РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 20. тачка 9. и члана 66. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 21. тачка 10. и члана 56. Статута Града
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08), члана 34. Одлуке о буџету Града Ниша за
2011. годину („Службени лист Града Ниша“, број 92/10) и члана 39. Пословника о раду
Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/08, 4/09 и 58/2009),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 21.04.2011. године,
доноси,
ЗАКЉУЧАК
I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о прихватању учешћа и
финансирању пројекта „Дом старих заната“.
II Носилац пројекта је Градска општина Пантелеј, а партнер на пројекту је Град Ниш.
III Вредност пројекта је 862.589,09 динара. Град Ниш финансира пројекат у пуном
износу.
Образложење
Циљ пројекта „Дом старих заната“ је очување културне баштине, народног
стваралаштва, културе и традиције Града Ниша, смањење незапослености на територији
Града Ниша и Градске општине Пантелеј и повећање стопе економског развоја у Граду
Нишу и Градској општини Пантелеј.
Специфични циљ пројекта је повећање броја занатских радњи на територији ГО
Пантелеј и Града Ниша, повећање занатских производа који се производе на територији
града Ниша и ГО Пантелеј и повећање заинтересованости грађана Ниша и околине која
гравитира ка Граду Нишу за очување народног стваралаштва, културе и традиције
куповином производа старих заната.
Значај изградње, адаптације, уређења и коришћења инфраструктуре за очување и
развој старих заната у Србији препознало је Министарство трговине и услуга које у име
државе имплеметира пројекат, који предвиђа уређење неколико простора за производњу,
излагање и продају производа и услуга старих заната у познатим занатским центрима Србије.
Обнова старих заната, осим допадљивости за тржиште, има и другу, изразитију вредност, а
то је заштита угрожене нематеријалне и материјалне културне баштине у области вештина
везаних за традиционалне занате.
Градска општина Пантелеј је, учешћем на конкурсу за избор производно-изложбенопродајних објеката старих заната, а по Јавном позиву Министарства трговине и услуга,
својим пројектом „Дом старих заната“ обезбедила 3.033.780,00 динара. Према Уговору број
712/09-02 од 11.12.2009.године, који је Градска општина Пантелеј потписала са
Министарством трговине и услуга Републике Србије, наведена финансијска средства
утрошена су за грађевинске радове, односно реконструкцију оронулог објекта у ул. Косовке
девојке бр.6. Из буџета ГО Пантелеј је издвојено више од 1.000.000,00 динара за активности
на унутрашњем уређењу простора.

Овај пројекат представља наставак пројекта који је финансирало Министарство
трговине и услуга републике Србије. У оквиру пројекта „Дом старих заната“ уредиће се
унутрашњост простора, као и улазни део испред самог објекта, ограда и паркинг.
Сам процес реализације планираних активности се састоји из низа неопходних радњи на
унутрашњости објекта како би се простор у потпуности прилагодио потребама занатлијапроизвођача, али и посетиоцима Дома старих заната.

Од великог је значаја уређење овог објекта, јер се на тај начин обезбеђују услови за
повећање обима пословних активности и производње производа и услуга старих заната,
унапређује се продаја производа и услуга старих заната, омогућава се ефектна презентација
производа и услуга старих заната и унапређује тржишни наступ старих заната.
Укупна вредност пројекта је 862.589,09 динара. Град Ниш финансира пројекат у
целокупном износу.
Средства за реализацију овог пројекта предвиђена су буџетом Града Ниша за 2011.
годину, позиција 212/3, економска класификација 424 – специјализоване услуге.
Пројекат „Дом старих заната“ је значајан за очување културне баштине Града Ниша,
смањење незапоселности на територији Града Ниша и Градске општине Пантелеј, па Градско
веће Града Ниша предлаже Градоначелнику да, у складу са својим овлашћењима, донесе
Решење о прихватању учешћа и финансирању пројекта.

Број: 426-13/2011-03
У Нишу, 21.04.2011. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
.
мр Милош Симоновић

Назив подносиоца пријаве
Назив пројекта

Градска општина Пантелеј
ДОМ СТАРИХ ЗАНАТА

Референтни
број пројекта

Ниш, април 2011.

