
  
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ  
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ГОДИНА XXIII   -  БРОЈ 30 

 
НИШ, 5. мај  2015.  

Цена овог броја 180  динара 
Годишња претплата 5000 динара 
 

ГРАД НИШ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 

 1. 
 

 На основу члана 7 Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, бр.53/09) и члана 2. и 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, бр.1/13),  

 Градско веће Града Ниша на седници одржаној, дана 04.05.2015. године, доноси 
 

П Р О Г Р А М 

УРЕЂЕЊА МЕЂУБЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

 
 

I – ОСНОВЕ ПРОГРАМА 
 

 Значај зелених површина у процесу очувања здраве животне средине и здравља људи је велики. 
Оне утичу на смањење температуре и повећање влаге ваздуха, апсорбују угљен диоксид из атмосфере 
истовремено ослобађајући кисеоник, спречавају ерозију тла, смањују градску буку, смањују 
аерозагађење и важне су за очување биодиверзитета. 

Блоковско зеленило нарочито је значајно за очување и унапређење квалитета животне средине.  
Шибље и зелена ограда, имају велику релативну површину, а тиме и велике апсорпционе способности, 
чак и сам травњак знатно доприноси задржавању прашине и снижавању комуналне буке. Апсорпцијом 
прашине и издувних гасова, као и ублажавањем комуналне буке, зеленило у граду значајно утиче на 
квалитет животне средине. 

Блоковско зеленило представља део укупног система градског зеленила и чини јединствену 
целину са уличним дрворедима и парковским  површинама. Зелене површине својим бројним 
функцијама значајно утичу на квалитет животне средине. Зелене површине око стамбених и јавних 
објеката заједно са уличним дрворедима и парковима чине јединствену мрежу зеленила која значајно 
поправља квалитет животне средине стварајући боље услове за живот. 

Зелене површине су плућа сваког града и зато је њихово адекватно одржавање потреба и нужност. 
У једном граду поред јавних зелених површина које се одржавају у складу са редовним програмом 
одржавања неопходно је и уређење и редовно одржавање блоковског зеленила стамбених објеката. 
Зелене површине стварају пријатан амбијент јавних простора  у којем становници имају могућност да 
проведу одређени део свога времена и остварују друштвене контакте и обављају разне социјалне 
интеракције. Ово су површине које су неопходне грађанима за одмор и релаксацију, а малишанима за 
игру, јер су паркови са мобилијаром често прилично удаљени од њиховог места становања. 

 У складу са чланом 2. Закона о заштити животне средине (“Сл.гласник РС”, бр.135/04 и 36/09), 
систем заштите животне средине чине мере, услови и инструменти за одрживо управљање, очување 
природне равнотеже, као и спречавање, контролу, смањивање и санацију свих облика загађивања 
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животне средине. Сви субјекти система заштите животне средине, на основу члана 4. овог Закона дужни 
су да чувају и унапређују животну средину. 

 
У складу са тим Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Града Ниша 

спроводи Програм уређења међублоковског зеленила на територији Града Ниша у 2015. години, а све у 
циљу унапређења животне средине.  

 
II -  ЦИЉ ПРОГРАМА 
 

Уређење међублоковског зеленила града Ниша има за циљ: 

 Обезбеђење естетски лепе и неговане зелене површине; 

 Обезбеђење услова за одмор одраслих и игру деце; 

 Обезбеђење услова за одржавање хигијене у блоковском зеленилу. 
 
III – САДРЖАЈ ПРОГРАМА 
 

Програм Уређења међублоковског зеленила Града Ниша обухвата одржавање зелених површина 
стамбених објеката у граду. Њиме је обухваћено чишћење стаза и парковских површина од разног 
отпадног материјала, кошење травњака са сакупљањем покошеног материјала, шишање живе ограде као 
и употребу подизне платформе. Укупна површина блоковског зеленила стамбених објеката износи око 
690 000 m

2
 док је дужина живе ограде која се шиша, око 27 000 m. У оквиру блоковског зеленила налазе 

се и стабла лишћара и четинара. Стабла која су прерасла и својим гранама задиру у фасаду неопходно 
је орезати. Редукција крошњи стабала као и сеча сувих грана врши се употребом подизне платформе са 
потребном екипом радника. Сува стабла која се затекну на подручју међублоковског зеленила, током 
извођења радова предвиђених програмом обавезно се секу и уклањају. Сав покошени и други отпадни 
материјал сакупља се и извози на депонију ангажовањем возила ТАМ са два радника. У оквиру Програма 
зелене површине планирано је да буду покошене два пута. Блоковско зеленило Града Ниша налази се 
на територији  ГО "Палилула", ГО "Медијана", ГО "Црвени крст" и ГО "Пантелеј". Локалитети на којима се 
реализује Програм, као и површине и потребне активности, које обухвата Програм уређења 
међублоковског зеленила приказане су у тачки IV Програма.  
 
IV- ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА СА ПРИКАЗОМ БУЏЕТА 
 

Активности V VI VII VIII 

1.Кошење и грабуљање травњака      

2.Шишање живе ограде     

3.Рад чистача на чишћењу  
стаза и зелених површина у блоковском 
зеленилу стамбених објеката 

    

4.Рад леђне косачице     

5.Рад подизне платформе  са потребном 
екипом радника  

    

6. Рад ФАП-а са два радника на утовару и 
извозу отпaдног материјала 

    

7.Рад ТАМ-а са два радника на на 
утовару отпадног материјала 

    

 
ГРАДСКА ОПШТИНА МЕДИЈАНА 
 

Редн
и 

број 
Радови/локалитети 

Јед. 
мер

е 

Једини
ца 

Цена по 
јединиц

и 
Вредност 

1. Кошење и грабуљање травњака  

 
Између Обреновићеве улице, Пријездине и Учитељ 
Тасине, између Обреновићеве и Миладина 
Поповића и у Катићевој улици 

m
2
 4.000 4,81 19.240,00 

 Од ул.Душана Радовића, Вардарске и Милојка m
2
 5.000 4,81 24.050,00 
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Лешњанина, између Топличке, Козарачке и 
Ј.Ристића и бл.између Вардарске, Ј.Ристића, 
Генерала М.Лешњанина и Соколске 

 
Између ул.Хајдук Вељкове, Учитељ Милине и 
Чаирске 

m
2
 40.000 4,81 192.400,00 

 
Између Булевар З.Ђинђића, Сремске, Николе 
Коперника и Радних Бригада 

m
2
 38.000 4,81 182.780,00 

 
између улица: Сремска, Драгише Цветковића, 
Рентгенове и Булевара З.Ђинђића 

m
2
 30.000 4,81 144.300,00 

 
између улица: Рентгенове, Драгише Цветковића, 
Људевита Гаја и Булевар З.Ђинђића 

m
2
 30.300 4,81 145.743,00 

 
Између Булевара З.Ђинђића, ул.Војводе Мишића, 
IX бригаде и ул.Цара Душана 

m
2
 61.800 4,81 297.258,00 

 
Између улица: Булевара Немањића, Војводе 
Танкосића и Дома Здравља 

m
2
 48.000 4,81 230.880,00 

 
Између улица: Војводе Танкосића, Булевара 
Немањића и Војводе Мишића 

m
2
 33.000 4,81 158.730,00 

 
Између улица: Војводе Мишића поред Булевара 
Немањића до Булевара Цар Константина 

m
2
 233.000 4,81 1.120.730,00 

 Између: Романијске улице и Византијског Булевара m
2
 99.000 4,81 476.190,00 

 
Између Византијског Булевара, улице Бранка 
Миљковића и улице Патриса Лумбумбе 

m
2
 65.000 4,81 312.650,00 

 
Од улица Бранка Крсмановића и Народних хероја 
до Византијског Булевара 

m
2
 52.900 4,81 254.449,00 

 
Између улице Радоја Дакића,Византијског Булевара, 
Булевара Медијана, улице Мајаковског и Ђердапске 
улице 

m
2
 60.000 4,81 288.600,00 

2. Шишање живе ограде 

 
Између Обреновићеве улице, Пријездине и Учитељ 
Тасине, између Обреновићеве и Миладина 
Поповића и у Катићевој улици 

m 150 55,31 8.296,50 

 

Од ул.Душана Радовића, Вардарске и Милојка 
Лешњанина, између Топличке, Козарачке и 
Ј.Ристића и између Вардарске, Ј.Ристића, Генерала 
М.Лешњанина и Соколске 

m 310 55,31 17.146,10 

 
Између ул.Хајдук Вељкове, Учитељ Милине и 
Чаирске 

m 550 55,31 30.420,50 

 
Између Булевара З.Ђинђића, Сремске, Николе 
Коперника и Радних Бригада 

m 700 55,31 38.717,00 

 
Између улица: Рентгенове, Драгише Цветковића, 
Људевита Гаја и Булевара З.Ђинђића 

m 4200 55,31 232.302,00 

 
Између Булевара З.Ђинђића, ул.Војводе Мишића, 
IX бригаде и ул.Цара Душана 

m 910 55,31 50.332,10 

 
Између улица: Булевара Немањића, Војводе 
Танкосића и Дома Здравља 

m 200 55,31 11.062,00 

 
Између улица: Војводе Танкосића, Булевара 
Немањића и Војводе Мишића 

m 800 55,31 44.248,00 

 
Између улица:Војводе Мишића поред Булевара 
Немањића до Булевара Цара Константин 

m 
 

3600 
 

55,31 
 

199.116,00 

 Између: Романијске улице и Византијског Булевара m 700 55,31 38.717,00 

 
Између Византијског Булевара,  
Бранка Миљковића и Патриса Лумбумбе 

m 800 55,31 44.248,00 

 
Од улица Бранка Крсмановића и Народних хероја 
до Византијског Булевара 

m 1100 55,31 60.841,00 

 
Између улице Радоја Дакића, Византијског 
Булевара, Булевара Медијана, улице Мајаковског и 
Ђердапске улице 

m 380 55,31 21.017,80 
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3. 
Рад чистача на чишћењу стаза и  
зелених површина у блоковском зеленилу 

h 1.340 568,21 761.401,40 

4. Рад леђне косачице h 1.100 964,42 1.060.862,00 

5. 
Рад подизне платформе са екипом радника на 
сечи сувих стабала и грана 

h 90 5265,43 473.888,70 

6. 
Рад ФАП-а са два радника на утовару и извозу 
отпадног материјала h 40 3943,19 157.727,60 

7. 
Рад ТАМ-а са два радника на утовару и извозу 
отпадног материјала h 600 2977,70 1.786.620,00 

 
УКУПНО ЗА  ГРАДСКУ ОПШТИНУ МЕДИЈАНА 
 

Редни 
број 

Радови 
Јед. 
мере 

Јединица 
Цена по 

јединици 
Вредност 

1 
Кошење и грабуљање травњака – два 
пута у периоду реализације Програма 

m
2
 800.000 4,81 3.848.000,00 

2 Шишање живе ограде m 14.400 55,31 796.464,00 

3 
Рад чистача на чишћењу стаза и  
зелених површина у блоковском зеленилу 

h 1.340 568,21 761.401,40 

4 Рад леђне косачице h 1.100 964,42 1.060.862,00 

5 
Рад подизне платформе са екипом 
радника на сечи сувих стабала и грана 

h 90 5265,43 473.888,70 

6 
Рад ФАП-а са два радника на утовару и 
извозу отпадног материјала h 40 3943,19 157.727,60 

7 
Рад ТАМ-а са два радника на утовару и 
извозу отпадног материјала h 600 2977,70 1.786.620,00 

 УКУПНО без ПДВ-а    8.884.963,70 

 ПДВ  10 %    888.496,37 

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ГРАДСКУ 
ОПШТИНУ МЕДИЈАНА 

   
9.773.460,07 

 
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА 
 

Редн
и 

број 
Радови/локалитети 

Јед. 
мер

е 

Једини
ца 

Цена по 
јединиц

и 
Вредност 

 
1. 
 

Кошење и грабуљање травњака  
 

 
Између КП Дома, ул.Димитрија Туцовића, прве, 
друге и треће улице 

m
2
 23.000 4,81 110.630,00 

 
Између улица: Носиоци Карађорђеве звезде, 
Милентија Поповића, Салвадора Аљендеа и 
Војводе Путника 

m
2
 2.000 4,81 9.620,00 

 
Између улица: С.Сремца, Гаврила Принципа, 
Бранка Радичевића, Чарнојевићева и Рудничка 

m
2
 23.700 4,81 113.997,00 

 
Између улица: Божидарчеве, Станоја Бунушевца, 
Конванлучке и Синдикалних станова 

m
2
 7.000 4,81 33.670,00 

 
Између улица: Његошеве, Станоја Бунушевца, 
Божидарчеве и Старца Вујадина 

m
2
 6.000 4,81 28.860,00 

 Око улице Димитрија Туцовића и парка Озрен m
2
 7.170 4,81 34.487,70 

 

Између улица Бубањски хероји и Жртава фашизма, 
Великојастребачке и улица Бубањски хероји, Петра 
Аранђеловића и Стојана Андрића, и МИН-ово 
насеље око улице Петра Аранђеловића 

m
2
 12.400 4,81 59.644,00 

 У улици Краљевића Марка и Немањиној m
2
 3.232 4,81 15.546,38 

 Између улица: Делијске, Љ.Николића, Павла m
2
 9.000 4,81 43.290,00 
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Јуришића-Штурма и Француске улице 

 
Између улице Љ.Николића, Габровачке реке и 
Хиландарског метоха 

m
2
 10.000 4,81 48.100,00 

 Поред Мокрањчеве улице m
2
 12.000 4,81 57.720,00 

 Улице Душана Поповића и поред Триглавске улице m
2
 9.000 4,81 43.290,00 

2 
 

 
Шишање живе ограде  

 

 
Између КП Дома, ул.Димитрија Туцовића, прве, 
друге и треће улице 

m 735 55,31 40.652,85 

 
Између улица: Носиоци Карађорђеве звезде, 
Милентија Поповића, Салвадора Аљендеа и 
Војводе Путника 

m 270 55,31 14.933,70 

 
Између улица: С.Сремца, Гаврила Принципа, 
Бранка Радичевића, Чарнојевићева и Рудничка 

m 450 55,31 24.889,50 

 
Између улица: Божидарчеве, Станоја Бунушевца, 
Конванлучке и Синдикалних станова 

m 730 55,31 40.376,30 

 
Између улица: Његошеве, Станоја Бунушевца, 
Божидарчеве и Старца Вујадина 

m 285 55,31 15.763,35 

 Око улице Димитрија Туцовића и парка Озрен m 270 55,31 14.933,70 

 

