На основу члана 54. Закона о заштити природе (“Службени гласник Републике Србије”, број
36/2009, 88/2010, 91/2010 и 91/2010-исправка), члана 6. и 10. Уредбе о заштити споменика природе
“Церјанска пећина” (“Службени гласник РС”, број 5/98 и члана 35. Статута ЈП Дирекције за изградњу
града Ниша, Надзорни одбор ЈП Дирекције за изградњу града Ниша на седници одржаној 15.12.2014.
године, донео је

ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ
ЦЕРЈАНСКА ПЕЋИНА
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 2015. ГОД.

I

УВОД

Управљање споменика природе “Церјанска пећина“ регулисано је Законом о заштити природе
("Службени гласник Републике Србије", број 36/09, 88/2010 и 91/10) 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.
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 2015. години су:
-

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 пећинског, 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

III

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.

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

Послове чувања на заштићеном подручју врши чуварска служба коју обезбеђује управљач.
Чувар заштићеног подручја контролише спровођење Правилника о унутрашњем реду и чуварској
служби. Како је усвојен Правилник о полагању стручног испита за чувара заштићеног подручја (Сл.
Гласник РС бр. 117/2014) 2015. године биће дефинитивно организована обука за чуваре заштићених
подручја а затим и њихово полагање стручног испита. То је обавеза која очекује и нашег чувара, а
трошкови полагања стручног испита су регулисани чл. 13 наведеног Правилника.
Набавка униформе за чувара и руководиоца чуварске службе је обавеза која егзистира у више
годишњих програма, како је усвојен и Правилник о службеној одећи чувара заштићеног подручја и
Правилник о обрасцу службене легитимације чувара заштићеног подручја ( Сл. Гласник РС бр.
117/2014) и ове обавезе управљача биће рашене у 2015. години. Ова позиција се финансира из
средстава субвенције од стране Министарства.
Предвидети средства и омогућити учешће радника управљача на потребним едукацијама,
обукама и научним скуповима како би сигурно успешније обавили своје задатке и то из средстава
субвенције како неби зависил од тренутне финансијске ситуације у фирми.
1.1.2. Одржавање
Одржавање заштићеног подручја "Церјанска пећина" обухвата редовну заштиту пећинских
отвора, крашких јама, врела и другог.
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 преко
потока, рукохвата на силазним степеницама до улаза у пећину и других дрвених делова. По потреби
треба изводити поправке на металним оградама.
Како је пројекат по коме је реализована прекогранична сарадња Општине Пантелеј и
Општине Лом из Бугарске урађен пре израде Регулационог плана пута Церје-Церјанска пећина и
комплекса Церјанска пећина дошло је до разлике у положају до ког се гради пут. Зато је потребно
урадити наставак пројекта пута у дужини од око 320 м.
Одржавање комуналног реда на заштићеном подручју спада у редовне активности чуварске
службе и других радника Управљачи који су ангажовани на пословима везаним за „Церјанску пећину“.
По потреби за уклањање отпада и за кошење простора испред пећине ангажоваћемо ЈКП „Медиан у“ и
ЈКП „Горицу“.
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. Треба наставити и са промотивним уласцима у циљу популаризације
подручја.
Како је у 2013. години урађена монографија али због недостатка финансиских средстава у
изузетно малом броју примерака, тај материјал искористити и по могућству доштампати додатни
тираж, а такође искористити материјал за израду флајера. Ово је задатак који је фигурисао и у 2014.
години али није релизован због неповољне финансијске ситуације, па иако је од стране управљача

покренута иницијатива код градоначелника реализација је изостала.
Реализација прве фазе спелеоморфолошких мерења и снимања и перманентна
четворогодишња истраживања Завода за заштиту природе Србије дају сјајну основу за представљање
СП “Церјанска пећина” и кроз писане и електронске медије али и на разним стручним скуповима.
Очекује се и обнављање успешне сарадње са тимом спелеорониоца клуба Cavabase
exploration и спелеолога из Немачке и њихова даља промоција Церјанске пећине и целог подручја
на стручним скуповима у Немачкој и на њиховим сајмовима туризма.
Локална самоуправа тј. ГО Пантелеј за 2015. годину је планирала неколико пројеката
у делу презентације и промоције СП “Церјанска пећина”:
- Израда филма, са монтажом за приказивање посетиоцима(разгледање пећине изнутра целом
дужином са посебним нагласком на све лепоте пећине)
Израда слика у виду постера биљног и животињског света из пећине ради сталне поставке
у будућем центру церјанске пећине.
Израда фигура Бога Диониса и Виле Нисе од дрвета у природној величини и винове лозе
ради сликања посетиоца.
Израда промо материјала (проспекти о Церјанској пећини и легенди о Богу Дионису,
разгледнице).
Дизајн сувенира које би израђивали предузетници.
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.
1.2.

