
На основу члана 7 Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине 
(„Службени лист Града Ниша“, број 53/2009), тачке VI Програма коришћења средстава 
буџетског фонда („Службени лист Града Ниша“, број 43/12) и члана 39 Пословника о 
раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/08, 4/09, 58/09, 
25/11 и  27/11),  Градско  веће  Града  Ниша,  на  седници,  одржаној  03.12.2012.  године 
доноси 

З А К Љ У Ч А К

I  Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање  Пројекта 
„Наставак  уређења  међублоковског  зеленила  на  територији  града  Ниша  у  периоду 
X-XII 2012. године“, број 1-5622, од 24.10.2012.  године.

II Плаћање Пројекта „Наставак уређења међублоковског зеленила на територији 
града Ниша у периоду X-XII 2012. године“, вршиће се у континуитету по достављеним 
овереним ситуацијама, почев од 01.10.2012. до 31.12.2012. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Град као јединица локалне самоуправе је  један од субјеката  система заштите 
животне средине са обавезом чувања и унапређења животне средине.

Градско  веће  Града  Ниша  је  на  седници  одржаној  __________2012.  године, 
разматрало  предлог  Пројекта  „Наставак  уређења  међублоковског  зеленила  на 
територији  града  Ниша  у  периоду  X-XII  2012.  године“,  који  је  припремило  ЈКП 
„Горица“ и  донело  Закључак  број  _______________,  којим  је  предложило 
Градоначелнику да донесе Решење о прихватању и финансирању Пројекта.

Одлуком  о  ребалансу  буџета  Града  Ниша  за  2012.  годину  („Службени лист 
Града Ниша“, број 83/12), увећана су средства на позицији фонда за заштиту животне 
средине за износ од 15.000.000,00 динара.

ЈКП „Горица“ предлаже да се ова средства искористе за реализацију Пројекта 
„Наставак  уређења  међублоковског  зеленила  на  територији  града  Ниша  у  периоду 
X-XII  2012.  године“,  иако  Програмом  коришћења  средстава буџетског  фонда  за 
заштиту и унапређење животне средине Града Ниша за 2012. годину, на који је дата 
сагласност надлежног Министарства и Управе за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке, нису предвиђена средства за финансирање овог Пројекта у 
траженом износу. 

Укупна  вредност  Пројекта  „Наставак  уређења  међублоковског  зеленила  на 
територији града Ниша у периоду X-XII 2012. године“ је 14.999.552,24 динара. 

Одлуком  о  буџету  Града  Ниша за  2012.  годину, средстава  фонда  за  заштиту 
животне  средине  Града  Ниша  („Службени лист  Града  Ниша“,  број 79/11  и  83/12), 
раздео  3.,  глава  3.8.,  функција  560,  позиција  231,  економска  класификација 
424-специјализоване услуге,  износе 70.000.000,00 динара.  

     Број: 1284-24/2012-03
     У Нишу, 03.12.2012.  године                                

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
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