РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу 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 06.09.2017. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I
Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да средства остварена од донације Yura
Corporation d.o.o у износу од 6.320.020,00 динара Решењем распореди на следећи начин:
-

3.000.000,00 динара се распоређује Фондацији „Nisville“ Ниш, за реализацију Џез
фестивала „Nisville“ 2017. године.
3.000.000,00 динара установи Нишки културни центар, за реализацију 52. Фестивала
глумачких остварења играног филма „ Филмски сусрети“ – Ниш 2017.
Остатак неискоришћених средстава ће Град Ниш искористити за плаћање
банкарских провизија и пратећих трошкова.

II
Обавезују се корисници средстава, Фондација „Nisville“ Ниш и установа Нишки
културни центар, да сачине финансијски план потрошње у висини додељених средстава.
III
Средства донације уплаћена на наменски подрачун број 840-4246741-79, преносе се
на уплатни рачун јавног прихода текући добровољни трансфери од физичких и правних
лица у корист нивоа градова, број 840-744141843-14, ради обухватања буџетом Града
Ниша. Пренос средстава корисницима вршиће се преко наменског подрачуна из средстава
буџета Града, на основу решења Градоначелника и валидне финансијске документације.
IV

За реализацију тачке III овог Закључка обавезује се Секретаријат за финансије.

V
Обавезују се корисници средстава Фондација „Nisville“ Ниш и установа Нишки
културни центар да доставе наративни и финансијски извештај о реализацији
манифестација са пратећом финансијском документацијом Градској управи града Ниша –
Секретаријату за културу и информисање до 31.12.2017. године.
VI
Обавезује се Секретаријат за културу и информисање да по достављању извештаја
од стране корисника средстава обавести донатора о начину и времену коришћења
средстава донације и достави извештај о реализацији донације.

Образложење
Yura Corporation d.o.o. и Град Ниш закључили су Уговор о донацији број 1886/2017-01
од 07.06.2017. године, којим Yura Corporation d.o.o Граду Нишу донира средства у износу од
6.320.020,00 динара, у циљу реализације пројекта „Тројком за нишки баскет“. За ову намену
је Град Ниш код Министарства финансија-Управе за трезор Републике Србије отворио
наменски динарски подрачун број 840-4246741-79, на који је Yura Corporation d.o.o. уплатила
средства донације у износу од 6.320.020,00 динара.
С обзиром на то да пројекат „Тројком за нишки баскет“ није било могуће реализовати
због немогућности издавања грађевинске дозволе за изградњу и реконструкцију терана на
Филозофском факултету, што је утврђено на основу обавештења Градске управе Града
Ниша-Секретаријата за планирање и изградњу број 353-1/789/2017-06 од 18.07.2017. године,
дана 29.08.2017. године, Yura Corporation d.o.o. доставила је Сагласност, број 1407, у којој
стоји да је ова корпорација сагласна да се средства преусмере на вишегодишње
манифестације од посебног значаја за промоцију културе и града Ниша за које
подразумевају да су у општем интересу локалне заједнице.
Како су средства донације директно уплаћена на наменски подрачун број 8404246741-79 мимо буџета, а ради усклађивања са законом врши се пренос средстава са
наменског подрачуна број 840-4246741-79 на рачун јавног прихода текући добровољни
трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова, број 840-744141843-14 ради
обухватања буџетом. Средства за наведене намене преносе се корисницима на основу
решења Градоначелника и финансијског плана корисника. Пренос средстава се врши са
наменског подрачуна јер се ради о средствима донације.
Број: 1088-3/2017-03
У Нишу, 06.09.2017. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Проф. др Милош Банђур

