ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ
ЦЕРЈАНСКА ПЕЋИНА
за 2018. ГОД.

I

УВОД

Управљање споменика природе “Церјанска пећина” регулисано је Законом о заштити природе
("Службени гласник Републике Србије", број 36/09, 88/2010, 91/10 исправка и 14/16) и Уредбом Владе
Републике Србије о заштити споменика природе "Церјанска пећина" ("Службени гласник Републке
Србије", број 5 од 27.02.1998.г.).
Уредбом о заштити споменика природе под заштиту државе стављен је комплекс
спелеолошких објеката ''Церјанска пећина'' на територији града Ниша, а обављање послова
управљања заштите и развоја пренето је Јавном предузећу Дирекција за изградњу града Ниша.
Седиште Управљача ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша је Улица 7. јули бр-6, 18000 Ниш.
Код Управљача је запослено 30 радника од којих су на пословима везаним за заштиту
подручја непосредно ангажована 2 радника, а за опште послове ангажовани су и остали
радници Управљача.

Споменик природе "Церјанска пећина" је на подручју града Ниша, на катастарским општинама
Церје и Кравље, укупне површине 63,96,89 ха.
Обухвата следеће спелеолошке објекте:
А - Понорска пећина Провалија
Б - Понор Церјанска пропаст
Ц - Повремено сифонско врело код Кравља
Д - Крашка јама изнад сифонског врела
На заштићеним површинама споменика природе "Церјанска пећина" установљен је режим
заштите II степена.
Плански основ за израду Програма управљања је десетогодишњи план управљања Споменика
природе ''Церјанска пећина'' 2011-2020. година на који је Министарство животне средине, рударства и
просторног планирања дало сагласност бр. 353-02-785/2012-03 од 21.03.2012. године.
II

ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА, УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖИВОГ КОРИШЋЕЊА
ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
Основни циљеви и приоритети управљања у 2018. години су:






III

Очување геоморфолошких, хидролошких и спелеолошких одлика и феномена геонаслеђа.
Очување лепоте и разноврсност предела, одржање и унапређење предеоних и амбијенталних
обележја заштићеног подручја
Формирање туристичког лика подручја (посебно развојем спелео, рекреативног, здрвственог,
сеоског туризма)
Отварање радних места у делатности туризма и ангажовање дела непољопривредног радно
способног становништва околних села
Отварање мини тржишта за пласирање пољопривредне производње овог подручја
ЗАШТИТА, ОДРЖАВАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ СТАЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИРОДНИХ И
СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ

Послови и радови управљања законом заштићеног подручја захтевају организовање и
спровођење низа континуалних мера и активности спровођења Уредбе о заштити споменика природе
"Церјанска пећина".

1.

Приоритетне мере и активности на управљању природним вредностима
Програм управљања заштићеним подручјем “Церјанска пећина” обухвата следеће задатке:
1.1. Чување,заштита, одржавање и презентација
1.1.1. Чување и заштита

Послове чувања и заштите на заштићеном подручју врши чуварска служба коју обезбеђује
управљач. Чувар заштићеног подручја контролише спровођење Правилника о унутрашњем реду и
чуварској служби. После прошлогодишње реорганизације на пословима чувара природе распоређен је
колега који је уједно и лиценцирани спелеоводич, међутим из разлога што још увек нова
систематизација није постала правно ваљана чувар није могао да полаже стручни испит. Обећано је
да ће ово бити регулисано до краја текуће године.
Набавити мерне инструменте (ручни ГПС, ласерски даљиномер, као и инструменте за мерење
температуре, влажности и др.) Овим би лакше и прецизније позиционирали објекте на терену и
истраживали положај спелео објеката (крашких јама, трасирања пешачких стаза од објекта до објекта
и друго) и радили стални интерни мониторинг одређених параметара.
Предвидети средства која би омогућила учешће радника управљача на потребним
едукацијама, обукама и научним скуповима.
Планирана средства:

Извршиоци активности:

Министартсво заштите животне
средине:..........................100.000,00дин.

Изабрани извођач од стране управљача и ЈП
Дирекција за изгра. Града

Сопствена средства:........300.000,00дин.