Између улица Бубањски хероји и Жртава фашизма, 
Великојастребачке и улица Бубањски хероји, Петра 
Аранђеловића и Стојана Андрића, и МИН-ово 
насеље око улице Петра Аранђеловића 

m 200 55,31 11.062,00 

 У улици Краљевића Марка и Немањиној m 100 55,31 5.531,00 

 
Између улица: Делијске, Љ.Николића, Павла 
Јуришића-Штурма и Француске улице 

m 150 55,31 8.296,50 

 
Између улице Љ.Николића, Габровачке реке и 
Хиландарског метоха 

m 1.100 55,31 60.841,00 

 Поред Мокрањчеве улице m 350 55,31 19.358,50 

 Улице Душана Поповића и поред Триглавске улице m 300 55,31 16.593,00 

3 
Рад чистача на чишћењу стаза и  
Зелених површина у блоковском зеленилу 

h 680 568,21 386.382,80 

4 Рад леђне косачице h 693 964,42 668.343,06 

5 
Рад подизне платформе са екипом радника на сечи 
сувих стабала и грана 

h 40 5265,43 210.617,20 

6 
Рад ФАП-а са два радника на утовару и извозу 
отпадног материјала h 20 3943,19 78.863,80 

7 
Рад ТАМ-а са два радника на утовару и извозу 
отпадног материјала h 290 2977,70 863.533,00 

 
УКУПНО ЗА  ГРАДСКУ ОПШТИНУ ПАЛИЛУЛА 
 

Редни 
број 

Радови 
Јед. 
мере 

Јединица 
Цена по 

јединици 
Вредност 

1 
Кошење и грабуљање травњака – два 
пута у периоду реализације Програма 

m
2
 124.502 4,81 598.855,08 

2 Шишање живе ограде m 4.940 55,31 273.231,40 

3 
Рад чистача на чишћењу стаза и  
зел.површина у блоковском зеленилу 

h 680 568,21 386.382,80 

4 Рад леђне косачице h 693 964,42 668.343,06 

5 
Рад подизне платформе са екипом 
радника на сечи сувих стабала и грана 

h 40 5265,43 210.617,20 

6 
Рад ФАП-а са два радника на утовару и 
извозу отпадног материјала h 20 3943,19 78.863,80 

7 
Рад ТАМ-а са два радника на утовару и 
извозу отпадног материјала h 290 2977,70 863.533,00 
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 УКУПНО без ПДВ-а    3.079.825,88 

 ПДВ  10 %    307.982,59 

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ГРАДСКУ 
ОПШТИНУ ПАЛИЛУЛА 

   
3.387.808.93 

 
 
ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ 
 

Редн
и 

број 
Радови/локалитети 

Јед. 
мере 

Једини
ца 

Цена по 
јединиц

и 
Вредност 

      
     1. 
 

    Кошење и грабуљање травњака  
 

1 
Између Булевара Никола Тесла и Електронског 
факултета 

m
2
 22.500 4,81 108.225,00 

 
Поред Булевара „12.фебруар“  
и код Сокобањске улице 

m
2
 3.500 4,81 16.835,00 

 
2 
 

 
Шишање живе ограде 

 

 
Између Булевара Никола Тесла и Електронског 
факултета 

m 100 55,31 5.531,00 

 
Поред Булевара „12.Фебруар“  
и код Сокобањске улице 

m 570 55,31 31.526,70 

3 
Рад чистача на чишћењу стаза и  
зелених површина у блоковском зеленилу 

h 140 568,21 79.549,40 

4 Рад леђне косачице h 60 964,42 57.865,20 

5 
Рад подизне платформе са екипом радника на 
сечи сувих стабала и грана 

h 10 5265,43 52.654,30 

6 
Рад ТАМ-а са два радника на утовару и извозу 
отпадног материјала h 20 2977,70 59.554,00 

 
 
УКУПНО ЗА  ГРАДСКУ ОПШТИНУ ЦРВЕНИ КРСТ 
 

Редни 
број 

Радови 
Јед. 
мере 

Јединица 
Цена по 

јединици 
Вредност 

1 
Кошење и грабуљање травњака – два 
пута у периоду реализације Програма 

m
2
 26.000 4,81 125.060,00 

2 Шишање живе ограде m 670 55,31 37.057,70 

3 
Рад чистача на чишћењу стаза и  
зел.површина у блоковском зеленилу 

h 140 568,21 79.549,40 

4 Рад леђне косачице h 60 964,42 57.865,20 

5 
Рад подизне платформе са екипом 
радника на сечи сувих стабала и грана 

h 10 5265,43 52.654,30 

6 
Рад ТАМ-а са два радника на утовару и 
извозу отпадног материјала h 20 2977,70 59.554,00 

 УКУПНО без ПДВ-а    411.740,60 

 ПДВ  10 %    41.174,06 

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ГРАДСКУ 
ОПШТИНУ ЦРВЕНИ КРСТ 

   
452.914,66 
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ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ 
 

Редн
и 

број 
Радови/локалитети 

Јед. 
мер

е 

Једини
ца 

Цена по 
јединиц

и 
Вредност 

1 Кошење и грабуљање травњака  

  Поред Књажевачке улице m
2
 50.000 4,81 240.500,00 

 
Између улица: Косовке девојке, Мавровске, 
Дубровачке и Живорада Костића Моравца 

m
2
 8.000 4,81 38.480,00 

 
Између Сомборског Булевара, Васе Пелагића и 
Граничке улице и зеленило у Крфској улици 

m
2
 40.000 4,81 192.400,00 

 Поред  улице Васе Пелагића m
2
 12.000 4,81 57.720,00 

 
Уз улицу Матејевачки пут од  
 Књажевачке улице до Сомборског Булевара 

m
2
 12.000 4,81 57.720,00 

2 Шишање живе ограде 

  Поред Књажевачке улице m 1900 55,31 105.089,00 

 
Између улица: Косовке девојке, Мавровске, 
Дубровачке и Живорада Костића Моравца 

m 900 55,31 49.779,00 

 
Између Сомборског Булевара, Васе Пелагића и 
Граничке улице и зеленило у Крфској улици 

m 3100 55,31 171.461,00 

 Поред  улице Васе Пелагића m 830 55,31 45.907,30 

3 
Рад чистача на чишћењу стаза и  
Зелених површина у блоковском зеленилу 

h 400 568,21 227.284,00 

4 Рад леђне косачице h 240 964,42 231.460,80 

5 
Рад подизне платформе са екипом радника 
на сечи сувих стабала и грана 

h 50 5265,43 263.271,50 

6 
Рад ФАП-а са два радника на утовару и извозу 
отпадног материјала h 20 3943,19 78.863,80 

7 
Рад ТАМ-а са два радника на утовару и извозу 
отпадног материјала h 290 2977,70 863.533,00 

 
УКУПНО ЗА  ГРАДСКУ ОПШТИНУ ПАНТЕЛЕЈ 
 

Редни 
број 

Радови/локалитети 
Јед. 
мере 

Јединица 
Цена по 

јединици 
Вредност 

1 
Кошење и грабуљање травњака – два 
пута у периоду реализације Програма 

m
2
 122.000 4,81 586.820,00 

2 Шишање живе ограде m 6.730 55,31 372.236,30 

3 
Рад чистача на чишћењу стаза и  
Зелених површина у блоковском зеленилу 

h 400 568,21 227.284,00 

4 Рад леђне косачице h 240 964,42 231.460,80 

5 
Рад подизне платформе са екипом 
радника на сечи сувих стабала и грана 

h 50 5265,43 263.271,50 

6 
Рад ФАП-а са два радника на утовару и 
извозу отпадног материјала h 20 3943,19 78.863,80 

7 
Рад ТАМ-а са два радника на утовару и 
извозу отпадног материјала h 290 2977,70 863.533,00 

УКУПНО без ПДВ-а    2.623.469,40 

ПДВ  10 %    262.346,94 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ 
ПАНТЕЛЕЈ 

   
2.885.816,34 

 
 Програм уређења међублоковског зеленила на територији Града Ниша, не обухвата Градску 
општину „Нишка Бања“, јер у овој општини нема објеката колективног становања. 
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УКУПНО МЕЂУБЛОКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 
 

Редни 
број 

Укупни радови 
Јед. 
мере 

Јединица 
Цена по 

јединици 
Вредност 

1 
Кошење и грабуљање травњака – два 
пута у периоду реализације Програма 

m
2
 1072502 4,81 5.158.735,04 

2 Шишање живе ограде m 26740 55,31 1.478.989,40 

3 
Рад чистача на чишћењу стаза и  
зелених површина у блоковском зеленилу 

h 2560 568,21 1.454.617,60 

4 Рад леђне косачице h 2093 964,42 2.018.531,06 

5 
Рад подизне платформе са екипом 
радника на сечи сувих стабала и грана 

h 190 5265,43 1.000.431,70 

6 
Рад ФАП-а са два радника на утовару и 
извозу отпадног материјала h 80 3943,19 315.455,20 

7 
Рад ТАМ-а са два радника на утовару и 
извозу отпадног материјала h 1200 2977,70 3.573.240,00 

 УКУПНО без ПДВ-а    15.000.000,00 

 ПДВ  10 %    1.500.000,00 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОГРАМА    16.500.000,00 

 
 
V - АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 
 

Реализација Програма уређења међублоковског зеленила у циљу унапређења животне средине, 
обухвата две фазе: 
I  фаза  - Доношење Програма уређења међублоковског зеленила у циљу унапређења животне средине 
од стране Градског већа Града Ниша и  
II  фаза  -  Реализацију Програма уређења међублоковског зеленила од стране ЈКП „Горица“. 
 
 
VI - ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 
 

Програм Уређење међублоковског зеленила у циљу унапређења животне средине, финансираће се из 
средстава, предвиђених Одлуком о Буџету Града Ниша за 2015. годину („Службени лист Града Ниша“, 
бр. 102/14 и 9/15), из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, раздео 3; глава 3.10.; 
функција 560; позиција 329, економска класификација 424 – специјализоване услуге, (део) од укупно 
намењене апропријације од 52.790.000,00 динара. 
 
 
VII -  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 
 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГОРИЦА“ НИШ 
Тврђава бб, 018 /515-559, zelenilo@jkpgorica.rs 

 
Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
  
 Број: 604-10/2015-03 
 У Нишу, 04.05.2015. године 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Проф. др Зоран Перишић, с.р. 
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 2. 
 

 На основу члана 7. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, бр.53/09) и члана 2. и 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, бр.1/13),  

 Градско веће Града Ниша на седници одржаној, дана 04.05.2015. године ,доноси 
 

 
 

П Р О Г Р А М  

УРЕЂЕЊА СПОМЕН ПАРКА БУБАЊ И ОДРЖАВАЊЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ  

 
 

I – ОСНОВЕ ПРОГРАМА 
 

Спомен парк Бубањ налази се југозападно од центра града на пошумљеном узвишењу Бубањ, на 
територији Градске општине Палилула. Спомен парк Бубањ представља спомен-комплекс, саграђен у 
сећање на стрељане грађане Ниша и јужне Србије у Другом светском рату. Овај парк је као аутентично 
место масовног фашистичког терора, стављен под заштиту државе у мају 1973. године, док је априла 
1979. године одлуком Скупштине Србије спомен парк Бубањ проглашен културним добром од изузетног 
значаја.  

Kомплекс је парковски уређен, са меморијалном стазом која је дуга око пола километра и 
спомеником у виду 3 монументалне песнице различитих висина, које симболизују дете, жену и мушкарца 
који су стрељани на овом месту.  

Спомен парк Бубањ представља значајан Меморијални споменик Градa Ниша, са шумом у 
средишњем делу и уређеном парковском површином погодном за одмор и рекреацију. Зелене површине 
је неопходно одржавати. Зелене површине својим бројним функцијама значајно утичу на квалитет 
животне средине. Значај зелених површина у процесу очувања здраве животне средине и здравља људи 
је велики. Оне утичу на смањење температуре и повећање влаге ваздуха, апсорбују угљен диоксид из 
атмосфере истовремено ослобађајући кисеоник, спречавају ерозију тла, смањују градску буку, смањују 
аерозагађење и важне су за очување биодиверзитета. 

Зелене површине чине јединствену мрежу зеленила која значајно побољшава квалитет животне 
средине стварајући боље услове за живот. 

Заштићено природно добро је очувани део природе посебних природних вредности и одлика, због 
којих има трајни еколошки, научни, културни, образовни, здравствено – рекреативни, туристички и други 
значај и као добро од општег интереса  ужива посебну заштиту.  

У складу са чланом 2. Закона о заштити животне средине (“Сл.гласник РС”, бр.135/04 и 36/09), 
систем заштите животне средине чине мере, услови и инструменти за одрживо управљање, очување 
природне равнотеже, као и спречавање, контролу, смањивање и санацију свих облика загађивања 
животне средине. Сви субјекти система заштите животне средине, на основу члана 4. овог Закона дужни 
су да чувају и унапређују животну средину. 

У складу са тим Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Града Ниша 
спроводи Програм уређења спомен парка Бубањ и одржавање споменика  природе у 2015. години, а све 
у циљу унапређења животне средине.  
 
II – ЦИЉ ПРОГРАМА 
 

 Унапређење заштите животне средине на територији града Ниша; 
 Очување природног добра као дела природе посебних природних вредности и одлика; 
 Обезбеђење естетски лепе и неговане зелене површине; 
 Обезбеђење услова за одмор и рекреацију; 
 Обезбеђење услова за одржавање хигијене Спомен парка. 

