
На  основу  члана 56. Статута  Града  Ниша  („Службени  лист  Града
Ниша“, број 88/2008) и члана 5. Одлуке о уређењу и одржавању паркова, зелених
и  рекреационих  површина  („Службени  лист  Града  Ниша“,  број  89/2005  и
38/2010), 

Градско  веће  Града  Ниша,  на  седници  одржаној  30.05.2014  године,
доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

I

Даје  се  сагласност  на  Програм  одржавања  парковског  и  дечијег
мобилијара и новогодишње и божићне декорације у граду ЈКП ''Горица'' Ниш за
2014.  годину,  усвојен  одлуком  Надзорног  одбора  ЈКП  ''Горица''  Ниш  број
1-647/2-7  од 19.02.2014. године.

II

 Решење  доставити:  Јавном  комуналном  предузећу  "Горица"  Ниш,
Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Управи за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број: 715-2/2014-03

У Нишу, 30.05.2014 године 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



 
О б р а з л о ж е њ е

Надзорни  одбор  ЈКП  "Горица"  Ниш,  Одлуком  број 1-647/2-7 од
19.02.2014.  године,  усвојио  је  Програм  одржавања  парковског  и  дечијег
мобилијара и новогодишње и божићне декорације у граду за 2014. годину  и
исти је достављен Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на
даљи поступак, у циљу добијања сагласности Градског већа Града Ниша.

Правни основ  за  доношење Програма  садржан је  у  члану  5.  Одлуке о
уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина (''Службени
лист града Ниша'', број 89/2005 и 38/2010).

Програм  одржавања парковског и дечијег мобилијара и новогодишње и
божићне декорације  у граду за 2014. годину, обухвата  одржавање парковског
мобилијара, одржавање дечијег мобилијара, израду новог парковског и дечијег
мобилијара,  одржавање  корпи  за  отпатке  и  декорацију  града  поводом
Новогодишњих и Божићних празника.

Укупна  вредност  средстава  за  реализацију  Програма  одржавања
парковског и дечијег мобилијара и новогодишње и божићне декорације у граду
за 2014. годину планирана је у износу од 10.316.648,25 динара. 

Управа  за  финансије,  изворне  приходе  локалне  самоуправе  и  јавне
набавке доставила је мишљење број 11-325/2014 од 03.03.2014. године у коме се
констатује да се Програм може реализовати у оквиру средстава планираних за
те намене Одлуком о буџету Града Ниша за 2014. годину. 
 Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, је разматрајући
достављени  Програм,  утврдила  да  је  исти  сачињен  у  складу  са  важећим
законским прописима и предлаже доношење решења као у диспозитиву.

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА 

Хранислав Ђорђевић
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ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ПАРКОВСКОГ И ДЕЧЈЕГ МОБИЛИЈАРА И НОВОГОДИШЊЕ И
БОЖИЋНЕ ДЕКОРАЦИЈЕ У ГРАДУ ЗА 2014. ГОДИНУ

Програм рада сектора Сигнализација и јавна расвета и његове службе одржавања
на одржавању парковског и дечјег мобилијара  у граду за 2014. годину обухвата радове на
отвореним и затвореним јавним површинама у граду и то:

� Мобилијар  -  одржавање,  подразумева  парковске  клупе  и  дечје  играчке  а
одржавањем је обухваћено:
• Поправка и фарбање парковских клупа,
• Поправка, одржавање и фарбање дечјих играчака,

� Мобилијар, набавка новог, подразумева:
• Израду и монтажу нових парковских клупа, 
• Израду и монтажу дечјих играчака,

� Декорација града поводом новогодишњих и Божићних празника.

МОБИЛИЈАР, ПОПРАВКА, ФАРБАЊЕ КЛУПА И ПОПРАВКА ДЕЧЈИХ ИГРАЧАКА

Поправкa и одржавање парковских клупа

У  парковима  и  на  другим  јавним  површинама  у  граду  налази  се  велики  број  клупа
разноликих конструкција.  Присутна  су
решења:  бетон  -  дрво,  метал  -  дрво,
такође  и  решења  са  наслоном  и  без
наслона. Радови  на  поправци  и
одржавању  парковских  клупа  су
најчешће:  замена  и  фарбање  штафни,
фарбање комплетних клупа.