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша

1.1.2. Одржавање
Одржавање заштићеног подручја "Церјанска пећина" обухвата редовну заштиту пећинских
отвора, крашких јама, врела и другог.
За потребе одржавања набавити:
 гориво за моторну косилицу (тример),
 уље за моторну косилицу (тример),
 струну за моторну косилицу (тример),
 папир за штампач,
 тонере за штампач,
 батерије за чеоне лампе
Чишћење акумулационог простора иза устава на потоку „Провалија“ биће обављено у
зависности од тога какви буду хидролошки услови ове зиме. Задње чишћење акумулационог простора
је обављено 2013. године. Потребно је извршити редовну заштиту дрвених делова на мосту ,
рукохвата на силазним степеницама до улаза у пећину, надстрешница и других дрвених делова. По
потреби треба изводити и поправке на металним оградама.
Одржавање комуналног реда на заштићеном подручју спада у редовне активности чуварске
службе и других радника Управљача који су ангажовани на пословима везаним за „Церјанску пећину“.
По потреби за уклањање отпада и за кошење простора испред пећине ангажоваћемо ЈКП „Медиану“
и то њене службе јавне хигијене и заленила.
Организовати чишћење унутрашњости пећине од вишегодишњег отпада који је остао унутар
пећине од посетилаца или истраживача или је отпад ушао као бујични нанос. План је да то урадимоу
уз помоћ волонтера тј. на бази добровољности.
Планирана средства:

Извршиоци активности:

Сопствена средства:............450.000,00дин.

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша

1.1.3.

Презентација

Потребна је већа присутност у медијима како би се широј јавности предочило о каквом се
природном богатству ради, а све у циљу веће афирмације овог подручја код заинтересованих
организација и појединаца. Ово ће сигурно бити дигнуто на виши ниво јер је део средстава које је
Туристичка организација Ниша добила преко ИПА фонда намењенпромоцији у регионалним медијима.
Треба наставити и са промотивним уласцима у циљу популаризације подручја.
Реализација трогодишњих спелеоморфолошких мерења и снимања и перманентна
шестогодишња истраживања Завода за заштиту природе Србије дају сјајну основу за представљање
споменика природе “Церјанска пећина” и кроз писане и електронске медије али и на разним стручним
скуповима.
Ажурирање веб сајта управљача ЈП Дирекције за изградњу града Ниша са текстовима на
српском и енглеском језику, с обзиром да је велики број странаца заинтересован за истраживање и
посету, а број би се могао и увећати правилном промоцијом у земљи и свету.
Планирана средства:

Извршиоци активности:

Сопствена средства :...........50.000,00дин.

Изабрани извођач од стране ЈП Дирекције за
изградњу града Ниша и стручне службе Управљача.

 Управљање посетиоцима

То што смо пре две године изабрали две организације “Сафари клуб” и “Tur-operaterNature
Travel Office” са којима је потписан Уговор о пословно техничкој сарадњи за организовање посета за
сада њихове активности нису дале очекиване резултате (није било посетилаца са плаћеним
улазницама). Како су у међувремену почеле да се јављају нове туристичке агенције намеће се као
могуће решење расписивање поновног огласа за избор организације која би организовала посете, а
ако је потребно изменићемо и Одлуку о накнадама.
Израдити пропагандни материјал.
Поред тога треба поставити додатне информационе табле са уцртаним важним локацијама у
оквиру граница заштићеног подручја (уцртан улаз у пећину и локација осталих крашких објеката,
пешачке стазе и остале комуникације међу објектима, излетишта и друго). Реализација овог је
предвиђена у склопу прошлогодишњег пројеркта “Прстен Калафата” од кога смо тренутно одустали
али бисмо овај сегмент задржали и реализовали као посебан пројекат. За ову активности биће од
користио и ручни ГПС чију смо набавку предвидели.

Планирана средства:

Извршиоци активности:

Сопствена средства:..........20.000,00дин.

Изабрани извођач од стране ЈП Дирекције за
изградњу града Ниша

 Регулисање имовинско-правних односа
Даље регулисање имовинско-правних односа вршићемо ако искрсну потребе за реализацију
нових пројеката.



