
 
 На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 

88/08, 143/2016 и 18/2019), члана 8. Одлуке о утврђивању прихода који припадају 
Граду, односно градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета 
Града Ниша градским општинама у 2019. 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  07.06.2019. године, 
доноси  

З А К Љ У Ч А К  
 

I Прихвата се захтев Градске општине Пантелеј за обезбеђење наменских 
средстава Градској општини Пантелеј за предфинансирање пројектних активности у 
циљу имплементације Пројекта „Стварање предуслова за бољу приступачност 
туристичким атракцијама у Пантелеју и Лому побољшањем туристичке инфраструктуре 
и повећањем броја туриста“ у износу од 17.000.000 динара, који се реализује у оквиру 
ИНТЕР РЕГ-ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија. Градска општина 
Пантелеј је у обавези да горе наведена средства врати у буџет Град Ниша, најкасније 7 
дана након рефундације средства из иностраног извора. 

У случају да Градска општина Пантелеј не врати Граду Нишу укупна средства 
или део средстава, Град Ниш ће Градској општини Пантелеј умањити ненаменски 
трансфер за тај износ. 

II Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да обезбеди средства за предфинансирање 
наведених пројектних активности из текуће буџетске резерве, како би се иста распоредила у 
Одлуци о буџету Града Ниша за 2019. годину за наменски трансфер.  

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  
 

Градска општина Пантелеј обратила се захтевом број: 257/19-02 од 06.05.2019. 
године за обезбеђење наменских средстава из буџета Града Ниша у износу од 
17.000.000 динара за предфинансирање пројектних активности у циљу имплементације 
Пројекта „Стварање предуслова за бољу приступачност туристичким атракцијама у 
Пантелеју и Лому  побољшањем туристичке инфраструктуре и повећањем броја 
туриста“ у износу од 17.000.000 динара, који се реализује у оквиру ИНТЕР РЕГ-ИПА 
Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија, број уговора: РД-02-29-360. 
Истовремено се обавезују да иста средства врате у буџет Град Ниша, најкасније 7 дана 
након рефундације средства из иностраног извора. 
Средства за ове намене се обезбеђују из буџета Града Ниша због недостатка истих у 
буџету градске општине Пантелеј.  
 
Број: 560-23/2019-03 
У Нишу, 07.06.2019. године  
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША  
 

ПРЕДСЕДНИК 
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