РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2018. годину („Службени лист
Града Ниша“, број 130/17 и 104/18), и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016 и 98/2016, 124/2016 и 144/2016),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 21.12.2018. године, доноси
РЕШЕЊЕО
РЕАЛИЗАЦИЈИ И ФИНАНСИРАЊE ПРОЈЕКТА
УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИСТУПАЧНОСТИ ГРАДА НИША-ЈЕДАН ЛАКИ КИЛОМЕТАР“
I
Град Ниш прихвата реализацију и финансирање пројекта „Унапређење
приступачности Града Ниша-Један лаки километар“.
II
Општи циљ пројекта је уклањање архитектонских баријера и успостављање
процедура за планско и стандардизовано уклањање архитектонских баријера на територији
Града Ниша.
Сврха пројекта је стварање приступачније територије Града Ниша прилагођавањем
улица и објеката за несметано кретање и приступ јавним површинама свих грађана
III
Носилац пројекта је Град Ниш.
IV
Укупна вредност пројекта је 5.000.000,00 динара.
Средства за ову намену у износу од 500.000,00 динара су предвиђена у буџету Града
Ниша за 2018. годину, Раздео 9 – Канцеларија за локални економски развој и пројекте, Глава
9.1 – Канцеларија за локални економски развој и пројекте, Програм 15 – Опште услуге
локалне самоуправе, Пројекат 0901-П127 – Рампе за инвалиде - лаки километар, функција
620, број позиције 410, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти. Износ
од 4.500.000,00 динара предвидеће се Одлуком о буџету Града Ниша за 2019. годину
Време реализације пројекта је 12 месеци.
V
Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да са одабраним извођачем радова по
спроведеном поступку јавне набавке потпише Уговор о извођењу радова.
VI
Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте, Градској управи
Града Ниша-Секретаријату за финансије, да у складом са Пројектом, а у сарадњи са Радном
групом за припрему, спровођење и мониторинг пројекта „Један лаки километар“ (образована
решењем Градоначелника Града Ниша број 2652/2018-01 од 09.07.2018. године) реализују
ово решење.
Пројекат „Унапређење приступачности Града Ниша-Један лаки километар“ је
саставни део овог Решења.
Решење доставити: Канцеларији за локални економски развој и пројекте и Градској
управи Града Ниша-Секретаријату за финансије и председнику Радне групе.
Образложење
Пројекат „Унапређење приступачности Града Ниша-Један лаки километар“. има за
циљ уклањање архитектонских баријера и успостављање процедура за планско и
стандардизовано уклањање архитектонских баријера на територији Града Ниша.

Пројекат је фокусиран на стварање приступачније територије Града Ниша
прилагођавањем улица и објеката за несметано кретање и приступ јавним површинама свих
грађана
Акционим планом одрживог развоја Града Ниша 2015-2020. године предвиђена је
реализација пројекта првог степена приоритета „Унапређење приступачности Града Ниша“,
којим ће се започети на решавању проблема који настају услед заосталих архитектонских
баријера у граду, реконструкцијом постављених баријера које нису по стандардима и
заустављањем непланске изградње. На основу размене искустава са Градом Миланом
(Италија) удружења особа са инвалидитетом окупљена у Савету Градоначелника Ниша
покренула су иницијативу за имплементацију овог пројекта.
Циљна група Пројекта су особе са инвалидитетом или потешкоћама у кретању, који
треба да осете бенефите боље приступачности и удобнијег кретања након реализације овог
пројекта. Индиректно, постојање различитих врста баријера у окружењу дискриминише
велики број корисника јавног простора као што су и деца, старији људи, родитељи са децом,
труднице и други, ускраћујући им на тај начин приступ основним јавним службама.
Радна група за припрему спровођење и мониторинг пројекта “Један лаки километар”
образована је на основу решења Градоначелника Града Ниша, бр. 2652/2018-01 09.07.2018.
године са задатком да на основу мапирања и базе података изради Акциони план за
припрему, спровођење и мониторинг пројекта “Један лаки километар”. Циљ оснивања и
деловања Радне групе је свеобухватно побољшање положаја особа са инвалидитетом у
погледу стварања приступачнијег окружења најпре у језгру Града Ниша у пречнику од
једног километра, где особе са инвалидитетом решавају своја најбитнија животна питања док
би се, у наредним фазама, интервенције прошириле на друге делове Града
Носилац пројекта је Град Ниш
Укупна вредност пројекта је 5.000.000,00 динара.
Средства за ову намену у износу од 500.000,00 динара су предвиђена у буџету Града
Ниша за 2018. годину, Раздео 9 – Канцеларија за локални економски развој и пројекте, Глава
9.1 – Канцеларија за локални економски развој и пројекте, Програм 15 – Опште услуге
локалне самоуправе, Пројекат 0901-П127 – Рампе за инвалиде - лаки километар, функција
620, број позиције 410, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти. Износ
од 4.500.000,00 динара предвидеће се Одлуком о буџету Града Ниша за 2019. годину
Време реализације пројекта је 12 месеци.
Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да са одабраним извођачем радова по
спроведеном поступку јавне набавке потпише Уговор о извођењу радова.
Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте, Градској управи
Града Ниша-Секретаријату за финансије, да у складом са Пројектом, а у сарадњи са Радном
групом за припрему, спровођење и мониторинг пројекта „Један лаки километар“ (образована
решењем Градоначелника Града Ниша број 2652/2018-01 од 09.07.2018. године) реализују
ово решење.
На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за унапређење
положаја особа са инвалидитетом на територији Града Ниша, Градско веће Града Ниша је
одлучило као у диспозитиву овог решења.
Број: 1605-23/2018-03
У Нишу, 21.12.2018. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА
Братислав Вучковић