Приоритетне мере и активности на управљању културно-историјским вредностима

Након сондажних археолошких истраживања пећине Меча дупка у Церју где су у
плеистоценском слоју константовани окресани артефакти из средњег палеолита чија старост износи
најмање 40 000 година, дошло се до закључка да је ово значајно археолошко налазиште. У то време
неандерталци су били распрострањени на читавом Балкану, а њихово присуство на ободу Нишке
котлине потврђено је у Мечој дупки.Проучавање овог налазишта има међународни значај па се пред
Заводом за заштиту споменика културе из Ниша поставља задатак да покрене поступак да се пећина
Меча дупка евидентира као археолошко налазиште и прогласи за културно добро. Добили смо
обећање да ће наредне године почети реализација пројекта наставка истраживања налазишта. Улога
управљача је као и предходне године да сачека валоризацију Завода и поступи по њиховим
препорукама и решењима, иначе поглавље које се у стручној монографији односи на резултате
археолошких истраживања допринеће додатно позитивној валоризацији простора.

3.

Управљање природним ресурсима

Коришћење природних ресурса се ни на који начин не спречава или ограничава посебно на
заштићеном подручју већ је то као и свуда регулисано законима и другим прописима.
Иначе носилац послова на изради пројеката и програма у свим областима управљања природним
ресурсима је град Ниш и његове управе и институције тако да управљач може само да адекватном
применом истих допринесе заштити подручја.
На заштићеном подручју СП “Церјанска пећина” јачање и проширење шумског фонда треба
вршити пошумљавањем на нископродуктивном земљишту и тиме уз експлоатацију која не угрожава
природне вредности подручја повећати производну функцију шуме.
Ту се не планира развој интензивне пољопривредне производње. Стратешко је опредељење
за производњу здраве хране или оно што је за ово подручје сигурно трајно актуелно органска
пољопривреда и орјентација развоја подручја на здравствено-рекреативно-излетнички туризам.
Побољшање стања квалитета земљишта треба вршити путем мелиорације и заштитом од
ерозије.
Како заштићено подручје припада Ловнопривредној основи града Ниша то су све активости на
територији подручја у делу ловства могуће у сарадњи са ловачким удружењем града. Могућност лова
иначе додатно допуњава туристичку понуду подручја.

IV

ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ И ОБРАЗОВНОГ РАДА

1. Истраживачи Завода за заштиту природе Србије и њихови сарадници у току 2016. и 2017.
године наставили су спелеоморфолошка истраживања крашке јаме изнад сифонског врела у
Крављу и она је коначно спојена са главним каналом Церјанске пећине и то је сада постао
далеко вреднији пећински систем. Следи наставак истраживања и у перспективи спајање
Церјанске пећине са крашком јамом Церјанска пропаст ( Бељаница ). Ово би значајно
допринело повећању укупне дужине пећинских канала.
2. ( Ово је било планирано програмом управљања за 2017.годину али средства нису уплаћена
)Након трогодишњих истраживања
спелеоморфолошких мерења и снимања пећине
ласерским 3Д скенирањем од планиране деонице остало је још снимање кружне дворане и
везе до извора на 1700м (то је укупно преко 400м). Након добијања и ових резултата и
добијених резултати од раније даје нам се могућност да топографски детаљно снимимо брдо

испод кога се налази пећина и на тај начин дођемо до висинских разлика сваког дела пећине
односно до информације на којој дубини се налазе одређени делови пећине. Уједно могли би
да откријемо и евентуалне нове отворе (улазе). Динамика реализације целог пројекта зависи
од прилива финансијских средстава.

Планирана средства:

Извршиоци активности:

Министартсво заштите животне
средине:..........................1.200.000,00дин.

Изабрани извођач од стране управљача ЈП
Дирекције за изградњу града Ниша

V

ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДЊА И УРЕЂЕЊЕ ПОДРУЧЈА

 Реализовати пројект центра на локацији Церјанска пећина.
-Добијена је грађевинска дозвола бр. 351-83/2017-06 дана 17.02.2017. године и на
основу ње је склопљен Уговор RD-02-29-169 INTERREG-IPA CMC Bugarska- Srbija између
Министарства за регионални развој Софије и Туристичке организације Ниш. Уговор је
потписан 13.06.2017.године.
Партнери су ТОН и Градови Софија и Монтана
Укупна вредност пројекта је 350.000,00 евра.
Уговором је предвиђена изградња Визиторског центра и промоција Церјанске пећине у
регионалним медијима. Период завршетка радова на објекту је новембар 2018. године.
У току је процедура јавних набавки.