 
III – САДРЖАЈ ПРОГРАМА 
 

 Уређењe Спомен парка Бубањ подразумева чишћење прилазних стаза и парковске површине, 
кошење зелене парковске површине око самог споменика, уклањање изданака и самониклог растиња, 
сечу сувих стабала и грана, као и тршење поплочних површина око споменика. Отпадни материјал ће се 
сакупљати и одвозити на депонију, ангажовањем возила ТАМ и ФАП. 
 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
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Овим Програмом обухваћено је и одржавање и заштита стабала која представљају споменике 
природе. То су: ХРАСТ ЛУЖЊАК у Доњој Трнави, РАЈКОВИЋЕВ ХРАСТ, БЕЛИ ДУД у Нишкој Бањи, ДУД 
ЗАПИС у Медошевцу, НОВОСЕЛСКИ БРЕСТ ЗАПИС у Новом Селу, ЦЕР ЗАПИС у Лесковику, ХРАСТ 
ЗАПИС код Бањичког језера. 
 

Одржавање и заштита стабала која представљају споменике природе обухвата: 
 обилазак заштићеног стабла од стране стручне екипе; 
 рад подизне платформе са пратећом екипом на санитарој сечи сувих и болесних грана; 
 кошење, грабуљање и уклањање самоникле вегетације око заштићеног добра и 
 рад ТАМ-а за потребну механизацију и одвоз посеченог и покошеног материјала. 

 
IV- ДИНАМИКА РАДОВА И ПРИКАЗ БУЏЕТА 
 
Спомен парк Бубањ 

Активности VI VII VIII IX X XI 

1.Рад чистача на чишћењу 
стаза и зелених површина  у 
парк-шуми Бубањ, саку-
пљање  покошене траве и 
осталог отпадног матери-
јала, тршење плочника   

      

2.Кошење и грабуљање 
травњака  

      

3.Рад леђне косачице       

4.Рад моторне тестере-
прунера 

      

5.Рад подизне платформе 
са потребном екипом 
радника  

      

6.Рад ФАП-а са два радника 
на утовару отпадног 
материјала 

      

7.Рад ТАМ-а са два радника 
на утовару отпадног 
материјала 

      

 
 
 
 
Споменици природе 

Активности VI VII VIII IX X XI 

1.Обилазак заштићених 
стабла од стране стручне 
екипе  

      

2.Кошење и грабуљање 
травњака  

      

3.Рад леђне косачице       

4.Рад подизне платформе 
са потребном екипом 
радника  

      

5.Сакупљање  
 покошене траве, отпада 
од орезивања и  
осталог отпадног материјала 

      

6.Рад ТАМ-а на утовару 
отпадног материјала и 
превозу радника и потребног 
материјала 
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Динамика радова и приказ буџета 
 

Ред. 
бр. 

Радови 
Јединица 

мере 
Јединица 

Цена по 
јединици 

Вредност 

 Парк-шума Бубањ     

1 Рад чистача на чишћењу стаза и зелених 
површина  у парк-шуми Бубањ, сакупљање 
покошене траве и осталог отпадног 
материјала, тршење плочника   

h 800 568,21 454.568,00 

2 Кошење и грабуљање травњака m
2
 149.960 4,81 721.307,60 

3 Рад леђне косачице h 565 964,42 544.897,30 

4 Рад моторне тестере-прунера h 25 987,82 24.695,50 

5 Рад подизне платформе са потребном екипом 
радника   

h 120 5265,43 631.851,60 

6 Рад ФАП-а са два радника на утовару и извозу 
отпадног материјала 

h 70 3943,19 276.023,30 

7 Рад ТАМ-а са два радника на утовару и извозу 
отпадног материјала h 150 2977,70 446.655,00 

8 Храст лужњак у Доњој Трнави     

8а Кошење и грабуљање травњака m
2
 2.682 4,81 12.900,42 

8б Рад леђне косачице h 4 964,42 3.857,68 

8в Сакупљање покошене траве, отпада од 
орезивања и осталог отпадног материјала 

 
h 

 
4 

 
568,21 

 
2.272,84 

8г Рад ТАМ-а са два радника на утовару и извозу 
отпадног материјала 

 
h 

 
14 

 
2977,70 

 
41.687,80 

8д Рад подизне платформе са потребном екипом 
радника 

h 3 5265,43 15.796,29 

8ђ Обилазак стручне екипе h 4 1325,81 5.303,24 

9 Рајковићев храст     

9а Кошење и грабуљање травњака m
2
 933 4,81 4.487,73 

9б Рад леђне косачице h 4 964,42 3.857,68 

9в Сакупљање покошене траве, отпада од 
орезивања и осталог отпадног материјала 

 
h 

 
4 

 
568,21 

 
2.272,84 

9г Рад ТАМ-а са два радника на утовару и извозу 
отпадног материјала 

 
h 

 
8 

 
2977,70 

 
23.821,60 

9д Рад подизне платформе са потребном екипом 
радника 

h 2 5265,43 10.530,86 

9ђ Обилазак стручне екипе h 4 1325,81 5.303,24 

10 Бели дуд у Нишкој Бањи     

10а Кошење и грабуљање травњака m
2
 990 4,81 4.761,90 

10б Рад леђне косачице h 4 964,42 3.857,68 

10в Сакупљање покошене траве, отпада од 
орезивања и осталог отпадног материјала 

 
h 

 
4 

 
568,21 

 
2.272,84 

10г Рад ТАМ-а са два радника на утовару и извозу 
отпадног материјала 

 
h 

 
8 

 
2977,70 

 
23.821,60 

10д Рад подизне платформе са потребном екипом 
радника 

h 3 5265,43 15.796,29 

10ђ Обилазак стручне екипе h 4 1325,81 5.303,24 

11 Дуд запис у Медошевцу     

11а Кошење и грабуљање травњака m
2
 1.314 4,81 6.320,34 

11б Рад леђне косачице h 4 964,42 3.857,68 

11в Сакупљање покошене траве, отпада од 
орезивања и осталог отпадног материјала 

 
h 

 
4 

 
568,21 

 
2.272,84 

11г Рад ТАМ-а са два радника на утовару и извозу 
отпадног материјала 

 
h 

 
6 

 
2977,70 

 
17.866,20 

11д Рад подизне платформе са потребном екипом 
радника 

h 1 5265,43 5.265,43 
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11ђ Обилазак стручне екипе h 1 1325,81 1.325,81 

12 Новоселски брест     

12а Кошење и грабуљање травњака m
2
 2.600 4,81 12.506,00 

12б Рад леђне косачице h 4 964,42 3.857,68 

12в Сакупљање покошене траве, отпада од 
орезивања и осталог отпадног материјала 

 
h 

 
4 

 
568,21 

 
2.272,84 

12г Рад ТАМ-а са два радника на утовару и извозу 
отпадног материјала 

 
h 

 
6 

 
2977,70 

 
17.866,20 

12д Рад подизне платформе са потребном екипом 
радника  

h 1 5265,43 5.265,43 

12ђ Обилазак стручне екипе h 1,50 1325,81 1.988,72 

13 Цер запис у Лесковику     

13а Кошење и грабуљање травњака m
2
 1.840 4,81 8.850,40 

13б Рад леђне косачице h 4 964,42 3.857,68 

13в Сакупљање покошене траве, отпада од 
орезивања и осталог отпадног материјала 

 
h 

 
4 

 
568,21 

 
2.272,84 

13г Рад ТАМ-а са два радника на утовару и извозу 
отпадног материјала 

 
h 

 
8 

 
2977,70 

 
23.821,60 

13д Рад подизне платформе са потребном екипом 
радника  

h 2 5265,43 10.530,86 

13ђ Обилазак стручне екипе h 3 1325,81 3.977,43 

14 Храст запис код Бањичког језера     

14а Кошење и грабуљање травњака m
2
 1.911 4,81 9.191,91 

14б Рад леђне косачице h 4 964,42 3.857,68 

14в Сакупљање покошене траве, отпада од 
орезивања и осталог отпадног материјала 

 
h 

 
4 

 
568,21 

 
2.272,84 

14г Рад ТАМ-а са два радника на утовару и извозу 
отпадног материјала 

 
h 

 
14 

 
2977,70 

 
41.687,80 

14д Рад подизне платформе са потребном екипом 
радника  

h 3 5265,43 15.806,48 

14ђ Обилазак стручне екипе h 4 1325,81 5.303,24 

 УКУПНО без ПДВ-а    3.500.000,00 

 ПДВ  10 %    350.000,00 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРOГРАМА    3.850.000,00 

 
 
V - АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 
 

Реализација Програма уређења спомен парка Бубањ и одржавање споменика природе, обухвата 2 
фазе: 
 
I  фаза  - Доношење Програма уређења спомен парка Бубањ и одржавање споменика природе од стране 
Градског већа Града Ниша, и  
 
II  фаза  -  Реализацију Програма уређења спомен парка Бубањ и одржавање споменика природе од 
стране ЈКП „Горица“ Ниш. 
 
 
VI - ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 
 

Програм Уређење спомен парка Бубањ и одржавање споменика природе, финансираће се из 
средстава, предвиђених Одлуком о Буџету Града Ниша за 2015. годину, из средстава Буџетског фонда за 
заштиту животне средине („Службени лист Града Ниша“, бр. 102/14 и 9/15), раздео 3; глава 3.10.; 
функција 560; позиција 329, економска класификација 424 – специјализоване услуге, (део) од укупно 
намењене апропријације од 52.790.000,00 динара. 
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VII -  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 
 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГОРИЦА“ НИШ 
Тврђава бб, 018 /515-559, zelenilo@jkpgorica.rs 

 
 
Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
 
 Број: 604-12/2015-03 
 У Нишу, 04.05.2015. године 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Проф. др Зоран Перишић, с.р. 
 3. 
 

 На основу члана 7. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, бр. 53/09) и члана 2. и 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, бр. 1/13),  

 Градско веће Града Ниша на седници одржаној, дана 04.05.2015. године, доноси 
 

 

П Р О Г Р А М  

КОНТРОЛНОГ МОНИТОРИНГА НИВОА НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА НИША У 2015. ГОДИНИ 

 
I – ОСНОВЕ ПРОГРАМА 
 

У складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), Град 
Ниш – Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, као субјекат система заштите 
животне средине у оквиру своје надлежности утврђене законом обезбеђујe услове за мониторинг и 
испитивање нивоа нејонизујућих зрачења.  

Мониторинг нивоа нејонизујућих зрачења подразумева мерење и прорачун нивоа електромагнетног 
поља на утврђеним локалитетима у близини извора зрачења. 

Испитивање нивоа нејонизујућих зрачења врши се за високофреквентна подручја, која потичу од 
извора нејонизујућих зрачења – радио базних станица мобилне телефоније у зонама повећане 
осетљивости. Зоне повећане осетљивости подразумевају подручја стамбених зона у којима се особе 
могу задржавати и 24 сата дневно: школе, домови, предшколске установе, породилишта, болнице, 
туристички објекти, дечија игралишта и површине неизграђених парцела намењених према 
урбанистичком плану за поменуте намене.  

Савремени начин живота немогуће је замислити без уређаја који са једне стране олакшавају живот, 
а са друге представљају изворе нејонизујућих зрачења. Технолошки развој је донео велики број 
вештачих извора електромагнетног зрачења и утицао на опште повећање његовог нивоа. Радио базне 
станице мобилних и фиксних бежичних комуникација по својој функцији су примопредајни системи, који 
врше повезивање радио базне станице са осталим деловима мобилне електронско комуникационе 
мреже. Радио базне станице мобилних и фиксних бежичних комуникација емитују узак сноп 
радиофреквенцијског зрачења и сматрају се изворима нејонизјујућих зрачења. Употреба све већег броја 
оваквих уређаја доприноси све вишем нивоу амбијенталне изложености људске популације појединим 
деловима електромагнетног спектра. 

GSM системи (Global System for Mobile) функционишу на фреквенцијама 900MHz, 1800MHz, UMTS 
систем (Univerzal Mobile Telecommunications System – познат као 3G) функционише на 2100MHz, док све 
заступљенији у новије време LTE систем ради на фреквенцијама 1800MHz. 

Емитована електромагнетна енергија може изазвати нежељене ефекте на жива бића и животну 
средину. Због тога је потребно вршити надзор над емитованим зрачењем, како би се оно одржавало на 
прихватљивом нивоу. 

Најпотпунији увид у изложеност становништва електромагнетном зрачењу могуће је остварити на 
основу мерења и прорачуна нивоа електромагнетног поља на утврђеним локалитетима у близини извора 
зрачења, као и поређењем добијених резултата испитивања нивоа нејонизујућих зрачења са важећим 
прописима. 
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II – ЦИЉ ПРОГРАМА 
 

Примарни циљ Програма контролног мониторинга нивоа нејонизујућих зрачења је утврђивање 
реалног стања нивоа електромагнетног зрачења – одређивање вредности јачине електричног поља 
Е(V/m) и просторне расподеле емитоване електромагнетске енергије пореклом од радио – базних 
станица мобилне телефоније, као и квантитативно приказивање утицаја постојећег нивоа зрачења на 
окружење и људску популацију, поређењем добијених резултата са важећим прописима у домену 
заштите људства и животне средине од нејонизујућих зрачења.   

На основу резултата мерења и оцене степена изложености становништва електромагнетним 
зрачењима у зонама повећане осетљивости, извршиће се процена ризика од штетног утицаја зрачења и 
дефинисати предлог мера за смањење нивоа електромагнетних зрачења. 

 
III – САДРЖАЈ МОНИТОРИНГА 

 
Испитивање нивоа нејонизујућих зрачења врши се мерењем и/или прорачуном нивоа 

електромагнетног поља у животној средини применом важећих домаћих или међународних стандарда. 
На основу мерења електромагнетног зрачења, могуће је утврђивање реалног стања нивоа 

електромагнетског зрачења – одређивањем вредности јачине електричног поља Е(V/m), просторне 
расподеле временски променљивог електромагнетног поља, односно емитоване електромагнетне 
енергије и референтног граничног ниво излагања  становништва електричним, магнетским и 
електромагнетским пољима различите фреквенције, које прописује Правилник о границама излагања 
нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, бр. 104/09). 