У протеклој 2013. години одобрена
средства за ову намену су исцрпљена
већ у деветом месецу, тако да се
слободно може рећи да је извршена  
поправка недовољног броја клупа (нешто
око  800  ком.)  при  чему  је  замењено
1501.  дрвена  штафна  и  извршено

фарбање  56  комплетних  клупа.  Поред  насилничког  понашања  појединаца  проблем
представљају  и  дотрајале  штафне,  пропале  од утицаја спољашњих  фактора, те их  је
потребно заменити али се због мањка средстава та замена увек остављала за ``следећу``
годину. 

Средства која се издвајају за ову намену нису повећавана последњих неколико година
док  су  цене  материјала  и  енергената  значајно порасле  па  се  тако  из  године  у  годину
поправља  све  мањи  број  клупа,  те  је  за  очекивати   да  ће  и  у  2014. год.  са  одобреним
средствима овај проблем бити још израженији.

Поправка, одржавање и фарбање дечјих играчака

Дечје играчке налазе се у градским парковима и
јавним  површинама  у  градском  тако  и сеоском
подручју.  Највише  игралишта  налази  се  на
међублоковском  простору  поред  стамбених
зграда где су изграђена у циљу пружања вишег
стандарда  становања. Одржавање се углавном
своди  на  замену  седишта  на  љуљашкама  и
клацкалицама  или   њиховом  фарбању,  мада
није реткост да су играчке оштећене до те мере



да угрожавају безбедно  коришћење, те је у таквим случајевима обим поправки сложенији.
До  сада  су  ,  када  су  поправке  у  питању  предност  имале  дечје  играчке  у  централним
градским  парковима.  Због  недовољног  улагања  у  играчке  на  периферији  града  и
међублоковским просторима стамбених зграда те дечје играчке су тренутно у доста лошем
стању  тако  да  је  потребно  више  пажње  и  новца  посветити  и  тим  деловима  града  и  на
сеоском подручју.

МОБИЛИЈАР, НАБАВКА НОВОГ

Израда и монтажа нових парковских клупа

Град  Ниш  поседује  велики  број  клупа  у
парковима  и  јавним  и  међублоковским
површинама.  Због  дотрајалости  клупа  и
развоја  града  из  године  у  годину  расте
потреба  за  постављањем  нових  клупа,
како  у  новим  парковима  тако  и  на  већ
постојећим површинама. 
Типови  клупа  које  поставља,  ЈКП
``Горица``, су бетонска клупа са наслоном
и  без  наслона  као  и  клупа  ``МОДЕЛАРА``
која  је  израђена  у  комбинацији  метал  и
дрво.  Ови  типови  клупа  су  уједно  и
најзаступљенији у нашем граду.У протеклој
години  због  недостатака  новца  за  ову
намену постављено је само  педесетседам
нових  клупа,  што  је  само  део  потреба.

Такав програм је предвиђен и за 2014. год. што ће проузроковати још већу дисхармонију у
потребним и постојећим клупама на јавним површинама. 

Израда и монтажа дечјих мобилијара

Предвиђена  је  израда  и  постављање
дечјих мобилијара  од  дрвета  и метала на
слободним  јавним  површинама  на  основу
налога ЈП ``Дирекција за изградњу града``.
Досадашња пракса да се око постављања
нових  играчака  консултују  и  Градске
Општине  показала  је  добре  резултате  па
ће  се  та  пракса  сигурно  наставити  и  ове
године.  На  местима  где  су  дечје  играчке
већ  постављене  а  уочено  је  да  је  њихов
број  недовољан,  поставиће  се  додатне
играчке а ићи ће се и на допуну другачијим
играчкама каквих до сада није било на тим
локацијама.



ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА ПОВОДОМ БОЖИЋНИХ И НОВОГОДИШЊИХ ПРАЗНИКА

 У  протеклом  периоду  елементи  за
декорацију  су  задовољили  како  изгледом
тако  и  квалитетом.  Међутим,  елементи
декорације се морају временом обнављати
обзиром  да  су  израђени  од  пластике  која
сама по себи није дуговечна а потребно је
унети и неке измене у декорацију да не би
постала  монотона.  Управо  то  понављање
истих  елемената  је  и  једина  замерка  коју
грађани  имају  на  декорацију  у  нашем
граду.  У  последњих  неколико  година  на
тржишту  су  се  појавили  нови  производи
који  су  лепши,  ефектнији  а  уз  све  то  и

троше  мање електричне  енергије.  Међутим,  и овде  се јавља  проблем  како  финансирати
замену постојећих елемената па се из године у годину иде са најјефтинијим решењем а то
је поправка и монтажа постојећих елемената.