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА И ПРОЈЕКТУ
1.1. Организација која подноси пројекат (потенцијални корисник средстава и носилац
пројекта):

Пуно име организације (како је наведено
у документу о регистрацији):
Правни статус организације (приложити
документацију о регистрацији
организације):
Службена адреса:
Телефон/фах:
E-mail адреса:
Контакт особа (име, презиме и функција
у организацији):

Градска општина Пантелеј
Орган јединице локалне самоуправе
ул.Гутенбергова 4а
Телефон: +381 18 201 280
Факс:
+381 18 201 281
predsednik@pantelej.org.rs
kabinet@pantelej.org.rs
Драгана Михајловић, шеф кабинета за
послове председника

1.2. Назив пројекта:
ДОМ СТАРИХ ЗАНАТА
1.3. Локација на којој се одвијају пројектне активности:
Град Ниш, Градска општина Пантелеј, Пословни простор „Енглески Дом”,
ул.Косовке девојке бр.6
1.4. Кратак опис пројекта:
Значај изградње, адаптације, уређења и коришћења инфраструктуре за очување и развој
старих заната у Србији препознало је Министарство трговине и услуга које у име државе
имплеметира пројекат, који предвиђа уређење неколико простора за производњу, излагање
и продају производа и услуга старих заната у познатим занатским центрима Србије.
Обнова старих заната, осим допадљивости за тржиште, има и другу, изразитију вредност, а
то је заштита угрожене нематеријалне и материјалне културне баштине у области вештина
везаних за традиционалне занате.
Градска општина Пантелеј је, учешћем на конкурсу за избор производно-изложбенопродајних објеката старих заната, а по Јавном позиву Министарства трговине и услуга,
својим пројектом „Дом старих заната“ обезбедила 3.033.780,00 динара. Према Уговору
који је Градска општина Пантелеј потписала са Министарством трговине и услуга,
наведена финансијска средства утрошена су за грађевинске радове, односно
реконструкцију оронулог објекта у ул. Косовке девојке бр.6. Из буџета ГО Пантелеј је
издвојено више од 1.000.000,00 динара за активности на унутрашњем уређењу простора.
Од великог је значаја уређење овог објекта, јер се на тај начин обезбеђују услови за
повећање обима пословних активности и производње производа и услуга старих заната,
унаређује се продаја производа и услуга старих заната, омогућава се ефектна презентација
производа и услуга старих заната и унапређује тржишни наступ старих заната. Такође,
постојањем једног оваквог производно-изложбено-продајног објекта обухвата се већи број
старих заната, по којима је локална средина препознатљива, на једном месту.
Наша је улога, улога Градске општине Пантелеј и Града Ниша, да омогућимо производима
и услугама које се буду производиле у Дому старих заната, пласман, промоцију, едукацију
и подршку у сваком другом смислу, а пре свега инфраструктурну, како би њихови
производи били конкурентни. Осим тога, велики број незапослених може имати узор и
модел за развој сопственог посла, уколико Дом старих заната заживи и профункционише
на прави начин као инкубациони центар за подршку занатству.
1.5. Циљна група

Занатлије и занатске радње на територији Града Ниша, који имају квалитетне производе,
али и знање и способности да се уклопе и прилагоде тренутној привредној ситуацији у
земљи.
1.6. Опис проблема:
Сектор заната и занатских производана територији Града Ниша, био је изузетно
запостављен у претходном периоду, јер је производња била концентрисана у велике
системе. Пословно окружење на нивоу ГО Пантелеј, али и Града Ниша, још увек није
позитивно, а у промену таквог наслеђа треба, као и у промену целокупне пословне климе,
улагати систематски и континуирано и стварати услове за побољшање свих сектора
производње, посебно сектора малих и средњих предузећа, као и предузетничких радњи у
које, свакако, спада и област старих заната и занатство.
С обзиром да су се приходи од предузећа драстично смањили, да велики број људи остаје
без посла, преко је потребна подршка сектору малих предузетничких радњи, као и уопште
сектору МСП, како би се производња покренула на другим основама и на другим
принципима. Управо настојање ГО Пантелеј је да, кроз пројекат „Дом старих заната“
подстакне и промовише овакав вид производње и да мотивише и будуће занатлије –
предузетнике да се опробају у овој привредној грани.
1.7. Корисници пројекта:
Директни корисници пројекта:
1. Занатлије чије ће се радионице налазити у самом Дому старих заната
2. Остале занатлије које ће своје производе моћи да изложе о продају у изложбено
продајном делу Дома старих заната.
Индиректни корисници пројекта:
1. Приватни предузетници са територије Града Ниша
2. Особе са инвалидитетом
3. Посетиоци, туристи
4. Грађани Ниша
1.7.1. Структура корисника:
Називи група корисника:
Директни корисници – занатлије чије ће се
радионице налазити у самом Дому старих
заната и то:
- Светланка Лазић
- Зорица Николић-Пејић
- Ана Боровац
- Удружење оболелих од мултипле
склерозе – Олгица Пљевачић
- Горан Тодоровић
Директни корисници – остале занатлије које
ће своје производе моћи да изложе и
продају у изложбено-продајном делу Дома
старих заната
Индиректни
корисници
–
Приватни
предузетници са територије Града Ниша
који ће бити део система набаке материјала
којим ће бити снабдеване занатлије у Дому
старих заната
Индиректни корисници – Особе са
инвалидитетом
Индиректни корисници – Посетиоци,

