На основу члана 9. Закона о одбрани од града (''Службени гласник РС'' бр.
54/15), члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008),
члана 8. Одлуке о буџету Града Ниша за 2016. годину (''Службени лист Града
Ниша'', број 98/2015), члана 1. Споразума о сарадњи између Града Ниша и
Републичког хидрометеоролошког завода (бр. 1698/2016-01 од 31.5.2016.год.) и
члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града
Ниша“, број 1/2013) и
Градско веће Града Ниша, на седници од 30.06.2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОПРЕДЕЉЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ
ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА

I Опредељује се 1.850.000,00 динара из буџета Града Ниша за набавку 50
противградних ракета за потребе противградне заштите на територији Града
Ниша.
II Задужује се Управа за пољопривреду и развој села да, у складу са
средствима обезбеђеним у буџету Града Ниша за 2016. годину у Разделу 3 Управа града, глава 3.11 - Управа за пољопривреду и развој села, Програм 5 –
Развој пољопривреде, Програмска активност 0101-0001 Унапређење услова за
пољопривредну делатност,
функција
- 421 Пољопривреда, позиција 405,
економска класификација 426 - Материјал, спроведе поступак јавне набавке
противградних ракета, према спецификацији Републичког хидрометеоролошког
завода.
III Након спроведене јавне набавке, Град Ниш ће доделити као донацију 50
противградних ракета Републичком хидрометеоролошком заводу.
IV Решење доставити Управи за пољопривреду и развој села и Републичком
хидрометеоролошком заводу.
Образложење
Чланом 9. Закона о одбрани од града (''Службени гласник РС'' бр. 54/15),
прописано је да Органи јединица локалне самоуправе у оквиру својих надлежности
у области одбране од града за подручје локалне самоуправе непосредно сарађују
са надлежним органом; обезбеђују подршку за функционисање система одбране
од града на својој територији; обезбеђују подршку надлежном органу у ангажовању
извршилаца за деловање на градоносне облаке - стрелаца на лансирним
станицама на својој територији.
Чланом 21. став 1. тачка 20. Статута Града Ниша (''Службени лист Града
Ниша'' бр. 88/08), прописано је да је Град Ниш организује заштиту од

елементарних и других већих непогода, заштиту од пожара и ствара услове за
њихово отклањање односно ублажавање њихових последица. У циљу постизања
оптималног нивоа ефикасности противградног система, Град Ниш је са
Републичким хидрометеоролошким заводом закључио Споразум о сарадњи (бр.
1698/2016-01 од 31.5.2016.год.), којим се обавезао да на име набавке
противградних ракета определи средства у износу од 1.850.000,00 динара што
одговара процењеној вредности набавке 50 противградних ракета. Након
спроведеног поступка јавне набавке ракете ће се као донација, доделити крајњем
кориснику - Републичком хидрометеоролошком заводу, о чему ће се сачинити
записник о примопредаји.
На основу свега наведеног, доноси се Решење као у диспозитиву.
Број: 702-2/2016-03
У Нишу, 30.06.2016. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
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