
 
 
 
 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД НИШ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 
 
 

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 
88/2008) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 1/2013), 

Градско веће Града Ниша, нa седници одржаној дана 05.05.2016. године, доноси 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

 I У Закључку Градског већа Града Ниша број 470-2/2016-03 од 18.4.2016. године 
мења се став II тако да гласи: 

 
     „II Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да циљу реализације тачке I овог 
Закључка,  донесе решење о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 
80.000.000 динара у корист Раздела 3. Управа Града, глава 3.4. Управа за образовање, 
Програм 8-Предшколско образовање, Програмска активност 2001-0001-функционисање 
предшколских установа,  функција 911-предшколско образовање, позиција 132 a, 
економска класификација 485-накнада  штете за повреде или штету нанету од стране 
државних  органа.“ 
       
             II Закључак доставити Градоначелнику Града Ниша, Управи за финансије изворне 
приходе локалне самоуправе и јавне набавке, Управи за образовање  и Предшколској 
установи „Пчелица“. 
 
 
Број: 531-1/2016-03 
У Нишу, 05.05.2016. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

                     ПРЕДСEДНИК  
 

                             Проф. др Зоран Перишић 
 
  



 
 
 
 
 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 
 

 
У складу са Закључком Градског већа Града Ниша број 470-2/2016-03 од 18.4.2016. 

године којим се установи „Пчелица“ налаже да изврши повраћај више уплаћених 
средстава родитељима корисницима услуга боравка деце у овој Установи који су плаћали 
29% економске цене услуга и који су поднели захтев за повраћај средстава на име више 
уплаћеног износа у односу на 20% у складу са законом, Градоначелник је донео Решење о 
употреби средстава текуће буџетске резерве број 1298-2//2016-01 од 18.4.2016. године 
којим су Управи за образовање одобрена средства у укупном износу од 30.000.000 у 
корист Раздела 3. Управа Града, глава 3.4. Управа за образовање, Програм 8-
Предшколско образовање, Програмска активност 2001-0001-функционисање 
предшколских установа,  функција 911-предшколско образовање, позиција 132 a, 
економска класификација 485-накнада  штете за повреде или штету нанету од стране 
државних  органа. 
 Предшколска установа „Пчелица“ је Управи за образовање дана 28.4.2016. године 
доставила допис у коме је навела да су до 26.4.2016. године поднети захтеви  2705 
родитеља за повраћај средстава у износу од 68.550.985 динара, а у току је и пријем нових 
захтева.  
 До сада су Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне 
набавке поднети захтеви за пренос средстава по захтевима 1046 родитеља на износ од 
29.738.781 дин. 
 Да би се наставила исплата по захтевима родитеља у континуитету, потребно је 
обезбедити додатна средства из текуће буџетске резерве у износу од 50.000.000 динара, 
што са већ одобреним средствима износи 80.000.000 динара. 
 На основу изложеног, предлаже се доношење закључка као у диспозитиву. 
 
 
         По овлашћењу-начелница 

           

Марина Костић 

 

 

 

 



 
Република Србија 
ГРАД НИШ 
Управа за образовање 
 
Број:5161-2/2016-12              
 
Датум: 28.04.2016.      

 
 
 
  
 

 
 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НИША 
 
 
ПРЕДМЕТ: Обавештење  
 

У складу са Закључком Градског већа Града Ниша број 470-2/2016-03 од 
18.4.2016. године којим се установи „Пчелица“ налаже да изврши повраћај више 
уплаћених средстава родитељима корисницима услуга боравка деце у овој Установи 
који су плаћали 29% економске цене услуга и који су поднели захтев за повраћај 
средстава на име више уплаћеног износа у односу на 20% у складу са законом, 
Градоначелник је донео Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 
1298-2//2016-01 од 18.4.2016. године којим су за ову намену Управи за образовање 
одобрена средства у укупном износу од 30.000.000 динара. 
 Предшколска установа „Пчелица“ је дана 28.4.2016. године обавестила Управу 
за образовање да је за исплату по свим до сада пристиглим захтевима 2705 родитеља 
за мирно решење спора  потребно укупно 68.550.985 динара, а да захтеви и даље 
пристижу. 
 Закључно са  28.4.2016. године поднети су захтеви за пренос средстава из 
буџета Града за 1046 родитеља, у укупном износу од 29.738.781 дин.  
 Да би се наставила исплата по захтевима родитеља у континуитету, потребно је 
обезбедити додатна средства из текуће буџетске резерве у износу од 50.000.000 
динара. 

На основу изложеног, у циљу смањења штете и уштеде средстава из буџета 
Града, молимо Вас да донесете решење о употреби средстава из текуће буџетске 
резерве у износу од 50.000.000 динара из текуће буџетске резерве ради повраћаја 
средстава родитељима на име више уплаћеног износа дела економске цене.  
  
 Са поштовањем,  
 
 
    Oбрадила 
Бојана Станковић 
 
                                                                                                      По овлашћењу- начелница 
 
          
                                                                                                                 Марина Костић 
 
 



 
Република Србија 
ГРАД НИШ 
Управа за образовање 
 
Број:5161-1/2016-12               
 
Датум:28.04.2016.          

 
 
 
  
 
 

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
ПРЕДМЕТ: Обавештење  
 

У складу са Закључком Градског већа Града Ниша број 470-2/2016-03 од 
18.4.2016. године којим се установи „Пчелица“ налаже да изврши повраћај више 
уплаћених средстава родитељима корисницима услуга боравка деце у овој Установи 
који су плаћали 29% економске цене услуга и који су поднели захтев за повраћај 
средстава на име више уплаћеног износа у односу на 20% у складу са законом, 
Градоначелник је донео Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 
1298-2//2016-01 од 18.4.2016. године којим су за ову намену Управи за образовање 
одобрена средства у укупном износу од 30.000.000 динара. 
 Предшколска установа „Пчелица“ је дана 28.4.2016. године обавестила Управу 
за образовање да је за исплату по свим до сада пристиглим захтевима 2705 родитеља 
за мирно решење спора  потребно укупно 68.550.985 динара, а да захтеви и даље 
пристижу. 
 Закључно са  28.4.2016. године поднети су захтеви за пренос средстава из 
буџета Града за 1046 родитеља, у укупном износу од 29.738.781 дин. 
 Имајући у виду број поднетих захтева за мирно решење спора, износ пренетих 
средстава и  износ потребних средстава за исплату по новим захтевима родитеља, 
потребно је обезбедити додатна средства из текуће буџетске резерве. 

На основу изложеног, у циљу смањења штете и уштеде средстава из буџета 
Града, молимо Вас да припремите нацрт решења о употреби средстава из текуће 
буџетске резерве у износу од 50.000.000 динара ради повраћаја средстава 
родитељима на име више уплаћеног износа дела економске цене.  
  
 Са поштовањем,  
 
 
    Oбрадила 
Бојана Станковић 
 
                                                                                                      По овлашћењу- начелница 
 
          
                                                                                                                 Марина Костић 
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