 Поређењем добијених резултата са важећим прописима у домену заштите људске популације и 
животне средине од нејонизујућих зрачења, могуће је квантитативно изразити утицај постојећег нивоа 
зрачења на окружење и људе који у њему бораве. Сва мерења и тумачење добијених резултата 
потребно је урадити у складу са горе наведеним Правилником. Извештај мерења нивоа зрачења 
електромагнетног поља потребно је да садржи информацију да ли је око испитиваног извора 
нејонизујућих зрачења успостављена контролисана зона и обезбеђена забрана приступа општој људској 
популацији.  

 
МЕРНИ ЛОКАЛИТЕТИ 

 
Програмом контролног мониторинга нивоа нејонизујућих зрачења на територији града Ниша у 2015. 

години, предвиђено је да у оквиру мерних локалитета избор мерних тачака буде вршен тако да омогући 
најбољу оцену нивоа електромагнетног зрачења, као и утицај на становништво и животну средину.  

Изабраним мерним тачкама неопходно је обухватити подручја стамбених зона у којима се особе 
могу задржавати и 24 сата дневно, као и школе, домове, предшколске и школске установе, породилишта, 
болнице, туристичке објекти, дечија игралишта и др. 

Програм контролног мониторинга нивоа нејонизујућих зрачења на територији града Ниша у 2015. 
години, обухвата следеће мерне локалитете: 

 

Мерни 
локалитет 

Локација радио – базне станице мобилне телефоније 

1. ул. Генерала Милојка Лешјанина бр. 28 – 30  

2. ул. Петра Вучинића бр. 11 

3. ул. Топличина бр. 1 (Студентски дом Економски факултет) 

4. ул. Обилићев венац бр. 5 – 11 

5. ул. Цара Душана бр. 54 

6. Трг Учитеља Тасе бр. 1а 

7. ул. Обреновићева бр. 42 

8. ул. Николе Пашића бр. 24 

9. ул. 7. јула бр. бб 

10. Булевар Немањића бр. 34 – 34а, (ул. Уроша Предића бр. 4-8) 

11. ул. Мајаковског бр. 91 – 97 

12. ул. Војислава Илића – зграда Хитне помоћи (нова зграда кардиохирургије) 

13. ул. 9. бригаде и ул. Зетска (објекти Клиничког центра Ниш) 

14. ул. Кнегиње Милице бр. 16 

15. Матејевачки пут бр. 13 

16. ул. Пантелејска бр. 77 – Живорада Костића Моравца 

17. ул. Сомборска и ул. Косовке девојке (преко пута Пантелејске цркве) 
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18. Булевар 12. фебруар  

19. ул. Александра Медведева (Студентски дом Електронског факултета) 

20. ул. Српских јунака бр.1 (хотел Радон) 

 
Мерне тачке у оквиру сваког локалитета одредиће овлашћена организација за спровођење 

мониторинга уз консултације са Управом за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Града 
Ниша.  
 
IV – АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

 
Реализација Програма контролног мониторинга нивоа нејонизујућих зрачења на територији града 

Ниша у 2015. години, обухвата следеће активности: 
 

1. Доношење Програма контролног мониторинга нивоа нејонизујућих зрачења на територији града Ниша 
у 2015. години, од стране Градског већа Града Ниша; 

2. Избор овлашћене организације за реализацију Програма спровођењем поступка јавне набавке и 
3. Реализација Програма од стране овлашћене организације и обезбеђивање финансирања Програма у 

складу са динамиком реализације. 
 
V – ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 
 

 Програм контролног мониторинга нивоа нејонизујућих зрачења на територији града Ниша у 2015. 
години, финансираће се из средстава, предвиђених Одлуком о буџету Града Ниша за 2015. годину, из 
средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине („Службени лист града Ниша“, бр. 102/14 и 
9/15), раздео 3; глава 3.10.; функција 560,  позиција 330, економска класификација 424 – специјализоване 
услуге, (део) од укупно намењене апропријације у износу од 40.552.000,00 динара. 
 

 Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
 

 Број: 604-14/2015-03 
 У Нишу, 04.05.2015. године 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Проф. др Зоран Перишић, с.р. 
 4. 
 

 На основу члана 7. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, бр. 53/09) и члана 2. и 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, бр. 1/13),  

 Градско веће Града Ниша на седници одржаној, дана 04.05.2015. године, доноси 
 

П Р О Г Р А М  

ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 

2015/2016. ГОДИНУ 

 
I - ОСНОВЕ ПРОГРАМА 
 

Oсновне поставке о значају воде за човека дате су 1968. године, Повељом о води Европског савета:  
 
  Без воде нема живота. Она је драгоцена и за човека неопходно добро.  
  Резерве добре воде нису неисцрпне. Због тога је најважнији задатак да се она одржи, штедљиво 

 користи и где је год могуће повећава. 
   Загађивањем воде наноси се огромна штета човеку и свим живим бићима.  
  Квалитет воде мора да одговара захтевима здравља људи и предвиђеном режиму коришћења.  
  Употребљене воде треба вратити у водотоке под условом да нису оптерећене нечим што би 

 ометало коришћење за јавне и приватне сврхе.  
  Дужност сваког човека је да воду користи као опште добро.  
  Вода не познаје државне границе и захтева међународну сарадњу. 
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Здрава и незагађена природа је битна за људско благостање и одрживи развој. Водени екосистеми  
су  интегрални  део  живљења  и  представљају  основне  ресурсе  за задовољавање  мноштва  људских  
потреба. Због  тога,  заштита  водених  екосистема мора постати и остати кључ одрживог развоја у циљу 
очувања квалитета животне средине, социјалног благостања и економске сигурности. 

Вода представља добро у општој употреби на које имају право сви, али ни у ком случају се не може 
третирати као дар природе којим се слободно располаже. Због значаја воде и њеног вишенаменског 
коришћења, она ужива посебну заштиту и користи се  на  начин  прописан  законом. 

Површинске воде на подручју града Ниша, изложенe су различитим утицајима концентрисаних и 
расутих загађивача. Природни и антропогени  услови  у  којима  се  налазе  површинске  воде  овог  
подручја,  захтевају мониторинг  њиховог  квалитета  као  неопходну  обавезу.  Резултати  ових  
активности поуздано ће указати на изворе загађења и степен њиховог утицаја на деградацију водених 
екосистема. 

Овим Програмом дефинишу се места и параметри контроле површинских вода река на територији 
града Ниша и то: Нишаве, Јужне Мораве, Кутинске реке и Топоничке реке. 

Одлуком о утврђивању Пописа вода I реда („Сл. гласник РС“, бр. 83/10), наведени водотоци 
припадају водотоцима I реда.  

 
II - ЦИЉ ПРОГРАМА 
 

Циљ спровођења Програма је заштита вода и подразумева скуп мера и активности којима се 
квалитет површинских вода штити и унапређује ради: 

1. очувања живота и здравља људи; 
2. смањења загађења и спречавања даљег погоршања стања вода; 
3. обезбеђења нешкодљивог и несметаног коришћења вода за различите намене и 
4. заштите водних и приобалних екосистема и постизања стандарда квалитета животне средине, у 

складу са прописима којима се уређује заштита животне средине. 
Систематска контрола квалитета површинских вода на територији града Ниша у 2015/2016. години 

вршиће се ради: процене еколошког статуса река, оцене бонитета водотокова, праћења тренда 
загађивања и способности самопречишћавања, као и оцене подобности за водоснабдевање, рекреацију 
грађана и наводњавање, а у циљу заштите изворишта водоснабдевања и здравља становништва, 
очувања квалитета водних ресурса и превенције укључивања перзистентних опасних неорганских и 
органских материја у ланце исхране. 

Подаци добијени вишегодишњим праћењем, могу се користити: за пројектовање уређаја за 
третман отпадних вода, као основа за процену ефикасности предузетих мера заштите и санације, 
дефинисање потребе предузимања додатних мера санације, заштите и унапређења квалитета вода. 

Река Нишава је најзначајнија река у Нишавском округу, првенствено због тога што представља 
један од извора за снабдевање водом за пиће. У складу са Уредбом о класификацији вода 
међурепубличких водотока, међудржавних вода и вода обалног мора Југославије („Сл. лист  СФРЈ“, бр. 
6/78), река Нишава припада I и II дозвољеној класи водотока.  

Као и већина водотока и река Нишава и њене притоке угрожене су отпадним водама различитог 
порекла и састава и све чешће губе своје природне карактеристике.  

Град Ниш налази се недалеко од места где се река Нишава улива у Јужну Мораву и припада сливу 
Јужне Мораве.   

Поред отпадних вода из канализације и индустрије, дивљих депонија на којима завршавају чак и 
медицински отпад и отпад из кланица, Јужну Мораву угрожава и илегално ископавање песка и шљунка, 
па река Јужна Морава припада прописаној I и II класи водотока према Уредби о класификацији вода.  

Кутинска река протиче кроз општину Нишка Бања. Извире на Сувој планини и дугачка је око 40 
километара.  

Улива се у реку Нишаву као њена лева притока код насеља Никола Тесла. 
Према Уредби о класификацији вода Кутинска река у нивоу фабрике „Nissal“ припада I и II класи 

водотока.  
У непосредној близини Ниша налази се Крављанско-Миљковачка клисура, кроз коју се пробија 

средњи ток Топоничке реке. Десна је притока реке Јужне Мораве, у коју се улива низводно од села 
Мезграја. Припада I и II класи водотока, према Уредби о класификацији вода. 

III - МОНИТОРИНГ ВОДА, МЕРНА МЕСТА И ДИНАМИКА УЗОРКОВАЊА 

 
 Mониторинг је основа за добијање информација о квалитету воде водотокова. Посебна улога 

мониторинга је заштита воде као природног ресурса и њеног коришћења за водоснабдевање, спорт, 
рекреацију и др. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/Suva_planina
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0_(%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0)
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 Испитивање квалитета реке Нишаве вршиће се на следећим мерним местима: 
1. Нишава, између Сићевачке клисуре и Нишке Бање; 
2. Нишава, у делу водотока код ЈКП “Naissus”; 
3. Нишава, 100m узводно од улива помоћног и главног колектора Ниша; 
4. Нишава, 300m низводно од улива помоћног и главног колектора Ниша и 
5. Нишава, 100m пре улива у Јужну Мораву. 

 Испитивање квалитета реке Јужне Мораве вршиће се на следећим мерним местима: 
1. Јужна Морава, код Мрамора (Ново Село) и 
2. Јужна Морава, у нивоу села Мезграја, код железничког моста. 
 

 Испитивање квалитета Кутинске реке вршиће се на следећим мерним местима: 
1. Кутинска река, код Лазаревог села и 
2. Кутинска река, код предузећа „Nissal“. 

 
 Испитивање квалитета Топоничке реке вршиће се на следећим мерним местима: 

1. Топоничка река, 100m узводно од улива отпадних вода Специјалне психијатријске  болнице у 
Горњој Топоници и 

2. Топоничка река, 300m низводно од улива отпадних вода Специјалне психијатријске болнице у 
Горњој Топоници. 
Динамика узорковања подразумева квартално (сезонско) испитивање.  
У периоду другог квартала 2015. године – другог тромесечја (април, мај и јун) испитивање ће се 

вршити у једном од ова три месеца. 
У периоду трећег квартала 2015. године - трећем тромесечју (јул, август и септембар) узорковање и 

испитивање биће вршено у сва три месеца. 
У периоду четвртог квартала – четвртог тромесечја (октобар, новембар и децембар) испитивање ће 

се вршити у једном од ова три месеца.  
У периоду првог квартала 2016. године – првог тромесечја (јануар, фебруар и март) испитивање ће 

се вршити у једном од ова три месеца. 
Сви временски периоди узорковања и испитивања биће дефинисани оперативним планом. 
Са наведеном динамиком испитивања, било би испитано 66 узорака.   

 
Тумачење резултата испитивања врши се на основу важеће законске регулативе. 

 
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ И БАКТЕРИОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ 

Парамeтaр Јединица мере 

Општи   

pH   

Суспендоване материје mg/l 

Кисеонични режим   

Растворени кисеоник [mg O2/l] 

Засићеност кисеоником % 

-нестратификована вода   

БПК5 [mg O2/l] 

ХПК (бихроматна метода) [mg O2/l] 

Укупни органски угљеник (ТОС) [mg/l] 

Нутријенти   

Укупан азот [mg N/l] 

Нитрати [mg N/l] 
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Нитрити [mg N/l] 

Амонијум јон [mg N/l] 

Укупан фосфор [mg P/l] 

Ортофосфати [mg P/l] 

Салинитет   

Хлориди [mg/l] 

Укупни заостали хлор [mg/l HOCl] 

Сулфати [mg/l] 

Укупна минерализација [mg/l] 

Електропроводљивост на 20
0
С [mS/cm] 

Метали   

Арсен [μg/l] 

Бор [μg/l] 

Бакар  [μg/l] 

Цинк  [μg/l] 

Хром (укупни) [μg/l] 

Гвожђе (укупнo) [μg/l] 

Maнган (укупни) [μg/l] 

Олово [μg/l] 

Кадмијум [μg/l] 

Никл [μg/l] 

Органске супстанце   

Фенолна једињења (као C2H5OH) [μg/l] 

Нафтни угљоводоници   

Површински активне материје (као лаурилсулфат) [μg/l] 

Микробиолошки параметри   

Фекални колиформи cfu/100ml 

Укупни колиформи cfu/100ml 

Цревне ентерококе cfu/100ml 

Број аеробних хетеротрофа (метода Кohl) cfu/1ml 

 
IV - НАЧИН ИЗВЕШТАВАЊА О РЕЗУЛТАТИМА ИСПИТИВАЊА 
 

Извештаји се достављају у складу са динамиком узорковања, квартално, а у летњим месецима 
месечно, у року од 10 дана по истеку претходног месеца. 

Годишњи извештај о квалитету површинских вода река Нишаве, Јужне Мораве, Кутинске и Топоничке 
реке, доставља се заједно са последњим извештајем у 2016. години. 

У случају појаве акцидентног загађења, узорковање и извештавање вршило би се одмах.  
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Резултати ће бити приказани табеларно, графички и текстуално објашњени, са закључком о стању на 
локацијама које су предвиђене Програмом. 

Извештаје је потребно доставити у два примерка у писаној форми и у електронској форми – 
прилагођено за коришћење у MS Office 2010 (Word, Excel), font Calibri, size 11, margins (top, bottom, right, 
left - 2cm), justify – равнање. 
 
V - ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 
 

Реализација Програма праћења квалитета површинских вода на територији града Ниша за 2015/2016. 
годину река: Нишаве, Јужне Мораве, Кутинске и Топоничке реке, обухвата две фазе: 
 

I фаза – Доношење Програма праћења квалитета површинских вода на територији града Ниша за 
2015/2016. годину, од стране Градског већа Града Ниша и 

 
II фаза – Реализација Програма од стране изабране овлашћене стручне организације спровођењем 

поступка јавне набавке. 
 
VI - ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 
 

Мониторинг површинских вода на територији града Ниша, на мерним местима одређеним Програмом 
јединице локалне самоуправе финансираће се из средстава, предвиђених Одлуком о буџету Града Ниша 
за 2015. годину („Службени лист Града Ниша“, бр. 102/14 и бр. 9/15), из средстава Буџетског фонда за 
заштиту животне средине, раздео 3; глава 3.10.; функција 560; позиција 330, економска класификација 
424 – специјализоване услуге, (део) од укупно намењене апропријације од 40.552.000,00 динара. 
 

Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
 
 Број: 604-16/2015-03 
 У Нишу, 04.05.2015. године 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Проф. др Зоран Перишић, с.р. 
 5. 
 

На основу члана 19 став 2 Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник 
РС“, бр.41/2009, 53/2010 и 101/11), и члана 72 Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени 
лист Града Ниша“, бр.1/2013),  

Градско веће града Ниша на седници одржаној дана 04.05.2015. године, доноси 

 

П Р О Г Р А М  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

    
          I  У Програму коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији града 
Ниша за 2015. годину, број: 145-34/2015-03 од 30.01.2015. године, у ставу 3., позиција 2.5 мења се и 
гласи:  
 

Позиција Назив позиције 
Износ 
[дин.] 

 
2.5 

Набавка опреме за потребе одржавања саобраћајне сигнализације 
– радна платформа за рад на висини 

 
4.630.000,00 
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II У осталом делу Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на 
територији града Ниша за 2015. годину остаје непромењен. 

 
III Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
  

 Број: 604-9/2015-03 
 У Нишу, дана 04.05.2015. године    
         
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Проф. др Зоран Перишић, с.р. 
 
 6. 
 
       На основу члана 46, 55. и 56.  Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007), члана 56. и 67. 
Статута Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 88/2008), члана 33. Одлуке о 
организацији градских управа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 3/2014) и 
члана 72, 94. и 96. Пословника о раду Градског 
већа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", 
број  1/2013), 
 Градско веће Града Ниша на седници 
одржаној 04.05.2015. године, доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА 

УПРАВЕ ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И 

ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 I  Поставља се Милан Јанићијевић, 
дипломирани правник, за начелника Управе за 
грађанска стања и опште послове. 
 
 
 II  Ово решење објавити у „Службеном листу 
Града Ниша". 
 
 Број: 604-19/1/2015-03 
 У Нишу, 04.05.2015. године  
 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Проф. др Зоран Перишић, с.р. 
 
 
 
 
 

 7. 
  

На основу члана 56. Статута Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 88/2008), 
члана 3. Одлуке о задуживању Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 9/2015, 
10/2015 и 16/2015) и члана 72. Пословника о раду 
Градског већа Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 1/2013), 
 Градско веће Града Ниша, на седници 
одржаној 04.05.2015. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
 I Даје се сагласност на Нацрт Уговора о 
дугорочном кредиту са банком „SOCIETE 
GENERALE BANKA SRBIJA“ АД Београд, по 
претходно прибављеној сагласности 
Министарства финансија – Управе за јавни дуг 
број 401-975/2015-001 од 30. 4. 2015. године. 
 
 II Даје се сагласност на Предлог Уговора о 
дугорочном кредиту са банком „BANCA INTESA“, 
по претходно прибављеној сагласности 
Министарства финансија – Управе за јавни дуг 
број 401-975/2015-001 од 30. 4. 2015. године. 
 
 III Саставни део овог решења су 
нацрт/предлог уговора из става I и II овог решења. 
 

IV Решење доставити на даљу надлежност 
Управи за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке и Градоначелнику 
Града Ниша. 

 
V Ово решење објавити у „Службеном 

листу Града Ниша“. 
 

 Број: 604-7/2015-03 
 У Нишу, 04.05.2015. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Проф. др Зоран Перишић, с.р. 
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NACRT 

UGOVOR  

O DUGOROČNOM KREDITU 
 

Zaključen, dana . godine između sledećih Ugovornih strana: 
 

 
1. SOCIETE  GENERALE  BANKA  SRBIJA  AD  BEOGRAD,  Bulevar  Zorana  Đinđića  50  a/b,  11070 

Beograd, MB 07552335, koju zastupa Frederic Coin, Predsednik Izvršnog odbora (u daljem tekstu: Banka) 

i 

2. GRAD NIŠ, 7. juli 2, Niš, koga zastupa prof. dr. Zoran Perišić, Gradonačelnik PIB 100232752, MB 

17620541 (udaljem tekstu: Dužnik) 

 
PREDMET UGOVORA 

 
Član 1. 

1.1. Predmet ovog Ugovora je Kredit za refinasiranje dugoročnih kredita za kapitalne investicione rashode 

na osnovu javne nabavke broj 404-2u/7-2015-11 čiji je predmet pružanje finansijske usluge – kredit za 

refinansiranje dugoročnih kredita za kapitalne investicione rashode u ukupnom iznosu od 737.177.185,87 

dinara (6.036.706,03 eur), oblikovan po partijama i to za Partiju 1 - Partija kredita br. 404-2u, 7/16-2011-11 

Konzorcijum banaka: Banca Intesa i Societe Generale u iznosu od  390.334.008,23 dinara (3.196.425,10 

eur), koji na osnovu zahteva Dužnika i Odluke Banke od dana 27.03.2015. godine odobrava Banka (u 

daljem tekstu: “Kredit”). 
 

 
KREDIT 

 
Član 2. 

2.1. Kredit se odobrava u svemu prema sledećim 
uslovima: 

 
a) Kredit, u ukupnom iznosu do EUR 3.196.425,10 (slovima: trimilionajednastotinadevedesetše-

sthiljadačetiristotinedvadesetpet i 10/100 evra) u dinarskoj protivvrednosti, računato po srednjem kursu 

NBS za devize na dan prenosa sredstava na uplatni račun Javnih prihoda koji se vodi kod Uprave za trezor 

br. 840-911441843-33 – Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji, u korist nivoa gradova po 

modelu 97, s pozivom na broj 87-521. 

 
b) Valutna klauzula 

Ugovorne strane su saglasne da će navedeni iznos u EUR-ima predstavljati osnov za izračunavanje takvih 

iznosa  kao što su  dugovana  glavnica,  kamata,  jednokratna  naknada  i  drugih iznosa  definisanih  ovim 

Ugovorom. 

 
Banka će bez dalje saglasnost Dužnika primenjivati valutnu klauzulu i preračunavati neplaćeni iznos za 

svaki period u skladu sa trenutnim srednjim kursem, u odnosu na početni kurs koji je važio u trenutku 

odobrenja Kredita. Preračunati iznos će takođe biti korišćen za obračun tekuće kamate. 

 
Shodno  tome, Dužnk  prihvata  preuzimanje  punog  finansijskog  rizika  koji  proizilazi  iz  promene  kursa 

dinara, a koji se primenjuje ili indeksira u devizama na Kredit. 

 
c) Korišćenje Kredita: 

Odjednom, nakon podnošenja pisanog zahteva Dužnika i dostavljanja potrebne dokumentacije od strane 

Dužnika, u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj  po srednjem kursu NBS za devize za EUR na dan 

puštanja Kredita u tečaj prenosom sredstava na uplatni račun Javnih prihoda koji se vodi kod Uprave za 

trezor br. 840-911441843-33 – Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji, u korist nivoa 

gradova po modelu 97, s pozivom na broj 87-521 s tim što je Dužnik u obavezi da navedeni pisani zahtev 

dostavi Banci 1 (jedan) radni dan pre planiranog dana povlačenja. 
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d) Rok vraćanja Kredita: 

Glavnica kredita se otplaćuje u 36 (tridesetšest)  tromesečnih rata, poslednjeg dana u tromesečju, a nakon 
isteka jednogodišnjeg perioda mirovanja otplate glavnice kredita, s tim da prva rata dospeva u skladu sa 
dinamikom  datom u planu otplate kredita koji čini sastavni deo ovog Ugovora. 

 

 
e) Način vraćanja Kredita: 

Uplatom dinarske protivvrednosti iskorišćenih sredstava obračunate po srednjem kursu NBS za devize 

za EUR važećem na dan 
otplate. 

 
U slučaju prevremene i/ili delimične otplate Kredita, iznos vraćenih sredstava biće iskorišćen sledećim 

redosledom: 

 

  Za otplatu obračunate kamate do datuma otplate 

  Za otplatu glavnice Kredita. 

 
Dužnik  potpisivanjem  ovog Ugovora neopozivo i  bezuslovno ovlašćuje Banku da može zadužiti račun 

Dužnika za iznos dospele obaveze (obračunate naknade, kamate i glavnice) i sredstva dobijena na taj način 

preneti na račun Banke u cilju umanjenja iznosa plativih po ovom Ugovoru. 

 
f) Visina kamate: 

Varijabilna, koja se sastoji od promenljive stope važećeg tromesečnog EURIBORA uvećana za fiksni deo od 

3,99% obračunata na godišnjem 
nivou. 

 
Banka ima pravo da navedenu varijabilnu kamatnu stopu prilagođava tromesečno u skladu sa promenama 

tromesečne EURIBOR referentne kamatne stope i to na način da će se za obračun kamate koristiti vrednost 

referentne kamatne stope koja je važeća prvog dana za kamatni period tj. Kamatni period u kome počinje 

obračun kamate. 

 
Kamata se obračunava na iznos neotplaćenog dela Kredita i dospeva za plaćanje tromesečno, u svemu 

prema planu otplate kredita koji čini sastavni deo ovog 
Ugovora. 

 
Ugovorne strane su saglasne da u grace periodu (periodu mirovanja) Dužnik Banci plaća samo kamatu. 

 
h) Metod obračuna kamate: 

Obračun kamate se vrši na stanje duga po Kreditu, uz primenu konformnog metoda a na bazi stvarnog 

broja dana u toku kamatnog perioda u odnosu na godinu od 365 dana. 

 
i) Naknada za organizaciju Kredita: 

0,1% od iznosa Kredita, koja se plaća jednokratno prilikom povlačenja kredita. 

 
j) Efektivna kamatna stopa 

U svemu prema planu otplate kredita koji se prilaže i čini sastavni deo ovog Ugovora. 

 
k) Zatezna kamata 

Za slučaj Dužničke docnje Banka će obracunati kamatu po stopi utvrđenoj Zakonom o zateznoj kamati 

(“Službeni Glasnik RS” br. 119/2012). 
 

l) Namena Kredita: 

Za refinansiranje dugoročnih kredita za kapitalne investicione rashode u skladu sa članom 1. Ovog 
Ugovora 
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OBAVEZE BANKE 

 
Član 3. 

3.1. Banka se obavezuje da Kredit koji je Predmet ovog Ugovora stavi na raspolaganje Dužniku na 

način i pod uslovima definisanim ovim Ugovorom. 

3.2. Banka se obavezuje da: 

 

  Redovno izveštava Dužnika o svim promenama na računu kredita,računima obaveza po kreditu,kao i 

na računima depozita; 

  Blagovremeno obaveštava Dužnika o izmenama poslovne politike Banke koje mogu prouzrokovati 

izmenu ugovorenih uslova korišćenja kredita, s tim što u slučaju da do navedenih izmena poslovne 

politike dodje, Dužnik ima pravo da otkaže dalje korišćenje ovog Ugovora i da izvrši povraćaj svih 

iskorišćenih sredstava sa pripadajućim kamatama, bez dodatnih troškova. 
 

 
USLOVI ZA KORIŠĆENJE KREDITA 

 
Član 4. 

4.1. Banka će staviti Kredit na raspolaganje tek nakon što Dužnik u potpunosti ispuni, svaki pojedinačno i 

sve zajedno, sledeće uslove: 

 
a)  Obezbedi  i dostavi  Banci  sledeću  dokumentaciju  : 

 

  Prethodnu saglasnost / Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srbije – Uprave za javni dug 

vezanu za maksimalni dozvoljeni iznos zaduženja Dužnika za refinansiranje dugoročnih kredita za 

kapitalne investicione rashode u 2015. Godini, 

  Odluku nadležnog organa – Skupštine Grada Niša o zaduženju putem Kredita, 

  Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za raspolaganje novčanim sredstvima Dužnika, koji je 

važeći na dan zaključenja ovog Ugovora a koji karton tj. potpisi su depnovani kod Ministarstva 

finansija, 

  Ovlašćenje Banci za ispostavljanje naloga za naplatu u skladu sa odredbama Zakona o 

platnom 

prometu, potpisanih od strane ovlašćenog lica Dužnika i overenih od strane Ministarstva finansija - 

Uprave za Trezor filijala Niš, izdato u 3 (tri) primerka a kojim će Dužnik neopozivo i bezuslovno 

ovlastiti Banku da može, u slučaju neizvršenja ili neurednog izvršenja bilo koje dospele novčane 

obaveze preuzete ovim Ugovorom izdati nalog za naplatu i podneti ga na izvršenje nadležnoj Upravi 

za Trezor filijala Niš kod koje Dužnik ima otvoren račun kao i da novčana sredstva dobijena na taj 

način prenese na račun Banke 

  1 (jedna) menica Dužnika. 

 
b)   Plati Banci naknadu za organizaciju Kredita u skladu sa članom 2. Ugovora. 

 
4.2. Obaveza je Dužnika da sve uslove iz ovog Člana u potpunosti ispuni u roku od 2 (dva) radna dana 

od dana zaključenja ovog Ugovora. 

