
На основу члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/08), 
Скупштина Града Ниша на седници одржаној дана _______ 2009. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о измени Одлуке о утврђивању прихода који припадају граду, односно градским 
општинама и распореду трансферних средстава из буџета града Ниша градским 

општинама у 2009. години 
 

 
Члан 1. 

 
  У Одлуци о утврђивању прихода који припадају граду, односно градским 
општинама и распореду трансферних средстава из буџета града Ниша градским 
општинама у 2009. години („Службени лист града Ниша“, бр. 125/08) члан 3. мења се и 
гласи: 
 
  „Трансферна средства утврђена Одлуком о буџету града Ниша за 2009. 
годину у износу од 257.909.000 динара расподељују се градским општинама у следећим 
износима: 
 
1. Општина Медиана 57.032.500 
2. Општина Палилула 53.894.000 
3. Општина Панталеј 51.934.000 
4. Општина Црвени Крст 48.994.500 
5. Општина Нишка Бања 46.054.000“ 
   

Члан 2.  
 
  У члану 5, став 1, брише се тачка и додају речи: 
 „и то тако да масу средстава за плате исплаћену у 2008. години увећају највише до 
6,5%. Пре заснивања радног односа на неодређено и одређено време, са новим 
радницима, до краја 2009. године, градске општине су дужне да прибаве претходно 
позитивно мишљење Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне 
набавке Града Ниша.“  
 

Члан 3.  
    

  Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
"Службеном листу Града Ниша". 
 
Број: ____________ 
У Нишу, _________ 2009. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

             ПРЕДСЕДНИК 
 
          Проф. др Миле Илић 
 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 
 

 Чланом 3. Одлуке о утврђивању прихода који припадају граду, односно 
градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета града Ниша 
градским општинама у 2009. години („Службени лист града Ниша“, бр.125/08) утврђен 
је укупан износ средстава које се преносе градским општинама, као и појединачни 
износи за сваку градску општину. Изменама и допунама Закона о буџету Републике 
Србије за 2009. годину („Службени гласник РС“, бр.31/09) смањена су трансферна 
средства која се из буџета Републике Србије преносе јединицама локалне самоуправе, 
те се због тога предлаже смањење трансферних средстава градским општинама за 
2,011%, односно за 5.294.000,00 динара. 
 Чланом 5. Одлуке о утврђивању прихода који припадају граду, односно 
градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета града Ниша 
градским општинама у 2009. години регулисано је да градске општине могу у 
2009.години да планирају укупна средства за исплату плата запослених које се 
финансирају из њихових буџета у складу са Меморандумом о буџету и економској и 
фискалној политици за 2009.годину, са пројекцијама за 2010. и 2011. годину и Законом 
о буџету Републике Србије за 2009. годину („Службени гласник РС“, бр.120/08 и 
31/09). Чланом 25. Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину  регулисано је да 
јединице локалне самоуправе у 2009.години могу планирати укупна средства потребна 
за исплату плата запослених које се финансирају из буџета јединица локалне 
самоуправе, тако да масу средстава за плате исплаћену у 2008. години увећавају 
највише до 6,5%. У складу са наведеним, градске општине су у обавези да укупна 
средства за исплату плата запослених у 2009. години планирају тако да масу средстава 
за плате исплаћену у 2008. годину увећавају највише до 6,5%. 
 

 

 

 

 

 

                             НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, 

                              ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ  

                            САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

                          Снежана Јовановић 

   

 



ПРЕГЛЕД ЧЛАНОВА ОДЛУКЕ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ  
 
 
 

Члан 3. 
 

 Трансферна средства утврђена Одлуком о буџету града Ниша за 2009. годину у 
износу од 263.203.000 динара расподељују се градским општинама у следећим 
износима: 
 

1. Општина Медиана 58.203.000 
2. Општина Палилула 55.000.000 
3. Општина Панталеј 53.000.000 
4. Општина Црвени Крст 50.000.000 
5. Општина Нишка Бања 47.000.000 

 
 

Члан 5. 
 

 Градске општине могу у 2009. години да планирају укупна средства за исплату 
плата запослених које се финансирају из њихових буџета, у складу са Меморандумом о 
буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину, са пројекцијама за 2010. и 
2011. годину и Законом о буџету Републике Србије за 2009.годину. 
 Уколико средства за плате запослених у градским општинама не буду планиране 
и исплаћиване на начин утврђен у ставу 1. овог члана, градоначелник ће донети решење 
о привременој обустави преноса трансферних средстава из буџета Града Ниша. 
 О привременој обустави преноса трансферних средстава градоначелник 
доставља обавештење председнику градске општине, у којем наводи разлоге за 
обуставу преноса средстава. 
 Привремена обустава преноса трансферних средстава траје до отклањања 
неправилности утврђених при планирању или исплати средстава за плате запослених у 
градској општини. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


