој од мешавине 
беле мермерне ризле и сивог цемента. Након наношења завршног слоја, површину 
вештачког камена штоковати са једновременим извођењем ,,пантљики“ ширине 
3цм. Горње, закошене површине не штоковати већ само загладити цементни малтер 
до црног сјаја. Након израде, вештачки камен неговати и чувати од високих и 
ниских температура. 
Завршну обраду АБ стубова капије и ограде ширине 20 цм урадити вештачким 
каменом у техници штоковања тако што ће се   преко бетона набацити грунт од 
цементног малтера просечне дебљине ок 2 цм, а затим завршни слој од мешавине 
беле мермерне ризле и сивог цемента. Након наношења завршног слоја, површину 
вештачког камена штоковати са једновременим извођењем ,,пантљики“ ширине 
3цм. Горње, закошене површине не штоковати већ само загладити цементни малтер 
до црног сјаја. Након израде, вештачки камен неговати и чувати од високих и 
ниских температура . 
 Ограду израдити и уградити по детаљима и упуству пројектанта. Евентуалне 
варове идеално обрусити. Пре уградње ограду очистити од корозије и прашине, 
нанети импрегнацију и основну боју. Поставити ограду, поправити основну боју и 
обојити два пута бојом за метал. 
 Ограду очистити од корозије и прашине хемијским и абразивним средствима 
(шмиргла и сл.), нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута 
црном бојом за метал. 
Кроз стубове капије спровести електроинсталацију. На капама стубова монтирати 
светлећа тела у свему према пројекту  
 Постојећу ограду са јужне стране од бодљикаве жице  висине 2,5 метара 
постављену између АБ стубова 10/10цм  демонтирати и одвести на депонију. 
Стубове уклонити са темељима а шут прикупити и одвести на градску депонију. 
 
 
Машински ископ земље за темеље зидане ограде урадити  багером са кашиком 
ширине 30цм и одвоз земље на депонију .Ископ вршити до дубине од 90 цм од коте 
терена, са дотеривањем ивице ископа ручним алатима.  Потом израдити двострану 
оплату, поставити арматуру и бетонирати темеље према димензијама из пројекта. 
Темељне зидове и парапете ограде армирати двоструком мрежастом арматуром 
Q131, а стубове армирати са 4Ф12 ребрестом арматуром и узенгијама Ф6/15цм од 
глатке арматуре. Бетонирање радити преко предходно разастртог шљунка дебљине 
слоја 10 цм. Бетон уградити и неговати. У цену улазе све комплет: тампон од 
шљунка, оплата, арматура, бетон, сав рад на набавци обради и уградњи.  
 
 У зиду приликом зидања формирати нише (дим 79*98,5цм са лучним 
надвишењем) у свему према цртежима из пројекта.Спојнице између опека завршно 
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дерсовати, и посебно пазити да се малтером не испрља лице зида. Испрљана места 
одмах очистити водом. Једновремено са зидањем зида изводити и АБ вертикалне 
серклаже у двостраној оплати. Серклаже редити од бетона МБ 20 и армирати са по 
4 Ф12 шипке ребрасте арматуре и узенгијама од Ф6/15цм глатке арматуре  
 
Хоризонтални серклаж са профилисаним страницама (према детаљима из пројекта) 
радити од бетона МБ 20 у двострукукој оплати и армирати са по 5Ф12 шипки 
ребрасте арматуре и узенгијама Ф6/15цм.  
 
- За конзерваторско рестаураторске радове на западној капији и огради  Старог 
гробља спроводиће се потребан  надзор грађевинских радова где ће надзорни 
орган бити изабран на основу позитивне референтне листе   
 
 
1.15. Праћење и процена постигнућа (мониторинг и евалуација): 
 
-увид на на месту извођења радова  
-привремена и окончана ситуација 
-грађевински дневник 
- фотографије и видео записи о изведеним радовима 
- наративни и финансијски извештаји о пројектним активностима   
-фактуре и рачуни 
Град Ниш, као партнер и финансијер пројектa, спровешће своје процедуре за 
евалуацију пројекта преко Управе за привреду,одрживи развој и заштиту животне 
средине, којој ће носиоц пројекта доставити месечни и коначни финансијски 
извештај и наративни извештај. 
 
