
 На основу члана 52г. и 118. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008, 143/2016 и 18/2019) 
 

 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 10.12.2020. године, донело је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о спровођењу јавне расправе о  

Нацрту одлуке о буџету Града Ниша за 2021. годину 
 

 I  Јавна расправа о Нацрту одлуке о буџету Града Ниша за 2021. годину, у циљу 
спречавања ширења вируса COVID – 19, спровешће се путем интернета. 
 
 II  Јавна расправа о Нацрту одлуке о буџету Града Ниша за 2021. годину одржаће се 
на следећи начин: 
 - објављивањем текста Нацрта одлуке о буџету Града Ниша за 2021. годину на 
званичној интернет адреси Града Ниша www.ni.rs, 

 - укључивањем свих заинтересованих грађана, организација цивилног друштва, 
медија и других субјеката ради сагледавања њихових потреба, као и потреба органа и служби 
Града Ниша, како би се од њих добили предлози, примедбе и сугестије у вези Нацрта одлуке о 
буџету Града Ниша за 2021. годину, до 08,00 часова 11. децембра 2020. године, путем 
интернетa, на следећој  адреси: kler@gu.ni.rs, кao и на адреси sngu@gu.ni.rs. 
 III  Након спроведене јавне расправе надлежни орган Града Ниша размотриће 
приспеле предлоге, примедбе и сугестије. 
 

IV  Након усвајања Одлуке о буџету Града Ниша за 2021. годину Градска управа 
Града Ниша, Секретаријат за финансије припремиће Грађански водич кроз буџет, који је 
једноставнији приказ Одлуке о буџету Града Ниша за 2021. годину, са циљем да се приходи и 
расходи буџета Града Ниша представе на начин који омогућава њихово разумевање и 
прихватање и од стране грађана, медија и других заинтересованих организација и појединаца.  

 
V  Нацрт одлуке о буџету Града Ниша за 2021. годину, објавити на званичној 

интернет адреси Града Ниша www.ni.rs .   
 

 VI Закључак доставити: Градској управи Града Ниша, Секретаријату за финансије, 
Градоначелници и архиви Градског већа Града Ниша. 
 
Број: 1022-1/2020-03 
У Нишу, 10.12.2020. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
 
 

Драгана Сотировски 
         