 Како смо у току 2016. године добили и грађевинску дозволу за изградњу наставка пута Церје
Церјанска пећина бр.351-463/2016-06 од 19.07.2016.године, а тим пројектом је општина
Пантелеј конкурисала преко канцеларије за прекограничну сарадњу код ИПА фондова, ове
године је пројекат прошо тако да се очекује реализација у 2018. години. Партнер из Бугарске
на овом пројекту је општина Лом. Предрачунска вредност објекта износи 7 933 527,00 динара.

 Уређење и обележавање планинско-пешачких стаза које би повезивале спелеолошке и друге
објекте одрадићемо сопственим ангажовањем и уз помоћ волонтера кампа на Каменичком
вису који води Удружење за локални развој Каменице и уз помоћ локалне самоуправе,
општине Пантелеј.
 Набавка и уградња инсталација за лакшу комуникацију кроз канале пећине, за савладавање
крашких јама и опремање сталног бивака унутар пећине на неких око 4,5 Км од улаза у
пећину. Бивак би био постављен да би истраживачима олакшали допремање потребне
опреме, смањили за то ангажовање већег броја људи (носача) и тиме заштитили пећину и
свет у њој од додатних ризика. Ово се предвиђа пројектом према локалној самоуправи.
 Пошто су постојећи столови и клупе мобилијара на платоу испред пећине због временских
услова страдали осећа се потреба за набавком нових. Из тог разлога пројектом према
локалној самоуправи предвиђамо набавку и уградњу два стола и четири клупе.
 Набавка и уградња, пројектом према локалној самоуправи, три информационе табле са
уцртаним важним локацијама, спелео објекти и комуникације између њих. Потреба за овим је
већ наведена у поглављу 1.2.
Планирана средства:

Извршиоци активности:

Локална самоуправа........800.000,00дин.

Изабрани извођач од стране управљача ЈП
Дирекција за изградњу града Ниша
Изабрани извођач од стране града Ниша и општине
Пантелеј
Изабрани извођач од стране управљача ЈП
Дирекција за изградњу града Ниша

Средства предприступних
фондова......................49.933.527,00дин.
Спонзорство или неки
фонд...............................300.000,00дин.

VI

ПРОМОЦИЈА ВРЕДНОСТИ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА

Промоција вредности СП “Церјанска пећина” један је од значајнијих задатака управљача а
чине је:
 Стално медијско присуство приликом реализације сваке акције на заштићеном подручју
 Обележавање свих значајних датума везаних за заштиту природе, заштиту животне средине,
туризма и другог
 Презентација резултата истраживања Завода за заштиту природе
 Презентација спелеоморфолошких снимања и мерења
 Програм рада Туристичке организације Ниша садржао је и до сада промоцију Церјанске
пећине као пожељне дестинације за “активан” одмор, али ће сада потписивањем Уговора RD02-29-169 INTERREG-IPA CMC којим је предвиђена изградња визиторског центра али и додатна
промоција Церјанске пећине у регионалним медијима..Споменик природе Церјанска пећина је
препозната као велики туристички потенцијал града Ниша која за разлику од туристички
уређених пећина може да понуди идеалне услове за развој еко туризма, и осталих врста
туризма специјалних интереса – истраживачки, едукативни, спортски и авантуристички
туризам. Wild caving би требало да представља нови приступ развоју туризма који ће у први
план да истакне важност заштите животне средине, без деградирања приликом уређења и
тиме омогућити одрживи развој туризма. Церјанска пећина ће се и 2018. године наћи на
интернет презентацији, у промотивним материјалима и специјализованим брошурама које
израђује ТОН (мапа околине, Активан одмор у Нишу) и промовисати на домаћим и
међународним сајмовима и стручним скуповима.

