
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 36а Одлуке о буџету Града Ниша за 2013. годину („Службени 
лист Града Ниша“, број  108/12 и број  15/10), члана 72 Пословника о раду Градског  већа 
Града  Ниша  („Службени  лист  Града  Ниша“,  број  1/13),  а  на  основу  Јавног  позива 
Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе за подношење предлога пројеката 
објављеног 03.04.2013. године,

Градско  Веће  Града  Ниша,  на  седници  одржаној  дана  12.04.2013.  године, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I  Град  Ниш  по  Јавном  позиву  Министарства  регионалног  развоја  и  локалне 
самоуправе  у  оквиру  МЕРЕ  ПОДРШКЕ  РАЗВОЈУ  РЕГИОНАЛНЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ 
пријављује следеће пројекте:

1. РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ ЉУБЕРАЂА И ПУМПНЕ СТАНИЦЕ 
БАБУШНИЦА  НА  РЕГИОНАЛНОМ  ВОДОВОДНОМ  СИСТЕМУ  ЉУБЕРАЂА-НИШ 
укупне вредности  42.150.000,00 динара, од чега Град Ниш пројекат суфинансира са 50 %, 
односно у износу од 21.075.000,00 и то у 2013. години у износу од 10.537.500,00  динара са 
позиције  237  у  Буџету  Града  Ниша  за  2013.  годину,  а  обезбедиће  средства  у  износу  од 
10.537.500,00  динара у Буџету Града Ниша за 2014. годину.

II  Град  Ниш  по  Јавном  позиву  Министарства  регионалног  развоја  и  локалне 
самоуправе  у  оквиру  МЕРЕ  ПОДРШКЕ  ИНВЕСТИЦИЈАМА  КРОЗ  РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА пријављује следеће пројекте:

1.  ИЗГРАДЊА  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  ЗА  УПОТРЕБЉЕНУ  ВОДУ  СЕЛА  ГОРЊИ 
КОМРЕН укупне вредности 19.999.495,57 динара,од чега Министарство регионалног развоја 
и локалне самоуправе пројекат суфинансира са 35 % у износу од 7.000.000,00 динара,  Град 
Ниш пројекат суфинансира са 15 %, у износу од 3.000.000,00  са позиције 250 у Буџету Града 
Ниша за 2013. годину, из самодоприноса мештана пројекат се суфинансира са 50 %, односно 
9.999.495,57 динара, од тога је до 2013. године уплаћено 6.399.495,57 динара а у 2013. години 
биће обезбеђено 3.600.000,00 динара.

2.  РЕКОНСТРУКЦИЈА  И  ДОГРАДЊА  ОБЈЕКАТА  ЈАВНЕ  НАМЕНЕ-СТАРЕ 
ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ  У  СЕЛУ  КАМЕНИЦА,  ГО  ПАНТЕЛЕЈ  РАДИ  ФОРМИРАЊА 
ПРОИЗВОДНО  ЕДУКАТИВНОГ  ВИНАРСКО  ВОЋАРСКОГ  ДОМА  укупне  вредности 
26.366.877,60  динара,  од  чега  Министарство  регионалног  развоја  и  локалне  самоуправе 
пројекат  суфинансира  са  85,61  % у  износу  од  22.572.000,00  динара,  Град  Ниш пројекат 
суфинансира са 14,39 %, у износу од 3.794.877,60 динара, који је платио до 2013. године.



III Град  Ниш  по  Јавном  позиву  Министарства  регионалног  развоја  и  локалне 
самоуправе  у  оквиру  МЕРЕ  УНАПРЕЂЕЊА  ЛОКАЛНЕ  И  РЕГИОНАЛНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ – ГРАДИМО ЗАЈЕДНО пријављује следеће пројекте:

1. РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “БРАНКО МИЉКОВИЋ” 
У НИШУ, укупне вредности 110.000.000,00 динара, од чега Град Ниш пројекат суфинансира 
са 50 %, односно у износу од 55.000.000,00 и то у 2013. години у износу од 27.500.000,00 
динара са позиције 237 у Буџету Града Ниша за 2013. годину, а обезбедиће средства у износу 
од 27.500.000,00 динара у Буџету Града Ниша за 2014. годину.