 
1.16. Одрживост: 
 
Комплекс Старо гробље, ће се одредити као  приоритетна зона за појачани надзор  
комуналне инспекције ГО  Палилула и брига о његовом одржавању ће бити 
укључена у  редовне активности ГО Палилула.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ОСОБЉЕ АНГАЖОВАНО НА ПРОЈЕКТУ 
 

Име и презиме Функција у пројектном 
тиму 

Квалификације (навести 
формално образовање, 
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додатне едукације итд.) 
Игор Новаковић Менаџер пројекта Председник ГО Палилула 
Бобан Микић Коорадинатор пројекта Члан већа ГО Палилула 
Михајло Лазаревић Асистент на пројекту Комунална служба ГО 

Палилула 
Драган Терзић Финасијски асистент Финансијска служба ГО 

Палилула 
 
 
 
3. ПАРТНЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (уколико је планирано да се пројекат 
реализује у партнерству са другом организацијом) 
 
3.1. Основни подаци о партнерској организацији:  
 
Пуно име организације (како је 
наведено у документу о 
регистрацији): 

Град Ниш 

Правни статус организације 
(приложити документацију о 
регистрацији организације): 

Град 

Службена адреса: Ниш, 7.Јули број 2 
Телефон/фах: 018/50-44-11 
E-mail адреса: mayor@gu.ni.rs 
Контакт особа (име, презиме и 
функција у организацији): 

Бобан Михајловић 

 
3.2. Са којим ресурсима, искуствима и надлежностима појединачни партнери 
улазе у партнерство? 
 
Град  Ниш као партнер на пројекту финансира пројекат средствима у износу од 
13.072.687,00 динара са ПДВ-ом. Носилац пројекта је градска општина Палилула, 
која у исто време и имплементира пројекат 
 
3.3. На који начин ће пројектно партнерство бити координисано? 
 
Уговором о учешћу и финансирању пројекта између ГО Палилула и Града Ниша 
биће регулисани међусобни односи и начин преношења средстава ГО Палилула за 
реализацију пројекта. Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне 
средине ће вршити надзор над реализациом пројекта, због чега је носилац пројекта 
у обавези да овој Управи односно Пројектном центру доставља месечне наративне 
и финансијске извештаје и окончани наративни и финансијски извештај након 
реализације пројекта. 
Град Ниш ће носиоцу пројекта пренети средства на рачун број 840-733157843-
47,поз.на број 08-127 модел 97, ПИБ 103618293. Средства ће бити преношена 
сукцесивно по достављању привремених и окончаних  ситуација. 
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4. КАПАЦИТЕТИ ЗА УПРАВЉАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА 
 
4.1. Искуство у реализацији пројеката 
Назив пројекта Формирање центра за развој 

предузетништва ГО Палилула 
Објекат (простор) и локација 
реализације пројекта ГО Палилула, Војводе Путника 8 

Најзначајнији резултати пројекта  Поједностављење процеса 
добијања информација и 
пружања услуга у области 
преузетништва 

 Формиран Центар за развој 
предузетништва ГО Палилула 

 Унапређени капацитети 
администрације ГО Палилула 

 Унапређено пословно 
окружење ГО Палилула и 
Града Ниша  

 
Улога ваше организације (носилац 
пројекта или партнер) као и на који 
начин сте учествовали у реализацији 
пројекта и колико запослених је било 
укључено у пројекат 

Носилац пројекта 

Партнери пројекта (за оне пројекте у 
којима сте били носилац пројекта) / 

Трошкови пројекта 1.497.600,00 
 
Назив пројекта Подизање нивоа људских и техничких 

способности локалне управе 
Објекат (простор) и локација 
реализације пројекта ГО Палилула, Бранка Радичевића 1 