Планирани број корисника обухваћених
пројектом:
350

30

10

350

туристи
Индиректни корисници – Грађани Ниша

250.000

1.8. Општи циљ пројекта:
Општи циљеви пројекта Дом старих заната су:
1. Очување културне баштине Града Ниша, очување народног стваралаштва, културе и
традиције
2. Смањење незапослености на територији Града Ниша и Градске општине Пантелеј
3. Повећање стопе економског развоја у Граду Нишу и Градској општини Пантелеј
1.9. Сврха пројекта:
1. Повећање броја занатских радњи на територији ГО Пантелеј и Града Ниша
2. Повећање занатских производа који се производе на територији града Ниша и ГО
Пантелеј
3. Повећање заинтересованости грађана Ниша и околине која гравитира ка Граду
Нишу за очување народног стваралаштва, културе и традиције куповином
производа старих заната
1.10. Резултати пројекта:
Резултати
1. Инфраструктурно
уређен
и
опремљен простор „Дом старих
заната“ за производњу, промоцију и
продају производа и услуга старих
заната
2. Произвођачи услуга и производа
старих заната окупљени на једном
месту

Индикатори (показатељи) за резултате
Адаптиран и опремљен простор у
ул.Косовке девојке број 6
5 занатлија чије ће се радионице налазити у
изложбено-продајном простору Дом старих
заната; Удружење оболелих од мултипле
склерозе као стални излагачи својих
производа у Дому старих заната-350
чланова

3. Повећан ниво запослености у
сектору старих заната кроз овећање
производње и продаје старих
занатских производа
4. Промовисана производња занатских
производа и подигнута свест о
значају старих заната и облика
малог, породичног бизниса као
начина
за
запошљавање
и
самозапошљавање а самим тим и
побољшање економске ситуације
5. Повећан
број
туриста
и
заинтересованих за производе и
услуге старих заната

5 занатских радионица, удружења особа са
инвалидитетом – 350

Урађен каталог производа старих заната и
услуга, емисије и текстови у локалним
електронским и штампаним медијима

1.11. Групе активности:
Активности
1. Груби
грађевински и
занатски радови

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Имплементатор
Градска
општина
Пантелеј,
извођач радова

2. Припремни и
земљани радови и
израда асфалта
3. Радови на
раскопавању и
довођењу
раскопаних
површина у
првобитно стање
4. Уређење зелене
површине испред
објекта
5. Набавка дрвене
грађе за израду
намештаја и
материјала за
реконструкцију
6. Електрорадови и
прикључак на
електромрежу

Градска
општина
Пантелеј,
извођач радова
Градска
општина
Пантелеј,
извођач радова
Градска
општина
Пантелеј,
извођач радова
Градска
општина
Пантелеј,
извођач радова
Градска
општина
Пантелеј,
извођач радова

