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На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину („Службени лист Града 
Ниша“, број 108/2018) 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 07.06.2019. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О РЕАЛИЗАЦИЈИ И 
СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА „ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА 

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ EКСПO ЦЕНТАР У НИШУ“ 
 

I Mења се Решење Градског већа о реализацији и суфинансирању пројекта „Израда 
пројекта за извођење радова за мултифункционални експо центар у Нишу“ број 1301-
14/2018-03 од 31.10.2018. године, тако да се после става V додаје нови став који VI гласи: 

„VI Налаже се JП„Завод за урбанизам“ да изради Урбанистички пројекат, за потребе 
реализације пројекта, а на основу Уговора обављању поверених делатности број 591/2019-01 
од 05.03.2019. године“.  
II  Ставови VI, VII, VIII и IX постају ставови VII, VIII, IX и X. 
III       У осталим деловима Решење остаје неизмењено. 
IV Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте и Градској управи 
Града Ниша да реализују ово Решење. 
V Решење доставити: Канцеларији за локални економски развој и пројекте, Градској 
управи Града Ниша и JП „Завод за урбанизам“. 

   
О б р а з л о ж е њ е 

 
У Решењу Градског већа о реализацији и суфинансирању пројекта „Израда пројекта за 

извођење радова за мултифункционални експо центар у Нишу“ број 1301-14/2018-03 од 
31.10.2018. године, врши се измена тако што се додаје се нови став VI којим се регулише 
финансирање активности пројекта израда Урбанистичког пројекта за потребе реализације 
наведеног Пројекта, тако да се реализација ове активност поверава JП „Завод за урбанизам“ 
и финансира из буџета Града Ниша, а не из буџета пројекта, а на основу Уговора обављању 
поверених делатности број 591/2019-01 од 05.03.2019. године. 

Обзиром да је на захтев Града Ниша, одобрена измена буџета у оквиру пројекта 
„Израда извођачког пројекта за мултуфункционални ЕКСПО центар у Нишу“ број UNOPS-
EUPRO-2018-Grant-027, који реализује Град Ниш, на основу Уговора закљученог са 
Канцеларијом Уједињених Нација за пројектне услуге (број 4248/2018-01 од 07.11.2018. 
године), а да наведеном изменом није промењена укупна вредност пројекта и да је измена 
буџета у оквиру услова дефинисаних чланом 7. Уговора о донацији, те не утиче на основну 
сврху донације и њен финансијски ефекат, и у оквиру је средстава планираних буџетом, 
Градско веће Града Ниша је одлучило као у изреци решења.  
Број: 560-18/2019-03 
У Нишу, 07.06.2019. године                                   

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                             

                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                   Дарко Булатовић 
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