Најзначајнији резултати пројекта  Формиран услужни центар 
 Опремљен услужни центар 
општинске управе 

 Обучено особље за рад у 
услужном центру 

 
Улога ваше организације (носилац 
пројекта или партнер) као и на који 
начин сте учествовали у реализацији 
пројекта и колико запослених је било 
укључено у пројекат 

Нослилац пројекта 

Партнери пројекта (за оне пројекте у  
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којима сте били носилац пројекта) 
Трошкови пројекта 9.300.000,00 
 
Назив пројекта Подизање капацитета општине 

Палилула увођењем система квалитета 
ISO 9001: 2001 

Објекат (простор) и локација 
реализације пројекта ГО Палилула, Бранка Радичевића 1 

Најзначајнији резултати пројекта  Успостављен систем 
квалитета менаџмента 
Општине Палилуа у складу са 

                   ISO 9001: 2001 стандардом 
 Повећање капацитета малих и 
средњих предузећа из 
Општине 
Палилула.Представници 
МСП-а упознати са значајем и 
потребом успостављања 
стандарда 

 Повећан капацитет услуга 
Општине Палилула 

Улога ваше организације (носилац 
пројекта или партнер) као и на који 
начин сте учествовали у реализацији 
пројекта и колико запослених је било 
укључено у пројекат 

Носилац пројекта 

Партнери пројекта (за оне пројекте у 
којима сте били носилац пројекта)  

Трошкови пројекта 1.500.000,00 
 
Назив пројекта Увођење система „48 сати“ у 

функционисање ГО Палилула 
Објекат (простор) и локација 
реализације пројекта ГО Палилула, Бранка Радичевића 1 

Најзначајнији резултати пројекта Повећано задовољство грађана радом 
општинских служби 
Повећан број услуга/интервенција 
служби ГО Палилула 
Повећана комуникација грађана и ГО 
Палилула 

Улога ваше организације (носилац 
пројекта или партнер) као и на који 
начин сте учествовали у реализацији 
пројекта и колико запослених је било 
укључено у пројекат 

Носилац пројекта 

Партнери пројекта (за оне пројекте у  
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којима сте били носилац пројекта) 
Трошкови пројекта 1.487.680,00 
 
4.2. Ресурси: 
 
 
 
Годишњи буџет у претходне 
три године (наведите, где је 
могуће, за сваку годину 
појединачно, имена главних 
финансијера проценат њиховог 
доприноса у укупном 
годишњем буџету) 

Година Укупан 
буџет 

Главни 
финансијери 

Проценат 
учешћа у 

целокупном 
буџету 

2008 70.363.222,97 Град Ниш 100% 

2009 93.712.610,72 Град Ниш 100% 

2010 88.669.781,78 Град Ниш 100% 

 
Број стално и привремено 
запослених у вашој 
организацији по категоријама 
(нпр. директор, менаџер, 
стручни радници, рачуновођа, 
назначавајући њихова радна 
места) 

Радно место Број 
запослених 

 69 
  
  
  
  
  
  

Опрема и просторни 
капацитети 

 
 

Остали релевантни ресурси 
(нпр. волонтери, сарадничке 
организације) 
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5. ПРИКАЗ БУЏЕТA  
 
Рбр. Радови/трошкови Јед.мере јединица Цена по 

јединици 
Трош/динара 

1. Рушење АБ стубова 
западне капије. Рушење 
извести пажљиво. Шут 
прикупити, изнети, 
утоварити у камион и 
одвести на градску 
депонију. У цену улази 
и помоћна скела. 

м3 1,30 10.200,00  13.260,00 

2. Рушење АБ темеља 
постојећих ограда 
компресором, 
машински ископ 
багером са кашиком 
ширине 30цм и одвоз 
шута на депонију.  

м3 14,00 2.125,00  29.750,00 

3. Израда АБ стубова 
капије, димензије 
~50х50х275цм и 
~50х50х215, од бетона 
марке МБ20.  