1.11.1 Образложите како ћете спроводити сваку од наведених група активности, наведите
њихов садржај и логику повезаности са резултатима и сврхом пројекта:
За реализацију предложених активности биће ангажоване стручне организације око израде
идејног решења и предлога активности које је неопходно реализовати како би се пројекат
успешно имплементирао. Сам објекат је потпуно инфраструктурно опремљен, постоји
канализациони, водоводни и електрични прикључак. Неопходно је комплетно средити и
прилагодити унутрашњост просторија како би се направио аутентични амбијент у коме су
се производили и продавали производи и услуге старих заната, као и улазни део испред
самог објекта, ограда и паркинг.
1.12. Предуслови:
Да би се реализовале активности на пројекту и постигли очекивани резултати неопходна је
сарадња са свим надлежним институцијама и службама и њихово ангажовање на пројекту.
Како је ГО Пантелеј успоставила сарадњу и добила подршку надлежних институција и
стручних служби, једино што може негативно утицати на реализацију пројекта јесте
недостатак финансијских средстава. Будући да је је реализација пројекта „Дом старих
заната“ и у интересу Града Ниша, потребно је финансијско учешће Града, јер је део
новчаних средстава ГО Пантелеј издвојила из сопственог буџета.
Предуслов постизања резултата и циљева пројекта је заинтересованост занатлија са
територије Града Ниша за функционисање Дома.
1.13. Ризици:
Градска општина Пантелеј је, кроз досадашње активности, инвестирала више од
1.000.000,00 динара за уређење простора „Дома старих заната“ и наредних 5 година
планира да финансира све трошкове функционисања објекта. Како је буџет Градске
општине ограничен, потребна је финансијска подршка Града Ниша како би се завршило
уређење простора и почело са радом.
Ризик пројекта може да буде неуспео поступак јавне набавке, који ће се превазићи
спровођењем новог поступка.

1.14. Методологија:
Сам процес реализације планираних активности се састоји из низа неопходних радњи на
унутрашњости објекта како би се простор у потпуности прилагодио потребама занатлијапроизвођача, али и посетиоцима Дома старих заната. Све активности ће бити реализоване
на начин који ће у потпуности омогућити аутентичност некадашњих радионица и
занатских радњи. Градска општина Пантелеј ће, као сервисер овог пројекта, бити
задужена за промоцију старих заната. Такође, планирано је да се континуирано утиче на
унапређење производње и повећање асортимана занатских производа који ће се налазити у
производно-изложбеном простору. Уколико Дом старих заната, заживи на прави начин, ГО
Пантелеј ће моћи да кроз базу старих заната и занатлија, иницира успостављање новог
производног простора, како би обогатила производњу старих занатских производа, а самим
тим и унапредила економску ситуацију у општини и граду. ГО Пантелеј ће бити својеврсни
медијум између занатлија и купаца јер је планирано да чланови Дома старих заната увек
буду присутни у активностима ГО Пантелеј. Кроз промотивне активности ГО Пантелеј,
биће подигнута свест грађана и о осталим занатима који постоје у Нишу и заговарано
њихово поновно успостављање и производњу, као битног чиниоца у очувању традиције,
али и као компаративне предности за оживљавање локалне привреде.

1.15. Праћење и процена постигнућа (мониторинг и евалуација):
Мониторинг током реализације активности радиће ГО Пантелеј и Град Ниш – Управа за
привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Града ниша-Пројектни центар.
Град Ниш, као партнер на пројекту, спровешће своје процедуре за евалуацију пројекта
преко Управе за привреду,одрживи развој и заштиту животне средине.
1.16. Одрживост:
Дом старих заната биће промовисан као место које ће развијати и производити
препознатљиве производе – сувенире са мотивима из историје и културе Ниша и околине.
Сви произоди који ће се наћи у понуди изложбено-продајног дела имају своју
комерцијалну употребу. Они могу послужити као сувенири, али је веома битан сегмент
асортимана и употребна вредност производа. Наиме, добар део производа има и своју
практичну примену. То су земљане посуде или посуде од керамике рађене на стари начин,
стари чивилуци, чокањи, луле. Уједно, старе земљане и керамичке посуде осим неговања
традиције и подстицања прављења и сервирања јела на традиционални начин, доказано су
здраве и чувају дуже сва природна својства хране, тако да су идеалан производ који
посетиоци могу да купе. Након истека 5 година, колико ће општина Пантелеј покривати
трошкове Дома старих заната, овај објекат има све предиспозиције да се у будућноси сам
финансира од производње и продаје својих производа и услуга.
2. ОСОБЉЕ АНГАЖОВАНО НА ПРОЈЕКТУ
Име и презиме
Драгана Михајловић

Функција у пројектном тиму

Квалификације (навести
формално образовање,
додатне едукације итд.)
Шеф одсека за послове Дипломирани
социолог,
кабинета председника – професионални
новинар,
менаџер пројекта
едукација“Јавни наступи и
односи
са
јавношћу“,
едукација“Јачање
партнерства
јавног
и
цивилног
сектора“,