ЈКП  ``Горица``,  годинама  уназад   предлаже  Управи  за  планирање  и  изградњу  и
кабинету градоначелника да заједнички сачине елаборат о декорацији града за све важније
празнике и манифестације које се у граду обележавају и који ће се усвојити у Скупштини
града Ниша и бити један од докумената на основу кога ће се вршити радови у овој области.

Подсетићемо  Вас  само  на  најважније:  Градска  слава,  филмски  сусрети,  музичке
свечаности .......Такође треба обратити пажњу и на манифестације историјског значаја, које
због богатог наслеђа нашег града превазилазе оквире локалног карактера.

Одржавање металних корпи за отпатке

Поправка и замена конструктивних делова корпи

У  протеклим  годинама  на  ширем  подручју  града  је  дуж  булевара  и  саобраћајница  са
појачаним пешачким саобраћајем и у свим градским парковима постављено око 2.318 ком.
Металних корпи за отпатке.

  Услед  експлоатације  ових  корпи,
примећена  су  знатна  оштећења  и
потребе  за  њиховим  одржавањем.
Потребна  средства  за  одржавање  по
овој  позицији  далеко  превазилазе
предвиђени  износ  од  499.401,60 дин.  У
зависности  од  врсте  оштећења
приступиће се поправкама по позицијама
приказаним у предмеру радова.



Опрема и број радника за реализацију програма

Служба  одржавања  објеката која  годинама  уназад  обавља послове поправке, монтаже и
демонтаже  новогодишње  и  божићне  декорације,  одржавање  иизраду  новог  парковског  и
дечјег мобилијара набројане активности  обавља са 23 квалификована радника а у послу
им помажу и остали сектори својом механизацијом и опремом. 
За реализацију програма биће коришћена опрема (алат, возила и радне машине) из ранијих
година  уз  набавку  новог  алата  и  опреме.  Дакле,  у  2014.  години  неће  бити  великих
инвестиционих улагања у набавку опреме за обављање послова из овог програма. 

Резиме

Програм  за 2014. годину износи  10.316.648,25 динара  са  ПДВ-ом  и не разликује  се ни по
укупној количини средстава а ни по врсти посла који треба обавити од прошлогодишњег
програма.   Највећи  проблем  представљаће  и  ове  године  израда  и  монтажа  нових
парковских  клупа  и  дечјих  играчака  због  великог  удела  материјала  па  ће  самим  тим  и
резултати рада по овом програму бити слабији. Такође висина средстава ће утицати и на
целокупну  лошију слику функционалности клупа у грду, и корпи за отпатке  као и њиховом
смањивању, јер ћемо бити принуђени да их уместо поправљања, ради опште безбедности,
уклањамо са јавних површина. 



ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ПАРКОВСКОГ И ДЕЧЈЕГ МОБИЛИЈАРА И 
НОВOГОДИШЊЕ И БОЖИЋНЕ ДЕКОРАЦИЈЕ У 2014. ГОДИНИ 

број
комада

цена 20 % Цена са ПДВ-
ом

1.0.ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊА ПАРКОВСКИХ КЛУПА И ДЕЧЈИХ ИГРАЧАКА

1.1. ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВСКИХ КЛУПА

1.1.1.Замена и фарбање штафни на свим локацијама у граду:

Јединична цена: 1.368,00

Број комада: 700,00

Укупно цена 1.1.1. 957.600,00 191.520,00 1.149.120,00

1.1.2 фарбање комплетних клупа на свим локацијама у граду :

Јединична цена: 1.442,00

Број комада: 96,00

Укупно цена 1.1.2. 138.432,00 27.686,40 166.118,40

Укупна цена за позицију 1.1. 1.096.032,00 219.206,40 1.315.238,40

1.2.ПОПРАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И ФАРБАЊЕ ДЕЧЈИХ ИГРАЧАКА
(љуљашке, клацкалице, пењалице,... ,у парковима и стамбеним блоковима)

Укупна цена за позицију 1.2. 500.000,00 100.000,00 600.000,00

2.0.МОБИЛИЈАР, НАБАВКА НОВОГ
(Паркови, стамбени блокови и јавне површине)