. м3 4,00 15.300,00 61.200,00

4. Израда темеља и 
парапета ограде од 
бетона МБ 20 

м3 10,00 15.300,00 153.000,00

5. Затрпавање рова око 
темеља и парапетних 
зидова ограде земљом 
из ископа 

м3 10,00 170,00 1.700,00

6. Израда завршне обраде 
бетонског парапета 
ограде, вештачким 
каменом, у техници 
,,штоковање“   

М2 505,70 3.000,00 1.517.100,00

7. Израда завршне обраде 
АБ стубова капије и 
ограде, вештачким 
каменом, у техници 
,,штоковање“.   

Мет.дужн
и 

359,30 3.000,00 1.077.900,00

8. Израда завршне обраде 
АБ стубова капије и 
ограде, вештачким 
каменом, у техници 
,,штоковање“.   

Мет.дужн
и 

404,00 2.550,00 1.030.200,00
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9. Израда и постављање 
капије од кованог 
гвожђа.  

кг 560,00 1.020,00 571.200,00

10. Израда и постављање 
ограде од кованог 
гвожђа.  

кг 2.838,00 1.020,00 2.894.760,00

11. Санација постојеће 
ограде од кованог 
гвожђа.  

м2 126,00 850,00 107.100,00

12. Израда 
електроинсталације, 
набавка и монтажа 
расветних тела ø300мм. 

ком 3,00 3.400,00 10.200,00

13. Уклањање ограде од 
бодљикаве жице висине 
2,5м постављене 
између 
армиранобетонских 
стубова 10/10цм.  

М2 181,30 300,00 54.390,00

14. Машински ископ земље 
за темеље зидане 
ограде.  

m3 54,50 850,00 46.325,00

15. Израда АБ темеља 
зидане ограде у 
двостраној оплати од 
бетона марке МБ20.  

m3 34,80 14.500,00      504.600,00 

16. Зидање оградног зида 
(дебљине 25цм) на 
северозападној и 
западној страни 
гробља, пуном опеком 
у продужном малтеру 
(Р  1:2:6).  

m3 68,30 
 

7.650,00 522.495,00

17 Израда АБ 
хоризонталног 
серклажа преко зиданог 
оградног зида од опеке. 

m3 10,90 15.300,00 166.770,00

18 Поправка оштећених 
делова ограде од 
универзалног плетива, 
у раму од бетонског 
гвожђа Ф16. Укупна 
висина ограде је око 
135цм, а са парапетом 
је ~200цм. Ограду 
демонтирати, заменити 
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оштећене и зарђале 
делове и поново 
монтирати 
(заваривањем за 
стубове посредно преко 
,,бркова,, од ГА Ф10). 
Оштећене делове 
парапеа и стубова 
уклонити, извршити 
санацију цементним 
малтером, а шут 
прикупити и одвести на 
градску депонију. По 
потреби извршити 
потпуно обијање бетона 
са стубова и поновно 
бетонирање у 
четвоространој оплати 
бетоном МБ 20.   
-санација ограде од 
универзалног плетива. 
- санација бетског дела 
ограде 
- м3 бетона за санацију 
стубова, са оплатом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
м2 
м2 
 
m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40,00 
40,00 
 
1,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

340,00 
510,00 

 
12.750,00 

13.600,00
20.400,00

12.750,00

19 
 

Чишћење и фарбање 
ограде од универзалног 
плетива. Са ограде 
уклонити стару боју, а 
затим фарбати 
основном и бојом за 
метал. Завршни слој 
боје треба да је мат, без 
сјаја у црном тону 
Обрачун по м2 ограде 
све комплет (мерено 
обострано) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
м2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
550,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

510,00 280.500,00

20. Рашчишћавање терена 
на јужној страни 
гробља на траси будуће 
ограде. Терен 
рашчистити у ширини 
од мин 1,5м целом 
дужином трасе. 
Рашчишћавање вршити 
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ручним алатима и 
ручно. 