Марина Каралеић

Драги Станојевић
Горан Марковић

едукација
„Јачање
капацитета
локалних
самоуправа
–
Европске
интеграције“,
Администратор
Економиста – едукација
„Управљање
пројектним
циклусом“,
едукација“Стратешко
планирање
Средства
локалног економско развоја,
едукација
„
Припрема
јединица локалних власти у
Србији
за
приступање
Европској Унији“, едукација
„ Европска мрежа социјалне
заштите“,
едукација
„Подршка
локалним
самоуправама и процесима
ЕУ интеграција“
Шеф одсека за имовинско- Дипломирани грађевински
правне и комуналне послове инжењер,
лиценца
одговорног пројектанта
Већник Градске општине Машински
техничар
–
Пантелеј
Едукације
„Стратешко
планирање
–
Средства
локалног
економског
развоја“, Члан градског тима
за
ванредне
ситуације,
Едукације
из
области
општинског
маркетинга,
едукација „Јавни наступ“,
члан Савета за заштиту
животне средине и одрживи
развој Града Ниша, члан
Скупштине СКГО

3. ПАРТНЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (уколико је планирано да се пројекат реализује у
партнерству са другом организацијом)
3.1. Основни подаци о партнерској организацији:
Пуно име организације (како је наведено
у документу о регистрацији):
Правни статус организације (приложити
документацију о регистрацији
организације):
Службена адреса:
Телефон/фах:
E-mail адреса:
Контакт особа (име, презиме и функција
у организацији):

Град Ниш
Локална самоуправа
ул. 7 јули 2
018/504-411, 018/504-545
mayor@gu.ni.rs
Милош Симоновић, Градоначелник

3.2. Са којим ресурсима, искуствима и надлежностима појединачни партнери улазе у
партнерство?
Градска општина Пантелеј је носилац и реализатор пројекта., са довољно искуства да исти
реализује, што доказују и финансијска средства која је одобрило Министарство трговине и

услуга које је препознало значај оваквог пројекта и подржало иницијативу Градске
општине Пантелеј за његову реализацију. Град Ниш је партнер на пројекту који би
суфинансирао пројекат „Дом старих заната“.
3.3. На који начин ће пројектно партнерство бити координисано?
Градска општина Пантелеј и Град Ниш, као партнери на пројекту, заједно ће учествовати у
реализацији предложених активност у складу са својим надлежностима. Град Ниш као
партнер и суфинансијер на пројекту имаће надзорну улогу преко својих стручних служби,
а Градска општина Пантелеј, као носилац пројекта, биће одговорна за наменско трошење
новчаних средстава и спровођење термински утврђеног плана реализације.
Уговором о учешћу и суфинансирању пројекта између ГО Пантелеј и Града Ниша биће
регулисани међусобни односи и начин преношења средстава ГО Пантелеј за реализацију
пројекта. Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине ће вршити
надзор над реализациом пројекта, због чега је носилац пројекта у обавези да овој Управи
односно Пројектном центру доставља месечне наративне и финансијске извештаје и
окончани извештај након реализације пројекта.
Град Ниш ће носиоцу пројекта пренети средства на рачун број: 840-733157843-47, број
модела: 97, поз.на број: 14-125, ПИБ: 103618308, сукцесивно по достављању
финансијске документације.
4. КАПАЦИТЕТИ ЗА УПРАВЉАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
4.1. Искуство у реализацији пројеката
Назив пројекта

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Објекат (простор) и локација реализације
пројекта

1.
2.

„Увођење алтернативне социјалне
заштите у ГО Пантелеј“- донатор –
Европска
Агенција
за
реконструкцију
„Једнак приступ правди за све“донатор УНДП
Формирање Центра за развој
МСПП-а на територији ГО Пантелеј
– донатор ЛЕДИБ програм
Канцеларија за младе – донатор
Министарство омладине и спорта
Републике Србије
Програм
рационализације
Општинске управе ГО пантелеј –
донатор Министарство за државну
управу и локалну самоуправу
Републике Србије
„Отварање услужног центра Градске
општине Пантелеј“ – донатор
Министарство за државну управу и
локалну самоуправу Републике
Србије
Лична карта села – донатор Фонд за
развој пољопривреде Града Ниша
Уређење улазног дела Церјанске
пећине,
спелеоморфолошка
истраживања
и
постављање
туристичке сигнализације
Градска општина Пантелеј и
Општина Форли, Италија
Градска општина Пантелеј

Најзначајнији резултати пројекта

Улога ваше организације (носилац пројекта
или партнер) као и на који начин сте
учествовали у реализацији пројекта и
колико запослених је било укључено у
пројекат

Партнери пројекта (за оне пројекте у којима
сте били носилац пројекта)