 
4.3. Potpisom ovog Ugovora, Dužnik se neopozivo i bezuslovno obavezuje da će u periodu trajanja ovog 

Ugovora, odnosno do konačnog izmirenja svih svojih ugovornih obaveza, na zahtev Banke, u slučaju da 

Banka iskoristi ugovorno ovlašćenje navedeno u stavu 4.1. ovog člana, ukoliko dođe do promena lica 

ovlašćenih za potpisivanje kao i u slučaju aktiviranja sredstava obezbeđenja, dostaviti nova sredstva 

obezbeđenja, tj. novo Ovlašćenje. 
 

 
OBAVEZE DUŽNIKA 

 
Član 5. 

5.1. Dužnik se obavezuje da pisanim putem, nakon zaključenja ovog Ugovora, bez odlaganja obavesti 

Banku o sledećem: 
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5.1.1. Zaduženjima kod drugih banaka i finansijskih institucija uključujući i tržište novca, s tim što sva 

navedena zaduženja moraju biti u skladu sa  odredbama Zakona o javnom dugu i prethodnim 

mišljenjem Ministarstva finansija Republike Srbije - Uprave za javni dug, 

5.1.2. O  svakoj  promeni  lica  ovlašćenog  za  zastupanje  kao  i  o  svakoj  promeni  lica  ovlašćenog  za 

raspolaganje novčanim sredstvima Dužnika. 

 

 

Član 6. 

6.1. Dužnik se, pod pretnjom jednostranog otkaza definisanog Članom 11. ovog Ugovora obavezuje, da će, 

do konačnog izmirenja svih obaveza po osnovu ovog Ugovora u budžetu predvideti dovoljno sredstava za 

urednu otplatu Kredita iz člana 2. ovog Ugovora. 

 
6.1. Dužnik  potpisivanjem  ovog  Ugovora  izjavljuje  da  po  osnovu  povlačenja  sredstava  ili  izvršavanja 

obaveza neće postupiti suprotno bilo kom zakonu koji se na Dužnika primenjuje. 

 
6.2. Dužnik se obavezuje da: 

 
- najkasnije 31.01. svake godine dostavlja Banci usvojene odluke o budžetu sa planiranim aproprijacijama 

za otplatu kredita, 

-najkasnije do 31.07.svake godine dostavlja Banci odluke o završnom računu budžeta i godišnjih 

finansijskih izveštaja lokalne samouprave, 

- nakon dostavljanja polugodišnjih izveštaja o izvršenju budžeta Ministarstvu finansija Republike Srbije, iste 

dostave i Banci. 
 

Član 7. 

7.1.  Dužnik se obavezuje da Kredit 
 

 

7.1.1.  Sa kamatom i eventualnim troškovima vrati u rokovima iz Člana 2. ovog Ugovora, kao i 

7.1.2.  Da koristi Kredit isključivo za namenu opisanu u Članu 2. ovog Ugovora pa je u obavezi da Banci 

omogući kontrolu korišćenja Kredita dostavljanjem celokupne finansijske dokumentacije vezane za 

korišćenje Kredita kao i na bilo koji drugi način koji Banka u toku trajanja ovog Ugovora bude 

smatrala za podoban i odgovarajući. 

 
7.2. U slučaju da Dužnik ne koristi Kredit isključivo za namenu opisanu u Članu 2. ovog Ugovora ili u slučaju 

da, na zahtev Banke, ne omogući Banci kontrolu korišćenja Kredita kako je opisano u prethodnom stavu, 

korišćeni iznos Kredita će se smatrati u celosti dospelim i Banka ima pravo da upotrebi sve instrumente 

obezbeđenja u cilju naplate tako dospelog potraživanja. 
 

 
8.1. Dužnik preuzima obavezu da: 

Član 8. 
 

8.1.1. Posluje u svemu zakonito i da za legalnost svog poslovanja odgovora samostalno. 

8.1.2. U svom poslovanju poštuje i primenjuje sve propise i pravila iz oblasti zaštite životne sredine kao i da 

primenjuje standarde iz oblasti zaštite na radu, zaštite dece i zabrane prinudnog rada kao i zaštiti 

kulturne baštine. 
 

 
PREVREMENO VRAĆANJE KREDITA 

 
Član 9. 

9.1. Banka će prihvatiti prevremeno vraćanje iskorišćenog Kredita, ukoliko Dužnik obavesti Banku o tome 

pisanim putem, najkasnije 7 (sedam) radnih dana pre datuma dospeća rate kredita, bez plaćanja  naknade 

usled prevremene otplate. 
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OBEZBEĐENJE 

 
Član 10. 

10.1. Ugovorne strane saglasno potvrđuju da je, u svrhu obezbeđenja svih svojih dospelih a neplaćenih 

potraživanja po Kreditu, kao i troškova, naknada, provizija, eventualnih ugovornih kazni i isplata po Kreditu 

kao i drugih potraživanja koja nastaju ili mogu nastati na osnovu i povodom ovog Ugovora, Banka 

zaključenjem ovog Ugovora ovlašćena da: 

10.1.1. Sva svoja potraživanja iz ovog Ugovora naplati od Dužnika zaduženjem bilo kog i / ili svih računa 

Dužnika, 

10.1.2.  Pokrene postupak  naplate  u  skladu sa  odredbama Zakona o  platnom  prometu,  dostavljanjem 

Ovlašćenja i / ili blanko menice navedenih u članu 4. ovog Ugovora na naplatu. 

 
10.2. Realizaciji sredstava obezbeđenja Banka će pristupiti u svemu pod uslovima i na način kako je to 

predviđeno ovim Ugovorom i navedenim sredstvom obezbeđenja. 

 
10.3. U slučaju da bilo koje od potraživanja koja nastanu ili mogu nastati povodom ovog Ugovora ne bude 

naplaćeno realizacijom navedenog sredstva obezbeđenja, Banka zadržava pravo da sva svoja nenaplaćena 

potraživanja naplati korišćenjem bilo kog drugog pravno raspoloživog sredstva. 
 

 
JEDNOSTRANI OTKAZ UGOVORA 

 
Član 11. 

11.1. Banka ima pravo da jednostrano, pisanim obrazloženim obaveštenjem upućenim Dužniku, otkaže ovaj 

Ugovor, ukoliko nastupi bilo koja od sledećih okolnosti: 

 
a) Dužnik ne izvrši povraćaj glavnice, kamate, naknade i / ili bilo kojih drugih plativih iznosa u roku, na  način 

i pod uslovima definisanim ovim Ugovorom; 

b) Banka utvrdi da je bilo koji dokument, činjenica ili okolnost na osnovu kojih je Banka donela odluku da 

odobri ovaj Kredit, pogrešan, lažan, falsifikovan ili je Banka u pogledu njihovih istinitosti bila dovedena u 

zabludu; 

c) Dužnik ne obavesti pisanim putem Banku o promenama u svemu onako kako je to predvidjeno članom 5. 

ovog Ugovora; 

d) Dužnik dođe u docnju i / ili kršenje i / ili neizvršenje bilo koje obaveze po ovom Ugovoru a naročito 

obaveza preuzetih članovima 5., 6., 7. i 8. ovog Ugovora; 

 
Član 12. 

12.1. U slučaju jednostranog otkaza Ugovora, Dužnik će biti u obavezi da odmah po pisanom zahtevu Banke, 

koji će sadržavati i odgovarajući obračun, izvrši povraćaj svih odobrenih sredstava Kredita uvećanih za 

odgovarajaći iznos kamate u skladu sa visinom kamate i metodom obračuna kamate koji su predviđeni ovim 

Ugovorom. 

 
12.2. Banka se ovim Ugovorom istovremeno ovlašćuje da može aktivirati instrument obezbeđenja u cilju 

naplate svojih potraživanja koja nastanu u skladu sa odredbama iz prethodnog stava. 
 

 
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Član 13. 

13.1.  Dužnik  je  saglasan  da  Banka može  podatke o  Kreditu  i  zaduženju Dužnika po  ovom  Ugovoru 

dostavljati Narodnoj banci Srbije saglasno njenom Uputstvu o podacima koje banke i druge finansijske 

organizacije dostavljaju NBS radi uključivanja tih podataka u Kreditni informacioni sistem NBS. 

 
13.2. Dužnik je saglasan da Banka može podatke iz Ugovora kao i podatke kojima raspolaže o povezanim 

licima sa Dužnikom proslediti u SG Paris i saglasan je da sve članice SG grupe imaju pristup tim podacima i 

da se mogu njima koristiti. 
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Član 14. 

14.1. Ako bilo koja odredba ovog Ugovora  kojim je regulisan instrument obezbeđenja  predviđen ovim 

Ugovorom postane nezakonita, nevažeća, ništava ili nesprovodiva, zakonitost, pravna validnost i 

sprovodljivost ostalih odredbi ovog Ugovora neće biti dovedena u pitanje. 

 
14.2. Ugovorne strane imaju prava da se oslone na bilo koju instrukciju koju potpiše ovlašćeni predstavnik i 

koja je overena službenim pečatom druge ugovorne strane. 

 

Član 15. 

15.1. Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od svih Ugovornih strana. 

 
15.2. Sve izmene i dopune ovog Ugovora biće važeće samo ukoliko su sačinjene u pisanoj formi, i 

po potrebi predhodno odobrene od strane nadležnih organa ugovornih strana. 
 
 

Član 16. 
 
Sastavni deo ovog ugovora su 

- Ponuda ponuđača br.2/2015. od 31.03.2015. godine; 

- Kreditni zahtev iz konkursne dokumentacije i 

- Plan otplate kredita izrađen na dan zaključenja ugovora; 
 

 
Član 17. 

17.1. U slučaju spora u vezi sa i/ili povodom ovog Ugovora koji ne mogu rešiti dogovorom, Ugovorne 

strane određuju nadležnost suda u Nišu. 

 
17.2. Ovaj Ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovetih primeraka, od kojih 2 (dva) za Banku i 4 (četiri) za Dužnika. 

 

 
 
 
                        Za GRAD NIŠ                                                                                   BANKA 
 

 
    ___________________________________                        ___________________________________ 

                  Prof. dr. Zoran Perišić                                            Regionalni Direktor  za rad sa privredom 

                        Gradonačelnik 
 

 
 
                                                                                                   ___________________________________ 

Igor Macura 

Izvršni direktor sektora za poslove sa 

privredom Po ovlašćenju Predsednika 

Izvršnog odbora (Odluka Izvršnog odbora 

broj EB 03/12 od 
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                                                                                     KREDITNA PARTIJA _____________________ 
 
 

P R E D L O G   U G O V O R A  O   D U G O R O Č N O M   K R E D I T U 

 
 
 
Zaključen u Nišu, dana ____________ godine, između sledećih ugovornih strana: 
 
 
1.  BANCA INTESA AD BEOGRAD,  sa registrovanim sedištem u ulici Milentija Popovića 7b,      Beograd-Novi 
Beograd, Republika Srbija, matični broj 07759231, PIB 100001159, koju zastupa predsednik Izvršnog odbora, 
Draginja Đurić, preko lica ovlašćenih Knjigom ovlašćenja za potpisivanje  
 (u daljem tekstu: Banka) 
 
i 
 
2. GRAD NIŠ, ul. 7. Juli br. 2, PIB 100232752, matični broj 17620541, koga zastupa Gradonačelnik Zoran 

Perišić 
      (u daljem tekstu: Korisnik kredita) 
 
 
 

Č L A N  1. 
PREDMET UGOVORA 

 
Na osnovu Odluke nadležnog tela Banke od __________. Godine, te na osnovu Ponude ponuđača br.48/12. od 
30.03.2015. godine i Kreditnog zahteva iz konkursne dokumentacije (koji su sastavni deo Ugovora) , Banka 
odobrava Korisniku kredita kredit u dinarskoj protivrednosti iznosa do  

 
EUR 2.840.280,93 

(slovima: dvamilionaosamstotinačetrdesethiljadadvestotineosamdeset i 93/100 eura), 
            po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja sredstava kredita u tečaj. 

 

Kredit se odobrava za potrebe refinansiranja dugoročnih kredita za kapitalne investicije, sa obavezom Korisnika 
kredita da omogući Banci da, u vreme i na način koji Banka odredi, vrši kontrolu namenskog korišćenja 
odobrenih sredstava kredita.  

 

Rok vraćanja kredita je 10 godina, u koji je uračunat i period mirovanja otplate glavnice kredita do 12 (dvanaest) 
meseci, počev od dana puštanja kredita u tečaj.  

 

U skladu sa stavom 3. ovog člana Korisnik kredita se obavezuje da kredit otplaćuje u 36 (tridesetšest) kvartalnih 
rata, nakon isteka perioda mirovanja otplate glavnice kredita, s tim da prva rata dospeva za plaćanje prema 
Planu otplate kredita, koji je sastavni deo ovog Ugovora. 

 
 

Č L A N  2. 
VALUTNA KLAUZULA 

 
Ugovorne strane su saglasne da se za obračun vrednosti duga po ovom Ugovoru, u bilo kom trenutku,  koristi 
valutna klauzula, pa utvrđeni iznos u EUR iz člana 1. ovog Ugovora, služi kao osnov za izračunavanje svih 
obaveza Korisnika kredita po ovom Ugovoru, što uključuje glavnicu, kamatu, naknadu i ostale troškove u skladu 
sa ovim Ugovorom, tako da se uplata relevantnih iznosa po ovom Ugovoru vrši u dinarskoj protivvrednosti po 
srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate (glavnica kredita), odnosno na dan obračuna (kamata, 
naknada i drugi troškovi). 
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Č L A N  3. 
PUŠTANJE KREDITA U TEČAJ 

 
Korisnik kredita je dužan da pre puštanja sredstava kredita u tečaj podnese Banci: 
- potpisani i overeni pisani zahtev za puštanje sredstava odobrenog kredita u tečaj (najmanje 2 bankarska 

radna dana ranije); 
- dokumentaciju utvrđenu članom 8. ovog Ugovora. 
 
Puštanje sredstava kredita u tečaj, po dostavljanju dokumentacije iz prethodnog stava, vršiće se jednokratno  po 
ispunjenju uslova iz ovog Ugovora.  

Kao datum puštanja kredita u tečaj smatra se dan kada je Banka doznačila sredstva na uplatni račun broj 840-
911441843-33 Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa gradova po modelu 97 sa 
pozivom na broj 87-521. 
 