Управљање посетиоцима

Сугурно ће додатни помак у успешнијем управљању посетиоцима бити реализација почетих
активности на поверавању послова организовања посета СП “Церјанска пећина” организацијама које
по закону могу да врше ту врсту услуга. Надзорни одбор управљача ће усвојити Одлуку о поверавању
послована затим ћемо наконкурсу одабрати најквалитетнију организацију и тиме побољшати квалитет
организовања посета а тиме и побољшати управљање посетиоцима.
Ово би се вршило уз нормалну уплату накнаде од стране трећег лица у износу који је
дефинисан Одлуком о накнадама за коришћење заштићеног подручја споменика природе „Церјанска
пећина“.
За лакши рад са посетиоцима сигурно ће допринети реализација поменутих флајера.
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,...).
Актуелизираћемо и уређење постојећег простора у Церју који се налази у саставу локалне
школе, а одвојен је од наставног дела (некадашњи стан за учитеља) за потребе истраживача и
посетиоца.
1.3.

Регулисање имовинско-правних односа

Добијањем копије плана и листова непокретности од стране Републичког геодетског завода за
потребе Пројекта израде пројектно-техничке документацијеза изградњу комплекса локалитета- СП
“Церјанска пећина” установили смо да је при изради катастра непокретности поступајући по
службеној дужности 2013. године РГЗ на парцелама (за које је спроведена комасација како би се
израдио пут и за које је добијена и грађевинска дозвола, реализовано 2014. године) уписао државину
а не својину. У међувремену на Решење РГЗ-а уложена је жалба Републичког јавног правобраниоца
што је додатно закомпликовало имовинско-правне односе.
Из тог разлога задатак нам је да до краја разрешимо ову ситуацију како би могли да урадимо
техничку ревизију урађених пројеката за изградњу комплекса Церјанске пећине, водоснабдевања и
електроснабдевања, да урадимо наставак пројекта пута у дужини од 320м и све то реализујемо у
наредном периоду.

2.

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, а будући да су неандерталска станишта у Србији малобројна и да њихово
проучавање има међународни значај пред Заводом за заштиту споменика културе из Ниша се
поставља задатак да покрене поступак да се пећина Меча дупка евидентира као археолошко
налазиште и прогласи за културно добро. Улога управљача је да сачека валоризацију Завода и
поступи по њиховим препорукама и решењима.
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 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. Наставак истраживања Завода за заштиту природе
- Наставак геоморфолошких истраживања
- По процени истраживача додатна истраживања слепих мишева, даждевњака и ентомофауне
- Хидрогеолошка истраживања
• Термометрија: мерење температуре, pH вредности и електропроводљивости
• Обележавање подземног тока: упуштањем обележивача
• Хидрохемијска истраживања (макројонска и микробиолошка анализа)
- Прелиминарни ботанички снимак подручја СП “Церјанска пећина”
- Презентација резултата истраживања и израда стручне публикације о вишегодишњем
истраживању СП “Церјанска пећина”.

2. Наставити са реализацијом спелеоморфолошких мерења и снимања пећине ласерским 3Д
скенирањем. Наставак после одрађених 910м.

V

ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДЊА И УРЕЂЕЊЕ ПОДРУЧЈА
1. Како је Уговором градске општине Пантелеј и општине Лом из Бугарске потписаног
22.04.2013. године предвиђено да до 22.12.2014. године треба да буде изграђен тј.
Рехабилитован пут Церје-Церјанска пећина у дужини од 2,2Km а то се реализује у оквиру
ИПА Програма из оправданих разлога рок за имплементацију пројекта је продужен и сада је
крајњи рок 22.02.2015године. До сада су верификоване две ситуације у укупном износу од
167 819,85 ЕУР а остало је још 116 332,25 ЕУР-а и то ће бити утрошено за рехабилитацију