2.  ИЗГРАДЊА  ДЕЧИЈИХ  ВРТИЋА  У  ГРАДУ  НИШУ,  ПРИГРАДСКИМ 
НАСЕЉИМА  И  СЕЛИМА  (Вртић  у  улици  Париске  комуне,  Вртић  између  Поповца  и 
Медошевца, Вртић у Новом селу, Вртић у Брзом Броду, Вртић у Трупалу), укупне. вредности 
228.158.100,00 динара, од чега Град Ниш пројекат суфинансира са 50 %, односно у износу од 
114.079.050,00 и  то у 2013.  години у  износу од 57.039.525,00  динара  са  позиције  237 у 
Буџету Града Ниша за 2013. годину, а обезбедиће средства у износу од 57.039.525,00 динара 
у Буџету Града Ниша за 2014. Годину.

3. РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА У ГРАДУ НИШУ (радови на реконструкцији улица: 
Драгише Цветковића, Цара Душана, Косте Стаменковића, 1 300 каплара, Генерала Транијеа, 
Прибојска,  Трг  Краља Александра,  Војводе Мишића,  Девете бригаде,  Сомборски булевар 
средњи део), (припрема инвестиционо-техничке документације и радови на реконструкцији: 
Хајдук  Вељка, Дурмиторска,  Епископска,  Марина  Држића,  Светозара  Марковића, 
Рузвелтова,  Гетеова,  Хумска, Учитељ  Тасина, Трг  Павла  Стојковића, Игманска)  укупне 
вредности 529.000.000,00 динара, од чега Град Ниш пројекат суфинансира са 50 %, односно у 
износу од  264.500.000,00 динара,  и  то  у  2013.  години 132.250.000,00 са  позиције  237 у 
Буџету Града Ниша за 2013 годину, а обезбедиће средства 132.250.000,00 динара у Буџету 
Града Ниша за 2014. годину. 

IV  Град Ниш је у буџету Града за 2013. годину определио средства за пројекте који ће 
се финансирати у текућој  години и определиће средства  у буџету Града за финансирање 
пројеката у нарадним годинама.

V  Овлашћује се Заменик Градоначелника да у име Града потпише пријаве Пројеката 
са пратећом документацијом.

VI Налаже се Управи за привреду,  одрживи развој  и заштиту животне средине,  да 
реализује ово решење.

VII Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине је у обавези да 
Градоначелнику  Града  Ниша,  Градском  већу  и  члану  Градског  већа  Ненаду  Гашевићу, 
координатору за пројекте, достави извештај о аплицираним пројектима.

У Нишу, дана 12.04.2013. године
Број: 606-1/2013-03

ГРАДСКО ВЕЋЕ
        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ

      Заменик Градоначелника
          Љубивоје Славковић



О б р а з л о ж е њ е

Министарство  регионалног  развоја  и  локалне  самоуправе,  а  у  складу  са  мерама 
економске  политике  Владе  Републике  Србије,  у  циљу  инфраструктурне  подршке 
равномернијем  регионалном  развоју,  подизању  регионалне  конкурентности  и  подршке 
развоју јединица локалне самоуправе и на основу Закона о Буџету Републике Србије за 2013. 
годину и Програма мера о распореду и коришћењу средстава за подстицање регионалног 
развоја у 2013. годину, 03.04.2013. године је расписало:

1. Јавни позив за подношење предлога МЕРЕ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ РЕГИОНАЛНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ. У оквиру ове мере, укупна расположива средства за учешће у 
финансирању пројекта израде пројектно-техничке документације и изградње 
регионалне саобраћајне, комуналне и друге инфраструктуре износе 139.000.000,00 
динара. Право на коришћење средстава имају јединице локалне самоуправе, које 
испуњавају основне и посебне услове и доставе неопходну документацију;