VII

САРАДЊА

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша као управљач „Цејанске пећине“ у циљу што бољег
коришћења природних богатстава, заштите спелео објеката, биодиверзитета а због наслеђених права
власништва над непокретностима мора да ради на изградњи дијалога са широким кругом
заинтересованих страна (локално становништво, Јавна предузећа, удружења, организације и друга
правна лица. Управљач заштићеног подручја мора да негује различите облике формалних и
неформалних аранжмана и заједничких активности са:
 Надлежним Министарством пољопривреде и заштите животне средине
 Градом Нишом и његовим Управама за планирање и изградњу и Управом за привреду,
одрживи развој и заштиту животне средине
 Буџетским фондом за заштиту животне средине града Ниша
 Градским општинама Пантелеј и Црвени Крст на чијим се територијама налази заштићено
подручје
 Туристичком организацијом града Ниша
 Заводом за заштиту природе Србије
 Управом за ванредне ситуације (посебно значајна због потребне логистичке подршке у случају
незгоде у спелеолошким објектима)
 Туристичким агенцијама
 Спортским друштвима (спелео клубови, планинарски клубови, ронилачки клубови, „Сафари
клуб“ и други)

VIII

ПОСЕБНИ ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ
1.1. Противпожарна заштита

У склопу редовних активности управљач спроводи акцију информисања мештана Церја и
Кравља путем летака постављених на важним сеоским објектима о важности и значају противпожарне
заштите. За израду техничке документације за изградњу објекта на локалитету “Церјанска пећина”
добили смо Услове у погледу мера заштите од пожара од Министарства унутрашњих послова, Сектор
за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Нишу. О овим условима морамо водити рачуна
и при изради пројекта заштите од пожара али и касније при изградњи објекта и у време његове
експлоатације.
1.2. Формирање стручног савета и савета корисника
Рад на привлачењу потребних субјеката за рад ових тела спровођен је и у претходној години.
Што се тиче сарадње са институцијама које се баве стручним истраживањима сарадња је сасвим
задовољавајућа и уз формално укључење њихових представника и укључивање представника дргих
локалних институција у области заштите животне средине, туризма и другог, стручни савет би могао
врло брза да и формално заживи.
Савет корисника има сврхе да заживи када почне организована посета пећини.
Формирање савета фигурише већ извесно време, али мислимо да ће се сада стећи услови да то почне
да функционише.
1.3. Обележавање важних датума за заштиту природе и животне средине
Како смо и до сада на пригодан начин у сарадњи са стручним институцијама, локалном
самоуправом и Туристичком организацијом Ниша обележавали значајне датуме у плану је да и 2018.
године обележимо:
 02. фебруар- Светски дан влажних (мочварних) подручја
 22. март- Светски дан вода
 11. април - Дан заштите природе
 22. април - Дан планете Земље
 22. мај – Светски дан заштите биодиверзитета
 24. мај – Европски дан паркова
 5. јун – Дан заштите животне средине
 27. септембар - Светски дан туризма
Планирана средства:

Извршиоци активности:

Сопствена средства:..........40.000,00дин.

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша

IX

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

1. Извори средстава, приходи и расходи
Извори прихода за 2018. годину биће:
1.1. Средства Буџета Републике Србије и то:
Средства Министарства заштите животне средине путем Уговора о суфинансирању Програма
управљања споменика природе ''Церјанска пећина'' за 2018. годину
1.2. Средства из Буџета јединице локалне самоуправе
1.2.1. Буџет Града Ниша
Средства из овог Буџета биће ангажована на пројекту набавке и уградње делова инсталације
за лакшу комуникацију кроз канале пећине,мобилијара (столова и клупа ) за простор испред
пећине и информационих табли за управљање посетиоцима.
1.2.2. Буџет општине Пантелеј

Општина Пантелеј учествује делом
у финансирању пројеката трасирања и изградње
планинско-пешачких стаза.
1.3. Сопствени приходи управљача и приходи од накнаде
Ова средства су намењена за бруто плате радника који су ангажовани код управљача на
пословима чувања и управљања заштићеним подручјем, материјалне трошкове чуварске
службе, за редовне обиласке, гориво, материјалне трошкове одржавања, материјалне
трошкове презентације, ажурирање веб сајта.