2.1.ИЗРАДА И МОНТАЖА НОВИХ ПАРКОВСКИХ КЛУПА

2.1.1. Клупа са наслоном на свим локаијама у граду

Материјал 8.490,00

Рад на монтажи 5.320,00

Превоз 1.920,00

Јединична цена 15.730,00

Број комада 25,00

Укупна цена 2.1.1. 393.250,00 78.650,00 471.900,00

2.1.2.Клупа типа МОДЕЛАРА на свим локацијама у граду

Материјал 13.856,00

Рад на монтажи 3.540,00

Превоз 1.924,00

Јединична цена 19.320,00

Број комада 16,00

Укупна цена 2.1.2. 309.120,00 61.824,00 370.944,00

2.1.3 Клупа без наслона на свим локацијама у граду

Материјал 7.274,00

Рад на монтажи 3.667,00

Превоз 1.925,00

Јединична цена 12.866,00

Број комада 21,00

Укупна цена 2.1.3. 270.186,00 54.037,20 324.223,20

Укупно 2.1 1.167.067,20
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2.2 ИЗРАДА И МОНТАЖА НОВИХ ДЕЧЈИХ МОБИЛИЈАРА

2.2.1. Метална дечја љуљашка на свим локацијама у граду

Материјал 12.494,00

Рад на монтажи 12.121,00

Превоз 3.850,00

Јединична цена 28.465,00

Број комада 12,00

Укупна цена 2.2.1. 341.580,00 68.316,00 409.896,00

2.2.2. Метална дечја клацкалица  на свим локацијама у граду

Материјал 18.869,00

Рад на монтажи 9.973,00

Превоз 3.848,00

Јединична цена 32.690,00

Број комада 15,00

Укупна цена 2.2.2. 490.350,00 98.070,00 588.420,00

2.2.3. Метални дечји тобоган већи на свим локацијама у граду

Материјал 31.440,00

Рад на монтажи 11.210,00

Превоз 3.850,00

Јединична цена 46.500,00

Број комада 5,00

Укупна цена 2.2.3. 232.500,00 46.500,00 279.000,00

2.2.4. Метални дечји тобоган мањи на свим локацијама у граду

Материјал 22.127,00

Рад на монтажи 10.072,00

Превоз 3.851,00

Јединична цена 36.050,00

Број комада 5,00

Укупна цена 2.2.4. 180.250,00 36.050,00 216.300,00

Укупно 2.2 1.493.616,00

4.0. ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА ПОВОДОМ НОВОГОДИШЊЕГ И БОЖИЧНОГ ПРАЗНИКА

4.1. Рад на демонтажи елемената декорације

4.1.1.Светлећи елемент ВН 025

Јединична цена 1.910,87

Број комада 35,0 66.880,45 13.376,09 80.256,54

4.1.2.Светлећи елемент Ледене завесе

Јединична цена 10.919,25

Број комада 1,0 10.919,25 2.183,85 13.103,10
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4.1.3.Светлећи елемент Звезда

Јединична цена 1.637,89

Број комада 20,0 32.757,80 6.551,56 39.309,36

4.1.4.Светлећи елемент Пахуља тип 400ф2

Јединична цена 1.637,89

Број комада 30,0 49.136,70 9.827,34 58.964,04

4.1.5.Светлећи елемент Јелка

Јединична цена 1.637,89

Број комада 144,0 235.856,16 47.171,23 283.027,39

4.1.6.Светлећи елемент Пахуља

Јединична цена 1.637,89

Број комада 127,0 208.012,03 41.602,41 249.614,44

4.1.7.Светлећи елемент ПН 315

Јединична цена 1.637,89

Број комада 120,0 196.546,80 39.309,36 235.856,16

4.1.8.Светлећи елемент БРОЈ 2014

Јединична цена 4.476,89

Број комада 1,0 4.476,89 895,38 5.372,27

4.1.9.Светлећи елемент низови од разнобојних сијалица и украси на јелкама

Јединична цена 6.005,59

Број комада 35 210.195,65 42.039,13 252.234,78

4.1.10.Светлећи елемент МСФ3

Јединична цена 1.637,89

Број комада 30,0 49.136,70 9.827,34 58.964,04

4.1.11.Светлећи елемент СПАРК ЛАЈТ

Јединична цена 2.183,85

Број комада 80,0 174.708,00 34.941,60 209.649,60

4.1.12.Светлећи елемент ЗА ДЕКОРАЦИЈУМОСТОВА

Јединична цена 2.303,96

Број комада 60,0 138.237,60 27.647,52 165.885,12

4.1.13.Светлећи елемент ПН 316

Јединична цена 1.910,87

Број комада 37,0 70.702,19 14.140,44 84.842,63

4.1.14.Светлећи елемент ЗВЕЗДА ПАДАЛИЦА

Јединична цена 55,44

Број комада 250,0 13.860,00 2.772,00 16.632,00

4.1.15 Трошкови складиштења 330.807,00 66.161,40 396.968,40

Укупно 4.1. 2.150.679,86
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4.2. Монтажа елемената декорације

