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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 
92/2010 и 37/2011) 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 21.06.2011. године, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о прихватању учешћа и 
суфинансирању пројекта „Ревитализација фасаде зграде Палате правде у Нишу-II и III фаза“. 

II Носилац Пројекта је Виши суд у Нишу, а партнер на пројекту је Град Ниш. 
III Укупна вредност пројекта је 3.269.742,20 динара, а Град Ниш суфинансира 

пројекат у износу од 1.569.742,20 динара. Министарство правде Републике Србије 
суфинансира пројекат у износу од 1.700.000 динара. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
  Пројекат „Ревитализација фасаде зграде Палате правде у Нишу II и III фаза“ има за 
циљ адаптацију фасаде зграда Вишег суда у Нишу, ради унапређења заштите споменика 
културе у Граду, обезбеђења сигурности грађана Града Ниша и побољшања естетског 
изгледа града. 
 Фасада зграде Палате правде је под заштитом Завода за заштиту споменика културе 
Ниш, и Град Ниш је ове године финансирао прву фазу њене ревитализације. У овом тренутку 
фасада је у лошем стању, јер се завршни слој фасаде на великој површини већ одлепио, а 
добар део фасаде је у поступку одлепљивања. Осим тога постоји опасност одроњавања дела 
фасаде при неповољним временским приликама, што је ризично за пролазнике. 

 Санација зграде палата правде се одвија у три фазе. Прва фаза је 
реконструкција фасаде у приземљу зграде. Ова фаза је завршена реализацијом пројекта 
„Ревитализација фасаде зграде Палате правде у Нишу-I фаза“, коју је у потпуности 
финансирао Град Ниш. 

Пројекат „Ревитализација фасаде зграде Палате правде у Нишу II и III фаза“ је 
наставак претходног пројекта, чији је циљ реконструкција дела фасаде Вишег суда у Нишу у 
ул. Стевана Првовенчаног и фасада куле (II фаза) и дела фасаде у улици Вожа Карађорђа (III 
фаза). 

Приликом реализације пројекта „Ревитализација фасаде зграде Палате правде у 
Нишу-I фаза“ у поступку јавне набавке за избор извођача радова изабран је Монумент 
инжењеринг д.о.о из Ниша, који је све радове из I фазе завршио по цени од 492.567,40, чиме 
је направљена уштеда у вредности од 1.569.742,20 динара. 

За реализацију пројекта „Ревитализација фасаде зграде Палате правде у Нишу II и III 
фаза“ потребно је 3.269.742,20 динара. Како је из буџета Републике Србије преко 
Министарства правде обезбеђено 1.700.000 динара за финансирање пројекта, предлажемо да 
се преостала средства из пројекта „Ревитализација фасаде зграде Палате правде у Нишу-I 
фаза“ који је финансирао Град Ниш у износу од 1.569.742,20 динара ангажују за реализацију 
пројекта „Ревитализација фасаде зграде Палате правде у Нишу II и III фаза“. 



Виши суд у Нишу је прибавио предрачун радова за реконструкцију фасада Вишег 
суда у Нишу од Предузећа за пројектовање“АБР“ из Ниша. 

Укупна вредност пројекта је 3.269.742,20 динара, а Град Ниш суфинансира пројекат у 
износу од 1.569.742,20 динара. Министарство правде републике Србије суфинансира 
пројекат у износу од 1.700.000 динара. 

Време реализације пројекта је 10 месеци. 
Средства за суфинансирање овог пројекта биће обезбеђена у буџету  Града Ниша за 

2011. годину. 
Пројекат „Ревитализација фасаде зграде Палате правде у Нишу-II и III фаза“ је 

значајан за заштиту споменика културе града Ниша, па Градско веће Града Ниша предлаже 
Градоначелнику да, у складу са својим овлашћењима, донесе решење о прихватању учешћа и 
суфинансирању пројекта. 
  

 
 
Број: 597-4/2011-03 
У Нишу,  21.06.2011. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                             

ПРЕДСЕДНИК 
 

                                                                                                   мр Милош Симоновић 