Banka ima pravo da ne pusti Korisniku kredita kredit u tečaj ukoliko je Korisnik kredita prema Banci u docnji po 
bilo kom pravnom poslu sa Bankom. 
 
 

Č L A N  4. 
KAMATA 

 
Korisnik kredita se obavezuje da na iznos iskorišćenog kredita po ovom Ugovoru, plati Banci kamatu od dana 
korišćenja do dana vraćanja kredita, po stopi i na način utvrđen Odlukom o kamatnim stopama koje Banka 
primenjuje u svom poslovanju koja bude u važnosti u periodu za koji se kamata obračunava, a što je iskazano 
kroz Plan otplate koji čini sastavni deo ovog Ugovora. 
 
Kamatna stopa po ovom kreditu na dan zaključenja ovog Ugovora iznosi EURIBOR 3M (EURIBOR je referentna 
kamatna stopa koja predstavlja, u odnosu na svaki period za koji se vrši obračun kamate, procentualnu godišnju 
kamatnu stopu, utvrđenu dva radna dana pre početka relevantnog kamatnog perioda (s tim da se subota ne 
smatra radnim danom), po kojoj prvoklasne banke međusobno pozajmljuju depozite u evrima (EUR), a koju 
utvrđuje Evropska Bankarska Federacija (European Banking Federation) i koja se objavljuje na korisničkim 
finansijskim sistemima (Reuters, Bloomberg) u 11:00 po centralno evropskom vremenu (CET – Central 
European Time)) + fiksna marža u iznosu od 4.60% godišnje, uvećanu za eventualne poreze po pozitivnim 
propisima. 
 
Obračun kamate vrši se primenom konformne metode na godišnjem nivou, na bazi stvarnog broja dana u toku 
kamatnog perioda na bazi meseca od 28-31 dan i godine od 365 dana, i dospeva za naplatu odmah, nakon 
dostavljanja obračuna od strane banke. 
 
Tokom perioda otplate kredita kamata se obračunava i dospeva za plaćanje kvartalno i o roku dospeća, a tokom 
perioda mirovanja otplate glavnice kredita, kamata se obračunava i dospeva za plaćanje kvartalno počev od 
dana povlačenja kredita, u rokovima koji su po datumu i mesecu usklađeni sa rokovima otplate glavnice kredita, 
odnosno shodno Planu otplate kredita, koji je sastavni deo ovog Ugovora.  
 
Korisnik kredita se obavezuje da, u roku od 3 (tri) dana od dana potpisivanja ovog ugovora, Banci dostavi e-mail 
adresu na koju će Banka dostavljati Korisniku kredita kvartalne obračune kamate. 
 
Obračun kamate, u skladu sa članom 2. st. 1.  ovog Ugovora, vrši se na iznos duga u eurima na dan obračuna i 
preračunava se u dinare po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan obračuna kamate.  
 
U slučaju delimičnog plaćanja obaveze po kreditu, prvo se naplaćuje kamata sa eventualnim pripadajućim 
porezima po pozitivnim propisima pa glavnica, a Banka je obavezna da Korisnika kredita izvesti pisano – odmah 
o izvršenom rasporedu uplate. 
 
Ukoliko dan plaćanja pada u dan kada Banka ne radi (subota, nedelja, državni ili verski praznik), obaveza 
plaćanja dospeva sledećeg dana kada Banka radi. 
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Č L A N  5. 
PREVREMENA  OTPLATA  KREDITA 

 
Korisnik kredita ima pravo da vrati kredit pre utvrđenog roka vraćanja u skladu sa članom 1. ovog Ugovora i 
Planom otplate kredita, o čemu je dužan da pisanim putem obavesti Banku najmanje 5 (pet) radnih dana 
unapred. 
 
Obaveštenje Korisnika kredita iz stava 1. ovog člana je neopozivo. 
 
Korisnik kredita je saglasan da, na dan prevremenog vraćanja kredita, a po prethodnom pisanom obaveštenju 
Banke, plati Banci naknadu zbog prevremene otplate na ime štete koju je Banka pretrpela usled prevremene 
otplate, a koja će biti obračunata u visini 0% od iznosa kredita koji se prevremeno otplaćuje, uvećano za 
eventualne poreze po pozitivnim propisima u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije 
na dan obračuna. 
 
 

Č L A N  6. 
TROŠKOVI 

 
Korisnik kredita je obavezan da pre puštanja sredstava u tečaj plati naknadu predviđenu Tarifom naknada za 
usluge Banke u visini 0.20% od iznosa odobrenog kredita (troškovi organizovanja i realizacije kredita, troškovi 
obrade kreditnog zahteva), uvećano za eventualne poreze po pozitivnim propisima, u ukupnom iznosu od 
najviše EUR 5.680,56 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan obračuna. 
 
Korisnik kredita je obavezan da u toku trajanja kredita plaća Banci naknadu, predviđenu Tarifom naknada za 
usluge Banke, za monitoring kredita u iznosu od 0% na godišnjem nivou na iznos salda duga kredita uvećano za 
eventualne poreze po pozitivnim propisima, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije 
na dan obračuna, tako da prva periodična naplata dospeva godinu dana od prvog korišćenja kredita, odmah po 
prijemu obračuna od Banke. 
 
Korisnik kredita je u obavezi da Banci plaća naknadu za neiskorišćena sredstva po odobrenom kreditu po ovom 
Ugovoru, predviđenu Tarifom naknada za usluge Banke, računajući od dana zaključenja ovog Ugovora, u visini 
od 0% od iznosa trenutno neiskorišćenog kredita, uvećano za eventualne poreze po pozitivnim propisima, u 
dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan obračuna, a prema obračunu koji se 
sačinjava na kraju svakog meseca i koji Banka blagovremeno dostavlja Korisniku kredita, odnosno po isteku 
perioda raspoloživosti, ukoliko je ugovoren, u visini od 0% od iznosa neiskorišćenog kredita uvećano za 
eventualne poreze po pozitivnim propisima, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije 
na dan obračuna, odmah. 
 
Korisnik kredita je obavezan da sva potraživanja koja duguje Banci plati u neto iznosu, a u slučaju da Banka 
plati porez, taksu ili sličnu obavezu po osnovu bilo koje isplate ili naplate u vezi ovog kredita, i to odmah, po 
dostavljenom obaveštenju od Banke, nadoknadi Banci taj iznos, s tim da ukoliko Korisnik kredita to ne učini, 
Banka ima pravo da na iznos plaćenih obaveza zaračunava zateznu kamatu kamatu u skladu sa čl. 4. i čl. 7. 
ovog Ugovora počev od dana kada je obaveza plaćena.  
 

Č L A N  7. 
DOCNJA I ZATEZNA KAMATA 

 
Korisnik kredita je u docnji: 
- za glavni dug – od dana dospeća utvrđenog roka vraćanja u skladu sa čl.1. ovog Ugovora i Planom otplate 

kredita, 
- za kamatu – od dana utvrđenog saglasno odredbama člana 4. ovog Ugovora. 
 
Kamata za period docnje obračunava se na sve novčane obaveze koje nisu plaćene o roku dospeća iz ovog 
Ugovora. 
 
Korisnik kredita koji zadocni sa ispunjenjem novčanih obaveza iz ovog Ugovora u dinarima, duguje zateznu 
kamatu po stopi utvrđenoj Zakonom. 
 
Zatezna kamata po dospelom glavnom dugu se obračunava mesečno i na dan vraćanja dospelog glavnog duga. 
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Ako je stopa ugovorene kamate iz stava 2. člana 4. ovog Ugovora viša od stope zatezne kamate iz stava 3. 
ovog člana, ugovorena kamata teče i posle docnje Korisnika kredita . 
 

 
Č L A N  8. 

INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA 
 
Korisnik kredita se obavezuje da pre puštanja sredstava kredita u tečaj položi Banci instrumente za 
obezbeđenje urednog izvršenja obaveza iz ovog Ugovora u vidu: 
 
1. 15 (petnaest) Ovlašćenja direktnog zaduženja izdata u 3 (tri) primerka saglasno Zakonu o platnom prometu 

i pratećim podzakonskim aktima; 
2. 10 (deset) blanko, solo menica, potpisanih  i overenih,  sa Ovlašćenjem za korišćenje. 

 
Korisnik kredita je u obavezi da preuzme Ovlašćenja direktnog zaduženja, Menice i Menična ovlašćenja 
dostavljene kao instrumente obezbeđenja po ovom Ugovoru u roku od 3 (tri) meseca od dana likvidacije partije. 
 

Ukoliko, u roku iz prethodnog stava ovog člana, navedeni instrumenti obezbeđenja ne budu preuzeti od Banke ili 
iskorišćeni za drugi - novi plasman, Korisnik kredita je izričito saglasan da Banka može iste poništiti na način 
propisan relevantnim opštim aktima Banke. 
 

 
Č L A N  9. 

REALIZACIJA I IZMENA INSTRUMENATA OBEZBEĐENJA 
 
Korisnik kredita izričito i bezuslovno ovlašćuje Banku da instrumente obezbeđenja urednog izvršenja obaveza iz 
člana 8. ovog Ugovora, može popuniti na iznos dospelih, a neotplaćenih potraživanja koja mogu nastati po 
osnovu ovog Ugovora o kreditu, prema knjigovodstvenom stanju Banke, (a po srednjem kursu Banke na dan 
podnošenja na naplatu), učiniti ih dospelim i dati na naplatu. 
 
Ukoliko dođe do realizacije instrumenata za naplatu potraživanja, a potraživanje Banke ne bude namireno u 
celosti, Korisnik kredita je obavezan da odmah dostavi nove instrumente, a ukoliko iste ne dostavi, sve obaveze 
Korisnika kredita po Ugovoru o kreditu smatraju se dospelim. 
 
 
 

Č L A N  10. 
OBAVEZE KORISNIKA KREDITA 

 
Korisnik kredita se obavezuje: 
1. da iskorišćeni iznos kredita vrati u ugovorenom roku u skladu sa odredbama člana 2. ovog Ugovora, te da u 

ugovorenom roku plaća kamatu, naknadu i druge troškove koji nastaju po osnovu korišćenja sredstava 
kredita; 

 
2. da omogući Banci namensku kontrolu korišćenja kredita; 
 
3. da odmah vrati Banci nenamenski iskorišćena sredstva kredita zajedno sa pripadajućom kamatom;  
 
4. da na zahtev Banke dostavlja finansijske izveštaje  koji se sačinjavaju na način i u rokovima propisanim 

pozitivnim propisima, a po potrebi i drugu dokumentaciju u rokovima propisanim pozitivnim propisima i u 
rokovima koje odredi Banka (npr. revizorske izveštaje, ukoliko je revizija zakonski obavezna za Korisnika 
kredita, s tim da i Banka, u opravdanim slučajevima, može zahtevati da se sačini predmetni nalaz i 
mišljenje); 

 
5. da omogući Banci, odnosno odabranoj revizorskoj kući, kontrolu ekonomsko-finansijskog poslovanja, 

kontrolu poslovnih knjiga, evidencije i drugih dokumenata; 
 
6. da odmah obavesti Banku, pisanim putem, o slučaju blokade sredstava na svojim računima kod bilo koje 

banke, u trajanju dužem od 15 kalendarskih dana; 
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7. da neizostavno i bez odlaganja obavesti Banku, pisanim putem, o bilo kojoj okolnosti koja bi mogla da 
onemogući ispunjenje obaveza Korisnika kredita iz ovog Ugovora. 

 

8. Da dostavlja usvojene Odluke o budžetu sa planiranim aproprijacijama za otplatu kredita , najkasnije do 
31.01.svake godine 

 

9. Da dostavlja odluke o završnom računu budžeta i godišnjih finansijskih izveštaja lokalne samouprave, 
najkasnije do 31.07.svake godine 

 

10. Da dostavlja polugodišnje izveštaje o izvršenju budžeta,nakon dostavljanja istih Ministarstvu finansiija 
Republike Srbije 

 

 
ČLAN 11. 

OBAVEZE BANKE 
 

Banka se obavezuje da: 
1. redovno izveštava Korisnika kredita o svim promenama na računu kredita, raćunima obaveza po kreditu 

kao i na računima depozita; 
 
2. da Korisnika kredita blagovremeno obaveštava o izmenama poslovne politike Banke, koje mogu 

prouzrokovati izmenu ugovorenih uslova korišćenja kredita, uz mogućnost Korisnika kredita da otkaže 
korišćenje usluga Banke bez dodatnih troškova. 

 
 

 
Č L A N  12. 

POSEBNE OBAVEZE KORISNIKA KREDITA 
 
Korisnik kredita se obavezuje da blagovremeno obavesti Banku, o svim promenama od značaja za pravni 
promet (napr. o promeni lica ovlašćenog za zastupanje, promeni lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa 
tekućih računa, promeni pečata i sl.) ili kakvoj drugoj promeni od značaja za pravni promet, kao i da, u slučaju 
nastupanja navedenih promena, dostavi Banci dodatne instrumente obezbeđenja koje Banka bude tražila u cilju 
obezbeđenja svojih potraživanja po osnovu ovog Ugovora, koje obaveze za Korisnika kredita postoje i u slučaju 
da zakonskim/podzakonskim propisima budu uvedeni novi instrumenti  obezbeđenja naplate potraživanja.  
 
Ukoliko kod Korisnika kredita za vreme trajanja Ugovora o kreditu do konačnog namirenja obaveza iz Ugovora o 
kreditu, dođe do statusne promene ili promene oblika, novonastali pravni subjekat, kao pravni sledbenik 
Korisnika kredita, neograničeno je solidarno odgovoran za obaveze Korisnika kredita preuzete Ugovorom o 
kreditu i ima sva prava koja Korisniku kredita pripadaju na osnovu Ugovora o kreditu. 
 
Korisnik kredita je saglasan da, u slučaju da za vreme trajanja Ugovora o kreditu, od njegove imovine bude 
osnovan novi pravni subjekat, isti bude solidarno odgovoran za obaveze Korisnik kreditaa iz Ugovora o kreditu, 
u smislu instituta pristupanja dugu iz člana 452. Zakona o obligacionim odnosima. 
 