дела пута који је оштећен приликом извођења радова кроз село.
Поред овог сигурно најзначајнијег пројекта у приближавању подручја посетиоцима и
истраживачима, ЈП Дирекција као управљач педвиђа и реализацију следећих радова на
уређењу простора ( овај део је пренет из претходног програма јер иако је управљач
покренуо иницијативу код градоначелника те позиције нисмо могли да реализујемо јер оне
нису одобрене из буџета града због лоше финансијске ситуације ):
2. На платоу испред пећине у близини постављених надстрешница постоји зидани али
запуштени бунар. Предвиђамо његову санацију и ревитализацију што би додатно допринело
атрактивности непосредне околине пећине.
3.
Уређење и обележавање планинско-пешачких стаза и чишћење јавних површина које би
биле прилагођене боравку излетника уз могућност постављања дрвених клупа, столова са
надстрешницом, корпи за отпадке и друго
4. У сарадњи са ловачким удружењима на одређеним локацијама се могу организовати и
поставити хранилице за дивљач
5. Урадити пројекат дела пута Церје-Церјанска пећина од краја пута урађеног 2014. године до
почетка постојеће пешачке стаза која води до улаза у пећину у дужини од око 320м и тако
све ускладити са важећим Регулационим планом.
•

По решењу имовинско-поравних односа и урађеној техничкој ревизији добијене пројектнотехничке документације моћи ћемо да конкуришемо код страних и домаћих фондова. Иначе
ова пројектно техничка документација се односи на област водоснабдевања и каналисања,
електрификације (довођење електричне енергије од села Церје до пећине) и уређење будућег
комплекса који је планиран и регулационим планом на крају будућег пута Церје-Церјанска
пећина.
Ови пројекти су предложени да уђу у Стратегију развоја града Ниша у делу акциони план
пројектних активности за период до 2020. године.

Предрачунске вредности у главном пројекту по деловима су:
Архитектонско-грађевински део............................................................................15 574 763,00
Хидротехнички део................................................................................................33 109 630,97
Енергетика............................................................................................................15 778 500,00

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
- Програм рада Туристичке организације Ниша садржи промоцију Церјанске пећине као
пожељне дестинације за “активан” одмор.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. Посебна пажњу је потребно посветити организацији тура
које се морају изводити у пратњи специјално обучених спелео водича са обавезном
лиценцом. Церјанска пећина ће се и 2015. 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. Посебна пажња промоцији спелеопотенцијала Нишког округа,
посветиће се на Сајму туризма у Нишу који се претходних година издвојио као
специјализован сајам посвећен презентацији понуде из области све актуелнијег „активног
одмора“ тако да ће и ове године посебан део излагачког простора у хали бити намењен

презентацији те области.
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:
-

VIII

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
Туристичким савезом града Ниша
Заводом за заштиту природе Србије
Туристичким агенцијама
Спортским друштвима (спелео клубови, планинарски клубови, ронилачки клубови, „Сафари
клуб“ и други)

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.
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 ће сигурно добити додатни подстрек када
Надзорни одбор усвоји Одлуку о поверавању послова организације посета и када на конкурсу
изаберемо адекватног извођача тих послова.

IX

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА
1.

Извори средстава, приходи и расходи
Извори прихода за 2015. годину биће:

1.1.

Средства Буџета Републике Србије и то:
- средства Министарства пољопривреде и заштите животне средине путем Уговора о
суфинансирању Програма управљања споменика природе ''Церјанска пећина'' за 2015.
годину.

1.2.

Сопствени приходи управљача и приходи од накнаде
Ова средства су намењена за материјалне трошкове чуварске службе, за редовне

обиласке, гориво, материјалне трошкове одржавања и материјалне трошкове
презентације.
1.3.
Средства из Буџета јединице локалне самоуправе
1.3.1. Буџет Града Ниша
Средства из овог Буџета биће ангажована за бруто плате радника који су ангажовани
код управљача на пословима чувања и управљања заштићеним подручјем, а
финансирају се и позиције у делу одржавања и уређења простора око пећине, а које
су укључене кроз програме уређења грађевинског земљишта и програме одржавања
грађевинског земљишта за 2015. годину.
1.3.2. Остатак средстава Буџета Општине Пантелеј добијена на основу Уговора са Бугарском
општином Лом из предприступних фондова за јачање прекограничне сарадње за
грађевинске радове у износу од 116 332,25 eura или око 13 900 000 динара.
Општина Пантелеј учествује и у финансирању пројеката израде и монтаже филма,
израде слика постера, израде фигура Бога Диониса.....
и даљег истраживања
спелеоронилаца и спелеолога из Немачке.
1.4.

