
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД НИШ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
 
      
 

 
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08), члана 

35. Одлуке о буџету Града Ниша за 2012. годину („Службени лист Града Ниша“, број 79/11) и 
члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
101/08, 4/09, 25/11 и 27/11), 
 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 14.09.2012. године, доноси 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

I Предлаже се Градоначенику да у име Града Ниша да изјаву ресорном Министарству 
регионалног развоја и локалне самоуправе, којом прихвата да су 2012. године, буџетом Града Ниша 
обезбеђена средства за суфинансирање пројекта, и то: 

 
- Изградња Булевара Сомборска, основни уговор и додатни радови (шифра пројекта 

14100944) 
- Реконструкција, доградња и надградња у ОШ „Душко Радовић“, основни уговор и 

додатни радови (шифра пројекта 14100848 ) 
- Изградња отворених спортских терена у ОШ „Душко Радовић“, основни уговор (шифра 

пројекта 13000848/18) 
- Реконструкција улица у граду Нишу, прелазак на режим кружних токова-раскрсница код 

парка Чаир, раскрница Булевара Немањића и Војводе Мишића, додатни радови (шифра 
пројекта 13000848/17) 

- Реконструкција улица у граду Нишу, прелазак на режим кружних токова-раскрсница, 
улице Сремске, Булевара Немањића и Византијског Булевара, додатни радови (шифра 
пројекта 13000848 ) 

- Реконструкција улица у граду Нишу-Орловића Павла. Наде Томић и Страхињића Бана, 
основни уговор (шифра пројекта 14100943) 

- Доградња ОШ „Мирослав Антић“, основни уговор (шифра пројекта 13000848) 
- Изградња вртића у насељу „Никола Тесла“, основни уговор и додатни радови (шифра 

пројекта 13000405-4) 
- Изградња вртића у насељу „Бранко Бјеговић“, основни уговор и додатни радови (шифра 

пројекта 14100945) 
 

II У случају да обезбеђена средства нису довољна за реализацију ових пројеката, 
ребалансом буџета обезбедиће се додатна средства. 

 
Образложење 

 
Одлуком о буџету Града Ниша за 2012. годину („Службени лист Града Ниша“, број 79/11), 

за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана, предвиђена су средства у буџету 
Града, на позицији 235, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, 
апропријација намењена за учешће града у реализацији пројеката НИП-а, у износу од 
285.000.000,00 динара. 

Са ове буџетске позиције реализоваће се пројекти који су одобрени Граду Нишу, по 
основним Уговорима и Уговорима за додатне радове. 

На захтев Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе од 12.09.2012. године, 



Градско Веће овим Закључком предлаже се Градоначелнику Града Ниша давање изјаве о учешћу 
Града Ниша у суфинансирању пројекта као у диспозитиву. 

У случају да обезбеђена средства нису довољна за суфинансирање пројеката из НИП-а у 
2012. години, Град Ниш ће ребалансом буџета обезбедити средства која ће омогућити да се 
пројекти успешно реализују, па Градско веће доноси закључак као у диспозитиву. 
 
Број: 837-1/2012-03 
У Нишу, 14.09.2012.године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДНИК, 
 

Проф. др Зоран Перишић  