4.2.1.Светлећи елемент ВН 025

преглед и поправка 338,50

материјал за поправку 1.217,50

монтажа 1.910,87

Јединична цена 3.466,87

Број комада 35,00 121.340,45 24.268,09 145.608,54

4.2.2 Светлећи елемент Ледене завесе

преглед и поправка 338,50

материјал за поправку 22.493,66

монтажа 10.919,25

Јединична цена 33.751,41

Број комада 1,00 33.751,41 6.750,28 40.501,69

4.2.3 Светлећи елемент Звезда

преглед и поправка 338,50

материјал за поправку 818,94

монтажа 1.637,89

Јединична цена 2.795,33

Број комада 20,00 55.906,60 11.181,32 67.087,92

4.2.4 Светлећи елемент Пахуља тип 400ф2

преглед и поправка 338,50

материјал за поправку 1.201,12

монтажа 1.637,89

Јединична цена 3.177,51

Број комада 30,00 95.325,30 19.065,06 114.390,36

4.2.5 Светлећи елемент Јелка

преглед и поправка 338,50

материјал за поправку 600,56

монтажа 1.637,89

Јединична цена 2.576,95

Број комада 144 371.080,80 74.216,16 445.296,96

4.2.6 Светлећи елемент Пахуља

преглед и поправка 338,50

материјал за поправку 436,77

монтажа 1.637,89

Јединична цена 2.413,16

Број комада 127 306.471,32 61.294,26 367.765,58
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4.2.7 Светлећи елемент ПН 315

преглед и поправка 338,50

материјал за поправку 655,16

монтажа 1.637,89

Јединична цена 2.631,55

Број комада 120 315.786,00 63.157,20 378.943,20

4.2.8 Светлећи елемент БРОЈ 2014

преглед и поправка 676,99

материјал за поправку 9.827,33

монтажа 4.476,89

Набавка новихелеменатаброј 4 20.593,71

Јединична цена 35.574,92

Број комада 1 35.574,92 7.114,98 42.689,90

4.2.9 Светлећи низови од разнобојних сијалица и украси на јелкама

преглед и поправка 338,50

материјал за поправку 982,73

монтажа 6.005,59

Јединична цена 7.326,82

Број комада 35 256.438,70 51.287,74 307.726,44

4.2.10 Светлећи елемент МСФ3

преглед и поправка 338,50

материјал за поправку 775,27

монтажа 1.637,89

Јединична цена 2.751,66

Број комада 30 82.549,80 16.509,96 99.059,76

4.2.11 Светлећи елемент СПАРК ЛАЈТ

преглед и поправка 338,50

материјал за поправку 1.091,93

монтажа 2.183,85

Јединична цена 3.614,28

Број комада 80 289.142,40 57.828,48 346.970,88

4.2.12 Светлећи елемент ЗА ДЕКОРАЦИЈУ МОСТОВА

преглед и поправка 357,11

материјал за поправку 1.151,98

монтажа 2.303,96

Јединична цена 3.813,05

Број комада 60 228.783,00 45.756,60 274.539,60
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4.2.13 Светлећи елемент ПН 316

преглед и поправка 11,45

материјал за поправку 1.310,31

монтажа 1.910,87

Јединична цена 3.232,63

Број комада 37 119.607,31 23.921,46 143.528,77

4.2.14 Светлећи елемент ЗВЕЗДА ПАДАЛИЦА

преглед и поправка 340,10

материјал за поправку 658,26

монтажа 55,44

Јединична цена 1.053,80

Број комада 250 263.450,00 52.690,00 316.140,00

Укупно 4.2 970 2.575.208,01 515.041,60 3.090.249,61

Укупна цена за позицију 4.0 5.240.929,47

Таб.1представља поједине елементе декорације

Светлећи елемент ВН 025 Светлећи елемент Ледене завесе

 Светлећи елемент Звезда Светлећи елемент Пахуља тип 400ф2

Светлећи елемент Јелка Светлећи елемент Пахуља
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