Средства предприступних фондова и других фондова
Поред добијених средстава за изградњу пута, како је добијена пројектно техничка
документација за водоснабдевање, електрификацију и изградњу центра конкурисаће
се и за средства која су потребна за реализацију ових пројеката код истих фондова.

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

1
2

3
4

Извори прихода
Средства Буџета Републике Србије
Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Средства буџета јединице локалне самоуправе
2.1. Буџет Града Ниша
2.2. Буџет Општине Пантелеј
Сопствени приходи
3.1.Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја
3.2.Приходи од донација и спонзорства
Средства предприступних фондова
4.1.Средства по Уговору Општине Пантелеј и бугарске Општине Лом
Укупно приходи

Износ у динарима
1 330 000,00
2 020 000,00
780 000,00
240 000,00
80 000,00
13 900 000,00
18 350 000,00

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

Врста расхода

Буџет РС

Буџет
јединице
локалне
самоуправе

III A. Чување, одржавање и презентација заштићеног подручја
A.1. Чување
A.1.1. Бруто зараде чувара
350 000,00
A.1.2. Набавка средстава рада
(униформа за чувара руководиоца
чуварске службе)
130 000,00
A.1.3 Трошкови обуке полагања
стручног испита чувара
100 000,00
A.1.4. Остали трошкови чуварске
службе (гориво и други материјални
трошкови)
A.1.5 Средства за стручне скупове,
саветовања и едукације
50 000,00

Сопствени
приходи

Средства
предприступних
фондова

средстваОстала

Извори и износи срадстава (у динарима)

Укупно

350 000,00
130 000,00
100 000,00
50 000,00

A.2. Одржавање
A.2.1. Бруто зараде осталог особља
запосленог код управљача на
пословима управљања заштићеног
подручја
950 000,00
A.2.2. Заштита и одржавање дрвених
делова изгрђених објеката и по
потреби поправка металних ограда
50
A.2.3. Одржавање комуналног реда
(чишћење и заштита )
50
A.3. Презентација
A.3.1. Редовна презентација свих
активности управљача :
-доштампати монографију у додатном
тиражу и тај материјал искористити
за флајере,
100
A.3.2 Пројекти ГО Пантелеј (израда
филма, израда слика биљног и
животињског света, израда фигура
Бога Диониса...)
780 000,00
A.3.3.Ажурирање веб сајта,
20
УКУПНО III A)
180 000.00 2 180 000,00 270
III Б) Управљање посетиоцима
1.Израда иштампање флајера са
упутствима за посетиоце
10
2.Уређење и адаптација постојећег
простора у саставу локалне школе за
потребе истраживача
100 000,00
УКУПНО III Б)
100 000,00
10
IV Приоритетни задаци научноистраживачког и образовног рада
1. Наставак геоморфолошких
истраживања
-Хидрогеолошка истраживања
-Прелиминарни ботанички снимакн
подручја
-Презентација и израда публикације
400 000,00
2.Наставак спелеоморфолошких
мерења и снимања пећине ласерским
3D скенирањем. Наставак после
одрађених 910 м.
750 000,00
УКУПНО IV
1 150 000,00

50 000,00
50 000,00

950 000,00
000,00

50 000,00

000,00

50 000,00

000,00

100 000,00

000,00
000,00

780 000,00
20 000,00
2 630 000,00

000,00

10 000,00

000,00

100 000,00
110 000,00

400 000,00

750 000,00
1 150 000,00

V Планирање изградња и уређење подручја
1.Израда пута Церје-Церјанска пећина кроз само село у дужини од око
350м
2. Адаптација и ревитализација
бунара на платоу испред пећине
3.Уређење и обележавање
планинарско-пешачких стаза
4.Постављање хранилица за дивљач
5.Израда пројекта дела пута у
дужини од око 320м
УКУПНО V
VIII Посебни послови и задаци
1. Акција управљача на
информисању мештана о
противпожарној заштити
2.Формирање стручног савета и
савета корисника
УКУПНО VIII
УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ
1 330 000,00

X

13 900 000,00

13 900 000,00

300 000,00

300 000,00

50 000,00
50 000,00

50 000,00
50 000,00

120 000,00
520 000,00

2 800 000,00

13 900 000,00

120 000,00
14 420 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00
40 000,00
320 000,00

20 000,00
40 000,00
18 350 000,00

13 900 000,00

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 2015. годину одредбе овог
програма.

JП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
НАДЗОРНИ ОДБОР

