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На основу члана 47. Одлуке о буџету Града Ниша за 2020. годину („Службени лист Града 
Ниша“, број 106/2019) 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 02.03.2020. године, доноси 
 

ЗАКЉУЧАК  
 

I   Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте да отпочне и спроведе 
поступак археолкшких истраживања на локацији „Ардија“ уз Сомборски булевар у Нишу, на 
површини око 26,50 ха геомагнетском методом и око 4,20 ха георадарском методом.  
 
II Средства за ове намене у износу од 12.005.000 динара обезбеђена су у буџету Града Ниша за 
2020. годину, на позицији 441, економска класификација 424 - специјализоване услуге. 
 
III  Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте и Градској управи Града 
Ниша - Секретаријат за финансије да реализују ово решење. 
 
IV Решење доставити: Канцеларији за локални економски развој и пројекте и Градској управи 
Града Ниша. 
                                        
                                                                  О б р а з л о ж е њ е 
 
 У поступку изградње станова за припаднике Службе безбедности на локацији „Ардија“ уз 
Сомборски булевар у Нишу, потребно је спровести археолошка истраживања на површини око 26,50 
ха геомагнетском методом и око 4,20 ха георадарском методом. 

Правни основ за спровођење археолошких испитивања на предметној локацији је Програм 
уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре за 2020. годину 
(„Службени лист Града Ниша“ број  3/20) који у оквиру позиције 1. Урбанистички планови и 
пројекти, израда пројектне документације, предвиђа активност - инфраструктурно опремање локације 
према потреби, на основу закључених уговора о заједничком опремању и припремању грађевинског 
земљишта.  

Обзиром да на позицији Секретаријата за инвестиције Градске управе Града Ниша нема 
довољно средстава за ове намене, налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте да 
отпочне и спроведе поступак археолошких истраживања на локацији „Ардија“ уз Сомборски булевар 
у Нишу, на површини око 26,50 ха геомагнетском методом и око 4,20 ха георадарском методом. 

На основу свега напред изложеног, Градско веће Града Ниша је одлучило као у диспозитиву 
овог закључка. 

 
Број: 246-1/2020-03 
У Нишу,  02.03.2020. године                                 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                             

                                    ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 