2. Јавни  позив  за  подношење  предлога  МЕРЕ  ПОДРШКЕ  РАЗВОЈУ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА. У оквиру ове мере, расположива 
средства  су  170.000.000,00  динара.  Право  коришћења  средстава  имају  месне 
заједнице, а подносиоци предлога су локалне самоуправе;

3. Јавни позив  за  подношење предлога  МЕРЕ ПОДРШКЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА КРОЗ 
РЕАЛИЗАЦИЈУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА. У оквиру ове мере,  укупна 
расположива средства су 80.000.000,00 динара. Право на коришћење средстава имају 
локалне самоуправе које испуњавају опште и посебне услове и доставе  неопходну 
документацију;
 

4. Јавни  позив  за  подношење  предлога  МЕРЕ  УНАПРЕЂЕЊА  ЛОКАЛНЕ  И 
РЕГИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ –  ГРАДИМО  ЗАЈЕДНО.  У  оквиру  ове  мере, 
укупно расположива средства за реализацију износе 160.000.000,00 динара из Буџета 
Републике Србије и 910.223.000,00 динара из кредита Европске инвестиционе банке. 
Право на коришћење средстава имају локалне самоуправе које испуњавају опште и 
посебне услове и доставе неопходну документацију.

Рок за подношење пријава је 12.04.2013. године. Свака локална самоуправа има право да 
по сваком Јавном позиву достави три предлога пројеката. У опште услове предвиђено је да 
поднет предлог у складу са наменом на одговарајућем обрасцу и са потребном техничком 
документациојом која подразумева извод из Одлуке о буџету јединице локалне самоуправе, 
грађевинску дозволу или акт надлежног органа на основу којег започиње извођење радова, 
оверену фотокопију насловне стране Главног пројекта, оверену фотокопију насловне стране 
Студије  о  процени  утицаја  на  животну  средину  (уколико  је  потребно).  Ако  се  Пројекат 
реализује по фазама, осим ове документације, потребно је и оверена окончана ситуација и 
Записник о примопредаји радова.

Ако се средства траже за израду пројектно-техничке документације, доставља се доказ да 
је предмет пројекта у складу са просторним и урбанистичким плановима и информацијама о 
локацији у складу са Законом о планирању и изградњи и процењена вредност објекта.

Критеријуми за расподелу средстава су степен развијености јединице локалне самоуправе 
на чијој територији се пројекат реализује, у складу са Уредбом о утврђивању јединствене 
листе развијености региона и јединица локалне самоуправе, ефекти пројеката, усклађеност са 
циљевима  дефинисаним  Програмом  и  стратешким  документима,  број  директних  и 
индиректних  корисника  пројекта,  допринос  пројекта  регионалном  развоју  изражен  кроз 



одрживост  пројекта,  степен  спремности  пројектно-техничке  документације  и  стање 
одобрења и дозвола.

Ови  Јавни  позиви  не  предвиђају  децидно  обавезу  локалне  самоуправе  да  пројекте 
суфинансира, али због износа расположивих средстава, суфинансирање је пожељно, посебно 
имајући  у  виду  и  чињеницу  да  је  Град  Ниш  у  складу  са  Уредбом,  јединица  локлане 
самоуправе чија је развијеност изнад републичког просека.

У  оквиру  овог  Јавног  позива,  Градске  општине,  Градске  управе,  Јавна  предузећа  и 
установе Града доставиле су предлоге пројеката, који су на основу члана 36 а Буџета Града 
Ниша,  достављени  на  одлучивање  Градском  већу.  У  оквиру  три  мере,  Град  Ниш  може 
аплицирати 9 пројеката.

На основу свега напред изложеног и на основу прелдожених предлога пројеката, Управа 
за  привреду,  одрживи развој  и  заштиту животне  средине,  као  ресорна  Управа,  предлаже 
Градском већу да донесе Решење о избору и пријављивању пројеката по Јавним позивима 
Министарства  регионалног  развоја  и  локалне  самоуправе,  водећи  рачуна  о  степену 
спремности пројектно-техничке документације за реализацију, као и потребама Града да се 
пројекти реализују.

НАЧЕЛНИК

Драган Карличић