Ukoliko Korisnik kredita ne postupi u skladu sa obavezujućim odredbama ovog člana, sve obaveze Korisnika 
kredita po Ugovoru o kreditu smatraju se dospelim. 
 

 
Č L A N  13. 

DOSPEĆE OBAVEZA KORISNIKA KREDITA PRE UGOVORENOG ROKA 
 
Banka ima pravo: 

1. da odmah obustavi dalje korišćenje kredita i traži naplatu celokupnog iznosa iskorišćenog kredita sa 
pripadajućim kamatama, porezom i troškovima ako utvrdi da je Korisnik kredita postao kreditno 
nesposoban u smislu relevantnih opštih akata Banke i pozitivnih propisa; 
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2. da učini dospelim i traži na naplatu odobrena sredstva kredita, zajedno sa pripadajućim kamatama, 
porezom  i troškovima, u slučaju da Korisnik kredita ne vrati, u ugovorenom roku i iznosu, dve 
uzastopne ili bilo koje dve rate. 

3. da učini dospelim i traži na naplatu odobrena sredstva kredita, zajedno sa pripadajućim kamatama i 
troškovima, odmah, a najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od dana saznanja za promenjene okolnosti 
i to: 

- u slučaju insolventnosti Korisnika kredita, u smislu nesposobnosti za plaćanje, kako je uređeno pozitivnim 
propisima ili sličnih postupaka koji služe za naplatu potraživanja 

- u slučaju statusnih promena Korisnika kredita, usled kojih bi Banka došla u znatno nepovoljniji položaj, 
- u slučaju nepoštovanja obaveza Korisnika kredita iz člana 10. ovog Ugovora, 
- u slučaju povrede obaveza po bilo kom drugom plasmanu koji Korisnik kredita koristi ili će koristiti kod 

Banke, kao i u slučaju neispunjenja obaveza prema drugim poveriocima Korisnika kredita; 
- ako se ustanovi da izjave, dokumentacija i podaci dostavljeni od strane Korisnika kredita nisu istiniti, potpuni 

ili ažurni; 
- ako protiv Korisnika kredita bude pokrenut postupak prinudnog izvršenja ili drugi postupak sa sličnim 

ishodom 
- u slučaju nepoštovanja drugih obaveza Korisnika kredita iz ovog Ugovora. 
 
 

Č L A N  14. 
DOKAZ O VISINI DUGA 

 
Kao dokaz o visini duga i iznosa obračunate kamate po ovom kreditu služiće poslovne knjige i ostala  
dokumentacija  kojom  Banka raspolaže. 

 
Č L A N  15. 

PLAN OTPLATE KREDITA 
 

Banka se obavezuje da Korisniku kredita uz ovaj Ugovor dostavi Plan otplate kredita, koji čini sastavni deo 
Ugovora. 
 
 Potpisivanjem ovog Ugovora, Korisnik kredita potvrđuje prijem dokumenta iz prethodnog stava. 
 

 
Č L A N  16. 

RASPOLAGANJE PODACIMA 
 

 
Korisnik kredita  je izričito saglasan u skladu sa članom 47. stav 3. Zakona o Bankama, da Banka ima pravo da 
podatke iz ovog Ugovora, podatke o Korisniku kredita i njegovim povezanim licima, dokumentaciju koja čini 
kreditni dosije uz ovaj Ugovor, kao i druge podatke koji se smatraju bankarskom tajnom, te podatke o 
obavezama po ovom Ugovoru i načinu njihovog izmirivanja i pridržavanju ugovornih odredbi, prosledi u Centalnu 
bazu podataka grupa Intesa Sanpaolo, članovima svojih organa, svojim akcionarima, zaposlenima u Banci, 
spoljnom revizoru Banke, Kreditnom birou Udruženja banaka Srbije, drugim licima koji zbog prirode posla koji 
obavljaju moraju imati pristup takvim podacima, kao i trećim licima sa kojima Banka ima zaključen Ugovor koji 
reguliše postupanje sa poverljivim podacima, a koji su obavezni da po prestanku ugovornog odnosa ili nakon što 
poverljive informacije postanu nepotrebne, odmah, odnosno po isteku roka za čuvanje, ukoliko je takav 
predvidjen propisima ili internim aktom trećeg lica zasnovanim na propisima, a tokom kog perioda obaveznog 
čuvanja su dužni u potpunosti pridržavati se važećih propisa o postupanju sa poverljivim informacijama i odredbi 
predmetnog Ugovora, poverljive informacije unište ili obrišu na takav način da je iste nemoguće povratiti i o tome 
dostave pisanu potvrdu. 

Korisnik kredita je izričito saglasan da Banka ima pravo da podatke o Korisniku kredita koji se odnose na 
adresu, brojeve telefona, faks i telefaks uređaje, e-mail adrese i ostale podatke za uspostavljanje kontakta, a 
koje je Korisnik kredita prezentovao Banci prilikom potpisivanja ovog Ugovora, koristi radi dostavljanja Korisniku 
kredita obaveštenja o svojim aktivnostima, proizvodima i uslugama, u vidu letaka, prospekata, elektronskih 
poruka, kao i svih drugih sredstava poslovne komunikacije i poslovne prezentacije. 
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Č L A N  17. 
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I DRUGIH VREDNOSTI 

 
Korisnik kredita se obavezuje da prilikom obavljanja poslova iz svoje delatnosti, kao i u vršenju ostalih poslova, 
postupa sa adekvatnom pažnjom i brigom za životnu sredinu, da obezbedi racionalno korišćenje prirodnih 
resursa, da sprovodi propise o zaštiti životne sredine, da planira i preduzima mere i uobičajene radnje za 
sprečavanje ugrožavanja životne sredine, u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, kao i sporazumima, 
dozvolama, tehničkim i drugim standardima i normama u oblasti zaštite životne sredine. 
 
Korisnik kredita se takođe obavezuje da u svojim poslovnim procesima obezbedi efikasne mehanizme za 
kontrolu primene važećih propisa o zaštiti životne sredine, pravima zaposlenih, zaštiti na radu, zaštiti kulturnog 
nasleđa, zaštiti lokalnih zajednica i njihovih kulturnih vrednosti, zaštiti dece, zaštiti od prinudnog rada, zaštiti 
osnovnih ljudskih prava i integriteta, kao i zabrani proizvodnje i prometa određenih roba i usluga, što obuhvata i 
pravno obavezujuće međunarodne konvencije. 
 
 

Č L A N  18. 
PRIMENA ZAKONSKIH ODREDBI 

 
Za sve što ovim Ugovorom nije predviđeno primenjivaće se odredbe Zakona o bankama, Zakona o obligacionim 
odnosima, Zakona o budzetskom sistemu, Zakona o javnom dugu, Zakona o lokalnoj samoupravi i ostalih 
pozitivnih propisa koji uređuju sistem javnih finansija  i davanje kredita i relevantnih opštih akata Banke. 

 

Č L A N  19. 
NADLEŽNOST ZA REŠAVANJE SPOROVA 

 
Ugovorne strane su saglasne da eventualne nesporazume, koji proisteknu iz i povodom ovog Ugovora, rešavaju 
mirnim putem, a u suprotnom sporove će rešavati nadležni sud. 

Č L A N  20. 
POSEBNA PRAVA BANKE 

 

Propust ili zakašnjenje Banke u korišćenju bilo kog prava po ovom Ugovoru ili bilo kom drugom aktu kojim su 
regulisani instrumenti obezbeđenja predviđeni ovim Ugovorom, neće se tumačiti kao odricanje Banke od tog 
prava. 

Ako bilo koja odredba ovog Ugovora ili drugog akta postane nezakonita, nevažeća, ništava ili nesprovodiva, 
zakonitost, pravna validnost i sprovodljivost ostalih odredaba neće biti dovedena u pitanje. 

 
Č L A N  21. 

STUPANJE UGOVORA NA SNAGU I IZMENE UGOVORA 
 
 
Ovaj Ugovor stupa na snagu kada bude potpisan od ovlašćenih lica obe ugovorne strane.  

Sve izmene ovog Ugovora moraju biti sačinjene isključivo u pisanoj formi i potpisane od strane obe ugovorne 
strane, izuzev onih za koje je osnovnim Ugovorom predviđeno da nastupaju bez obaveze sačinjavanja aneksa 
ovog Ugovora. 

 
Č L A N  22. 

BROJ PRIMERAKA  
 
Ovaj Ugovor sastavljen je u 6 (šest) istovetnih primeraka, od kojih su 4 (četiri) za Korisnika kredita, a 2 (dva) za 
Banku. 

         
                  BANKA                                                                                      KORISNIK KREDITA 
                                
    ____________________                                                                        ___________________ 
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ОПШТИНА ПИРОТ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

 8. 
 
 На основу члана 16.став 1. Закона о 
обележавању дана жалости на територији 
Републике Србије ( „ Службени гласник РС „, број 
101/05 и 30/2010) 
 Општинско веће  доноси , дана 05.05.2015. 
године 
 
 

О Д Л У К У 

о проглашењу Дана жалости 

 
 
 
 

1. Поводом несреће која се догодила 23. 
априла у Компанији „Тигар Тајерс“ услед 
које су преминули радници : Драган 
Соколовић, Дејан Младеновић и Миодраг 
Панић проглашава се 07.05.2015. године 
за Дан жалости на територији општине 
Пирот. 

 
2. Ову одлуку објавити у „ Службеном листу 

Града Ниша“ 
 
    
 
 II бр. o6/43-15 
 У Пироту, 05.05.2015.год. 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
мр Владан Васић, с.р. 
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Огласни део 

Изгубљене исправе 

Изгубљену радну књижицу ОГЛАШАВАМ НЕВАЖЕЋОМ: 

Слободан Димитријевић из Ниша, Пајић Дијана из Ниша, Божиловски Дунавка из Ниша, Митић 

Јелена из Ниша, Топлица Станковић из Ниша, Зоран Величковић из Ниша, Милош Милошевић из Ниша, 

Бачић Ивана из Ниша, Денић Борисав из Ниша, Раденковић Вера из Ниша, Живковић Далибор из 

Малошишта, Младеновић Светислав из Ниша, Лазаревић Ивица из Ниша, Петковић Горан из Ниша, 

Динић Слађана из Ниша, Горан Томљановић из Ниша, Крстић Марјан из Ниша, Стојковић Драган из 

Ниша, Станковић Дејан из Ниша, Коцић Александар из Ниша, Џелебић Жарко из Г.Топонице, Саша 

Трајковић из Ниша, Миленковић Мила из Ниша, Игић Данијела из Ниша, Панић Ђорђе из Ниша, Алић 

Саша из Ниша, Стојковић Оливера из Ниша, Стојановић Момир из Ниша, Јовановић Александра из 

Ниша, Марковић Иван из Ниша, Младеновић Дејан из Ниша, Данијела Љубеновић из Ниша, Војислав 

Ђукић из Ниша, Видановић Небојша из Ниша, Драган Младеновић из Чукљеника, Симић Милован из 

Ниша, Ајдин Каменко из Ниша, Предраг Миљковић из Прве Кутине, Никола Тасић из Ниша, Стевановић 

Благоје из Ниша, Марина Ашанин из Ниша, Миличевић Наташа из Ниша, Османовић Зоран из Ниша, 

Османовић Силвана из Ниша, Момчило Здравковић из Трупала, Миљан Петровић из Ниша, Савић 

Верица из Д.Матејевца, Миљковић Славиша из Ниша, Мијалковић Владан из Ниша, Анђелковић Милица 

из Ниша, Стојановић Биљана из Ниша, Милојевић Данијела из Ниша, Бошковић Маја из Ниша, Јовић 

Милош из Ниша, Николић Бојан из Ниша, Менковић Светлана из Ниша, Јовановић Тијана из Ниша, 

Немања Ранђеловић из Ниша, Владица Степић из Ниша, Предраг Богићевић из Ниша, Илић Урош из 

Ниша, Максимовић Живојин из Ниша, Јанковић Бранислав из Ниша, Весељовић Фазлија из Ниша, Јанев 

Славиша из Ниша, Исмаиловић Неша из Ниша,  Маријана Трајковић из Призрена, Марковић Соња из 

Ниша, Живковић Иван из Ниша, Шћекић Зоран из Ниша, Костић Милан из Ниша, Ђурић Мирјана из Ниша, 

Јовановић Миљан из Ниша, Јанковић Братислав из Ниша, Стефановић Милош из Ниша, Асић Светлана 

из Ниша, Игор Митић из Ниша, Миљан Плавшић из Ниша, Исмаиловић Љубиша из Ниша, Марио Ћускић 

из Ниша, Драгана Јанковић из Ниша, Марија Николић из Г. Матејевца, Марко Станковић из Ниша, Драган 

Миљковић из Ниша, Мирослав Миловановић из Ниша, Крстић Милан из Ниша, Младеновић Зоран из 

Ниша, Бојан Јовановић из Ниша, Тасић Сања из Ниша, Китка Ивана из Ниша, Ранђеловић Слађана из 

Ниша, Димитријевић Небојша из Ниша. 

 

 

Изгубљену службену легитимацију ''Ниш - експрес'' ОГЛАШАВАМ НЕВАЖЕЋОМ: 

 Ђорђевић Миљана из Ниша, Милош Ђорђевић из Ниша, Славковић Драган из Ниша, Далибор 

Станојић из Островице, Раденковић Сања из Ниша, Никола Денчић из Ниша, Александар Марковић из 
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Сечња, Трајковић Радмила из Ниша, Ђорђе Перић из Оџака, Живковић Горан из Ниша, Ристић Драгица 

из Ниша, Чемаил Драган из Ниша. 

 

Изгубљену месечну карту за вожњу ОГЛАШАВАМ НЕВАЖЕЋОМ: 

 Станковић Драгослав из Ниша, Анђелковић Синиша из Ниша, Спасић Живојин из Ниша, Ђорђевић 

Миљана из Ниша (инвалидска), Новчић Илија из Ниша (треће дете), Војиновић Теодора из Ниша, Ранић 

Снежана из Ниша, Иванић Госпођинка из Ниша, Милошевић Милош из Ниша (инвалидска), Станковић 

Живојин из Ниша, Милош Коцић из Ниша (основац), Јована Илић из Ниша (треће дете), Ганић Драган из 

Ниша. 
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