
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/08),  члана 5. Одлуке о утврђивању прихода који припадају Граду, односно 
градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета Града Ниша 
градским општинама у 2016. годинама (,,Службени лист Града Ниша, број 98/2015) 
и члана 72. Пословника о раду Градског већа („Службени лист Града Ниша“, број 
1/2013, 95/2016, 98/2016 и 124/2016),Градско веће Града Ниша, на седници 
одржаној дана 10.11.2016. године, доноси  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I  Прихвата се Захтев Градске општине Нишка Бања за пренос одобрених  

додатних средстава за 2016.годину у износу од 14.000.000,00 динара. 
 

II Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да одобри пренос средстава у 
износу од 14.000.000,00 динара Градској општини Нишка Бања, по захтеву од 
03.11.2016. године, ради исплате неизмирених обавеза према одборницима и 
техничким секретарима, члановима комисија, члановима за пружање стручне 
помоћи Већу за период од маја 2015.године до јуна 2016.године. 

 
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. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Градска општина Нишка Бања обратила се Захтевом број 178/2016-03 од 
03.11.2016. године за пренос одобрених новчаних средстава, у којем наводи да је 
на иницијативу Већа Градске општине Нишка Бања, број 155/2016-03 од 
26.09.2016.године, Градско веће Града Ниша поднело Амандман на Предлог 
одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2016. годину, број 
1366-53/2016-03 од 28.09.2016.године . 

Градске општина Нишка Бања је поменутом иницијативом затражила 
додатна средства за 2016.годину ради исплате неизмирених обавеза према 
одборницима и техничким секретарима, члановима комисија, члановима за 
пружање стручне помоћи Већу за период од маја 2015. године, до јуна 
2016.године. Без додатних трансферних средстава за 2016. годину, а због тужби за 
накнаду штете пред Основним судом у Нишу због неизмирених обавеза, како је не 
би довела  у питање ликвидност и функционисање Градске општине Нишка Бања. 



На седници Скупштине града Ниша, одржаној 07.10.2016.године усвојена је 
Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету града Ниша за 2016.годину 
(,,Службени лист Града Ниша'', број 115/2016) са поменутим Амандманом, увећана 
су трансферна средства на 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, за износ од 14.000.000,00 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 на основу закључка Градског већа и решења Градоначелника, осим 
трансферних средстава дефинисаним чл.3. ове одлуке, то је одлучено као у 
диспозитиву. 

 
 

Број: 1643-7/2016-03 
У Нишу, 10.11.2016. године 
 
 

  ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

Председник 
 

Дарко Булатовић 


