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На основу члана 59. Одлуке о буџету Града Ниша за 2017. годину („Службени лист 

Града Ниша“, број 148/2016), и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 24.04.2017. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА БРОЈ 50-01/2016-03 ОД 15.01.2016. ГОДИНЕ 
 

 
I Мења се Решење Градског већа Града Ниша, године, којим је Град Ниш прихватио 

учешће у пројекту „Јачање јавних служби у Нишу (Србија) за развој заснован на 
воларизацији историјског и теритријалног наслеђа“, број 50-1/2016-03 од 15.01.2016. тако да 
став V, VI и VII гласе: 

 V „Средства за ову намену предвиђена су буџетом Града Ниша за 2017. годину у 
оквиру Програма 15-опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001-
функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 490-економски послови 
некласификовани на другом месту, буџетска позиција 370/1, економска класификација 424-
специјализоване услуге. 

VI Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да потпише Споразум о партнерству са 
носиоцем пројекта. 

VII Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте и Градској управи 
Града Ниша да реализују ово решење.“ 

 
II У осталим ставовима решење остаје непромењено. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Решењем Градског већа број 50-1/2016-03 од 15.01.2016. године Град Ниш је 
прихвтио учешће у пројекту „Јачање јавних служби у Нишу (Србија) за развој заснован на 
валоризацији историјског и територијалног наслеђа“ који је аплициран у оквиру Захтева за 
финансирање пројекта из фонда Министарства спољних послова и међународног развоја 
(MAEDI) за подршку децентрализоване сарадње – Позив за трогодишње пројекте 2016-2018.  

Средства за ову намену предвиђена су буџетом Града Ниша за 2017. годину, у разделу 
8- Канцеларија за локални економски развој и пројекте,  у оквиру Програма 15-опште услуге 
локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001-функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, функција 490-економски послови некласификовани на другом месту, 
буџетска позиција 370/1, економска класификација 424-специјализоване услуге.  

Ставом VI Решења Градског већа број 50-1/2016-03 од 15.01.2016. године је овлашћен 
Градоначелник Града Ниша да закључи Уговор о међусобним правима и обавезама са 
носиоцем пројекта. Обзиром да је носилац пројекта приложио нацрт Споразума о 
партнерству, изменом члана VI се овлашћује Градоначелник да потпише Споразум о 
партнерству са носиоцем пројекта. 

 



 
Наведеним решењем у ставу VII наложено је Управи за финсније, изворне приходе 

локалне самоуправе и јавне набавке и Управи за привреду , одрживи развој и заштиту 
животне средине да реализују решење. 

Како је Одлуком о Градске управе Града Ниша („Службени лист Града Ниша број 
143/2016) престала да постоји Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и 
јавне набавке и Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине и 
формирана јединствена Градска управа Града Ниша, и Одлуком о службама Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша број 143/2016) чланом 6. формирана Канцеларија за локални 
економски развој и пројекте, која има надлежност јединице за имплементацију пројеката и 
развојних програма града Ниша, односно припрема, спроводи надзире и реализује развојне и 
инвестиционе пројекте чији је носилац Град Ниш, Градско веће Града Ниша је донело 
Решење као у диспозитиву и реализацију наведеног пројекта поверило Канцеларији за 
локални економски развој и пројекте и Градској управи Града Ниша. Овим Решењем 
наложено је Канцеларији за локални економски развој и пројекте да предузме све неопходне 
радње како био омогућила несметану реализацију пројекта.  

На основу свега напред изложеног, Градско веће Града Ниша је донело Решење као у 
диспозитиву. 
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Број: 553-5/2017-03 
У Нишу, 24.04.2017.  године                            
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
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