 Средства предприступних фондова и других фондова

Конкурише се за средстава прекограничне сарадње Србија– Бугарска за изградњу визиторског
центра, изградњу наставка пута Церје -Церјанска пећина.
1.5. Остали приходи
Донације и спонзорства
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН - Табела прихода (Споменик природе “Церјанска пећина”)

Извори прихода

1

Износ у динарима

Средства Буџета Републике Србије
Министарство заштите животне средине

1 300 000,00

Средства буџета јединице локалне самоуправе

2 2.1. Буџет Града Ниша

800 000,00

2.2. Буџет Општине Пантелеј

50 000,00

Сопствени приходи

3 3.1.Сопствени приходи

600 000,00

3.2.Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја

4

260 000,00

Остало
4.1.Средства ИПА фондова за изградњу визиторског центра
4.2.Средства ИПА фондова за наставак изградње пута Церје-Церјанска
пећина

42 000 000,00
7 933 527,00

5 Приходи од донација и спонзорства

250.000,00
Укупно приходи

40 443 527,00

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН - Табела планираних расхода
(Споменик природе “Церјанска пећина”)

Врста расхода

Буџет РС

Сопствени
приходи

1.1. Чување, заштита и одржавање и презентација заштићеног подручја
1.1.1. Чување и заштита
200.000,00
A.1.1. Бруто зараде чувара
A.1.2. Набавка мерних инструмената
100 000,00
A.1.3. Остали трошкови чуварске
службе (гориво и други материјални
50 000,00
трошкови)
A.1.4. Средства за стручне скупове,
50 000,00
саветовања и едукације
1.1.2. Одржавање
A.2.1. Бруто зараде осталог особља
300.000,00
запосленог код управљача на

Средства
предприступн
их фондова

Остала
средства

Извори и износи срадстава (у динарима)
Буџет
јединице
локалне
самоуправе

Укупно

200.000,00
100 000,00
50 000,00
50 000,00

300.000,00

пословима управљања заштићеног
подручја
А.2.2.Набавка за потребе
одржавања(гориво за косилицу,
струна за косилицу, папир за
штампач, тонере за штампач
батерије за чеоне лампе)
A.2.2. Заштита и одржавање дрвених
делова изгрђених објеката и по
потреби поправка металних ограда
A.2.3. Одржавање комуналног реда
(чишћење и заштита )
1.1.3. Презентација
A.3.1.Организовање презентације
стручне монографије и
спелеоморфолошких снимања и
мерења.
A.3.2.Ажурирање веб сајта
УКУПНО III A)
1.2. Управљање посетиоцима
1.Израда пропагандног материјала и
упутствима за посетиоце

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

30 000,00

100 000.00

30 000,00

20 000,00

20 000,00

800 000,00

900 000,00

20 000,00

20 000,00

20
УКУПНО III Б)
IV Приоритетни задаци научноистраживачког и образовног рада
1. Спелеоморфолошка истраживања
везе крашке јаме изнад сифонског
врела у Крављу и главног канала и
могуће веза Бељанице и Церјанке
300 000,00
2.Наставак 3Д скенирања и детаљно
топографско снимање брда испод
900 000,00
кога се налази пећина
УКУПНО IV
1 200 000,00
V Планирање изградња и уређење подручја
1.Реализација пројекта комплекса
Церјанска пећина и медијска
промоција у региону...
2.Изградња дела пута ЦерјеЦерјанска пећина у дужини од око
300м.
3.Уређење и обележавање
планинарско-пешачких стаза
4.Набавка и уградња опреме за
формирање инсталације за лакшу
450.000,00
комуникацију пећином и формирање
бивака(рингови, болтови, гуртне...)
5.Набавка и уградња мобилијара
200.000,00
испред пећине(2 стола и 4 клупе)
6.Набавка и уградња 3
150.000,00
информационе табле
УКУПНО V
800 000,00
VIII Посебни послови и задаци
1. Акција управљача на
информисању мештана о
20
противпожарној заштити
2.Формирање стручног савета и
20
савета корисника
УКУПНО VIII
40
УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ
1 300 000,00
800 000,00 860

000,00

20 000,00

300 000,00
900 000,00
1 200 000,00

42 000 000,00

42 000 000,00

7 933 527,00

7 933 527,00
300 000,00

300 000,00
450.000,00
200.000,00
150.000,00

49 933 527,00

300 000,00

51 033 527,00

000,00

20 000,00

000,00

20 000,00

000,00
000,00

49 933 527,00

300 000,00

40 000,00
53 193 527,00

X

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Обавезује се ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, да поред извршавања послова и
активности из Уредбе о заштити споменика природе ''Церјанска пећина'' по овом годишњем програму,
унесе у Нацрт Програма уређивања грађевинског земљишта за наредну 2018. годину одредбе овог
програма.

JП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
НАДЗОРНИ ОДБОР