ml 510,00 680,00 346.800,00

21. Ручни ископ земље за 
темеље стубова жичане 
ограде на јужној страни 
гробља. Рупе димензије 
50цм у пречнику и 
дубине 50цм копати на 
сваких три метра. 
Сувишни земљу 
распланирати по терену 
Обрачун по м3 
ископане земље 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

680,00 17.000,00
22. Израда стубова (жичане 

ограде) од цевастих 
челичних прифила 
Ф70мм укупне висине 
200цм и њихова 
уградња у предвиђена 
места. 
Обрачун по стубу све 
комплет са 
бетонирањем темеља 

 
 
 
koм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
170,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.250,00 722.500,00
23. Израда ограде од 

поцинкованог жичаног 
плетива, висине 150цм. 
на јужној страни 
гробља. Жичану ограду 
монтирати за челичне 
стубове заваривањем. 
Обрачун по м2, све 
комплет, набавка, 
израда, монтажа, 

 
 
 
 
 
 
 
 
м2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
760,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

340,00 258.400,00

24. Бојење челичних 
стубова жичане ограде. 
Стубове очистити од 
прашине и рђе, 
одмастити, а затим 
фарбати основном и 
црном (мат) бојом за 
метал. 
Обрачун по ком ограде 
све комплет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
170,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

170,00 28.900,00
25. Ручни ископ земље за 

саднице ,,живе ограде“ 
и сађење истих.. На 
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сваки метар дужни 
садити по 5 садница. 
Саднице након сађења 
добро залити водом. 
Обрачун по комаду 
саднице, све комплет 

 
 
 
 
 
koм 

 
 
 
 
 
2.535,00 

 
 
 
 
 

100,00 253.500,00
26. УКУПНО  вредност 

радова  
Без  ПДВ-
а 

  10.716.300,00

27. Надзор радова ( 2%) ком 1 214.326,00 214.326,00
28. УКУПНО вредност 

радова 
Без  ПДВ-
а 

  10.930.626,00

29. УКУПНО  вредност 
радова 

Са ПДВ-
ом 

  12.898.138,68

30. Сагласност Завода за 
заштиту споменика 

ком 1 25.000,00 25.000,00

31. Израда пројекта  ком 1 150.000,00 150.000,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ 
ПРОЈЕКТА 

   13.073.138,68

 
 
 

Укупни трошкови пројекта  

са ПДВ-ом 
Износ који се тражи од 

Града 

Проценат износа који се 
тражи од Града у 

укупним трошковима 
пројекта 

13.073.138,68 13.073.138,68 100%
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6.     ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА  ПРОЈЕКТА 
 
Ја доле потписани, одговоран за пројекат у име организације подносиоца пројекта, 
потврђујем да су: 
(а) информације изнете у предлогу пројекта тачне 
(б) да подносилац пријаве и његови партнери испуњавају све услове из конкурсне 
документације да учествују у реализацији овог пројекта 
(ц) да подносилац пријаве и особе предвиђене за реализацију пројекта имају и 
професионалне компетенције и наведене квалификације 
 
 
 
 
Име и презиме:  

Игор Новаковић 
Функција у организацији: Председник ГО Палилула 
Потпис:  

 
Датум и место: 28.01.2011. Ниш 
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7. ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОЈЕКТА – Попуњавају само организације које имају 
партнерство, свака организација појединачно 
 
Ја, доле потписани, у име_______________________________(навести назив 
организације), партнерске организације пројекта потврђујем да сам: 
(а) прочитао целокупан предлог пројекта 
(б) да сам сагласан са садржајем предлога пројекта 
(ц) да сам сагласан са садржајем партнерског споразума који дефинише улогу 
партнерске организације у име које потписујем ову изјаву 
 
 
Име и презиме: Милош Симоновић 

 
Функција у организацији: Градоначелник 
Потпис:  

 
Датум и место:  
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