3. Градска општина Пантелеј
4. Град Ниш, Градска општина
Пантелеј
5. Градска општина Пантелеј
6. Градска општина Пантелеј
7. Територија Градске општине
Пантелеј – рурално подручје
8. Територија Градске општине
Пантелеј – Церјанска пећина
1. Отворен Сервис центар ГО Пантелеј
2. Пружена бесплатна правна помоћ
грађанима са социјалном картом са
територије ГО Пантелеј који због
свог економског положаја не могу
самостално да обезбеде остварење и
заштиту својих права
3. Отворен Центар за развој МСПП-а
на територији ГО Пантелеј
4. Отворена канцеларија за младе како
би се подржао и унапредио положај
младих
5. Повећан ниво ефикасности Управе
ГО Пантелеј
6. Локална администрација
приближена грађанима
7. Формирана база пољопривредних,
социодемографских, географских
података руралног подручја ГО
Пантелеј
8. Уређен прилаз Церјанској пећини,
започета спелео-морфолошка
испитивања,
1. Носилац пројекта – одговорни за
реализацију пројектних активности
– 7 запослених
2. Носилац пројекта – одговорни за
реализацију пројектних активности
– 6 запослених
3. Носилац пројекта – одговорни за
реализацију пројектних активности
– 6 запослених
4. Равноправно партнерство на
пројекту – 5 запослених
5. Носилац пројекта – одговорни за
реализацију пројектних активности
– 5 запослених
6. Носилац пројекта – одговорни за
реализацију пројектних активности
– 10 запослених
7. Носилац пројекта – одговорни за
реализацију пројектних активности
– 5 запослених
8. Носилац пројекта – одговорни за
реализацију пројектних активности
– 5 запослених
1. Дом за децу и омладину Душко
Радовић, Општина Форли, Италија

2. Центар за развој грађанског друштва
Протекта и Адвокатска комора Ниш
3. Бизнис инкубатор центар Ниш
4. Градска општина Палилула и
Центар за развој грађанског друштва
Протекта
5. Министарство економије и
регионалног развоја, Град Ниш
Трошкови пројекта

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

71.760 ЕУР
19.970 УСД
1.489.000,00 РСД
598.740,00 РСД
1.035.278,00 РСД
1.531.950,00 РСД
21.000 ЕУР
1.500.000,00 РСД

5. ПРИКАЗ БУЏЕТA
Р.бр.

Радови/трошкови

1.

Груби грађевински и
занатски радови
Припремни и земљани
радови и израда асфалта
Радови на раскопавању и
довођењу раскопаних
површина у првобитно
стање
Уређење зелене

2.
3.

4.

Јед.мере

јединица

Цена по
јединици

Трош/динара
210.492,65
99.249,43
42.784,90

5.
6.
7.

површине испред објекта
Дрвена грађа и материјал
за реконструкцију
Извођење типског
прикључка на
електромрежу
Трошкови израде
прикључног вода и
мерног ормана на објекту

42.373,00
191.661,02
39.638,70
104.802,00
Износ без ПДВ-а
ПДВ
УКУПНО:

Укупни трошкови пројекта

Износ који се тражи од
Града

862.589,09

731.001,70
131.587,39
862.589,09

Проценат износа који се тражи од
Града у укупним трошковима
пројекта

862.589,09

6. ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА
Ја доле потписани, одговоран за пројекат у име организације подносиоца пројекта, потврђујем да су:
(а) информације изнете у предлогу пројекта тачне
(б) да подносилац пријаве и његови партнери испуњавају све услове из конкурсне документације да
учествују у реализацији овог пројекта
(ц) да подносилац пријаве и особе предвиђене за реализацију пројекта имају и професионалне
компетенције и наведене квалификације
Име и презиме:
Функција у организацији:
Потпис:
Датум и место:

Славиша Динић
Председник Градске општине Пантелеј
24.03.2011.године

7. ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОЈЕКТА – Попуњавају само организације које имају партнерство, свака
организација појединачно

100%

Ја, доле потписани, у име Милош Симоновић, партнерске организације пројекта потврђујем да сам:
(а) прочитао целокупан предлог пројекта
(б) да сам сагласан са садржајем предлога пројекта
(ц) да сам сагласан са садржајем партнерског споразума који дефинише улогу партнерске
организације у име које потписујем ову изјаву
Име и презиме:
Организација:
Функција у организацији:
Потпис:
Датум и место:

Милош Симоновић
Град Ниш
Градоначелник

