
На основу члана 56.Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/08 и 143/2016), члана 5. Одлуке о утврђивању прихода који припадају Граду, 
односно градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета 
Града Ниша градским општинама у 2018. години и члана 72. Пословника о раду 
Градског већа („Службени лист Града Ниша“, број 1 /20013, 95/2016, 98/2016, 
124/2016 и 144/2016), Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 
25.07.2018. године, доноси 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I Прихвата се захтев Градске општине Нишка Бања за обезбеђење  
средстава која су потребна за исплату дела дуга, затезне камате и трошкова 
парничног поступка по пресуди Апелационог суда у Нишу, број Гж 3458/2017 од 
13.03.2018. године у укупном  износу од 2.700.000 динара и то: на име накнаде 
штете, износ од 2.110.000 динара, на име затезне камате, износ од 456.000 динара 
и на име трошкова парничног поступка, износ од 134.000 динара. 

II  Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да обезбеди средства за 
исплату наведеног дела дуга из текуће буџетске резерве, како би се иста 
распоредила у Одлуци о буџету Града Ниша за 2018. годину. 
           III  Закључак доставити архиви Градског већа, Градској управи - Служби 
начелника Градске управе и Градској управи - Секретаријату за финансије.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Градско веће се обратило захтевом број: 753-1/2018-03 од 27.06.2018. 
године и  Градска општина Нишка Бања број: 202/2018-03 од 21.06.2018. године за 
обезбеђење средстава из буџета Града Ниша у укупном износу од 2.700.000 
динара  и то: на име накнаде штете, износ од 2.110.000 динара, на име затезне 
камате, износ од 456.000 динара и на име трошкова парничног поступка, износ од 
134.000 динара по пресуди Апелационог суда у Нишу, број Гж 3458/2017 од 
13.03.2018. године. 
            Средства за ове намене се обезбеђују из буџета Града Ниша због 
недостатка истих у буџету градске општине Нишка Бања. 
 
 
Број: 912-3/2018-03 
У Нишу, 25.07.2018. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

                                                              ПРЕДСЕДНИК 
 

                                                          Дарко Булатовић 


