На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,
број 88/08 и 143/2016), члана 5. Одлуке о утврђивању прихода који припадају
Граду, односно градским општинама и распореду трансферних средстава из
буџета Града Ниша градским општинама у 2016.години (,,Службени лист Града
Ниша, број 98/2015) и члана 72. Пословника о раду Градског већа („Службени лист
Града Ниша“, број1/2013, 95/16, 98/16, 124/16 и 144/16), Градско веће Града Ниша,
на седници одржаној дана 22.12.2016. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I Прихвата се Захтев Градске општине Нишка Бања за пренос одобрених
додатних средстава за 2016.годину у износу од 15.000.000,00 динара
II Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да одобри пренос средстава у износу
од 15.000.000,00 динара Градској општини Нишка Бања , по захтеву од
07.децембра 2016. године, на име учешћа Градске општине Нишка Бања у
реализацији одобрених пројеката међуграничне сарадње Intereg – IPA CBC
Bulgaria-Serbia Program-u у 2016.години.
.
Средства за ову намену обезбеђена су на позицији Управе за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке Града Ниша, програм 15 – локална
самоуправа, програмска активност 0602-0001 – функционисање локалне
самоуправе и градских општина, функција 180 – трансфери општег карактера
између различитог нивоа власти, позиција 64, економска класификација 463 –
трансфери осталим нивоима власти, подпозиција – остале намене градским
општинама
III Закључак доставити: Градоначелнику, председнику Градске општине Нишка
Бања и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке.
Образложење
Градска општина Нишка Бања обратила се Захтевом за пренос одобрених
новчаних средстава, 212/2016-03 од 07.12.2016. године, у којем наводи да су
неопходна додатна средства у износу од 15.000.000,00 динара на име учешћа
Градске општине Нишка Бања у реализацији одобрених пројеката међуграничне
сарадње Intereg – IPA CBC Bulgaria-Serbia Program-у у 2016.години.
.
Реч је о следећим одобреним пројектима, и то :

Пројекат CB007.1.11.307 ''Стазе здравља и сусрета, туристичка

промоција у региону'' чији је главни циљ повећање туристичке атрактивности
кроз инвестиције у инфраструктуру на територији Градске општине Нишка Бања,

док су активности ГО Нишка Бања ради реализације главног циља, односно
реализације пројекта инфраструктурне активности које обухватају рехабилитацију
пешачких стаза здравља, амифитеатар и сцену у центру општине,
и

Пројекат CB007.1.31.217 - ''Заједничко управљање ризицима у

региону Нишка Бања и Констанец'' чији је главни циљ управљање ризицима у
прекограничној области општине Нишка Бања и Констанец, док су главне
активности у општини Нишка Бања усмерене на набавку опреме за брзо и
ефикасно реаговање у случају ванредних ситуација у општини.

Средства за ову намену обезбеђена су Одлуком о буџету за 2016.годину на
позицији Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке Града Ниша позицији 64, Раздео 3, Глава 2, Функција 180 – Трансфери
општег карактера између различитих нивоа власти, економска класификација 463
– Трансфери осталим нивоима власти и то за :
- Остале намене градским општинама у износу од 29.000.000,00 динара.
Како члан 5. Одлуке о утврђивању прихода који припадају Граду,односно
градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета Града Ниша
градским општинама у 2016.годинама прописује могућност да се одобре и
средства за реализацију посебних програмских активности и пројеката градским
општинама, осим трансферних средстава дефинисаним чл.3. ове одлуке на основу
закључка Градског већа и решења Градоначелника, имајући у виду да је реч о
одобреним пројектима међуграничне сарадње Intereg – IPA CBC Bulgaria-Serbia
Program-u у 2016.години, то је одлучено као у диспозитиву.
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