
О б р а з л о ж е њ е

I  ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА

Основ за доношење Одлуке о буџету Града Ниша за 2013. годину јесте Закон 
о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 
93/12) који  у члану 43. прописује да скупштина локалне власти доноси одлуку о 
буџету локалне власти.

Припрема и доношење буџета Града Ниша за 2013.  годину врши се у складу 
са Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС“, 
број 114/2012), нацртом Фискалне стратегије за 2013. годину са пројекцијама за 
2014. и 2015. годину, Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 
2013. годину и пројекцијама за 2014. и 2015. годину број 401-00-713/2012-03 од 12. 
10. 2012. године које је донео министар финансија и привреде и доставио Управи 
за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке дана 19. 10. 
2012.  године,  Правилником о  стандардном класификационом оквиру и контном 
плану за буџетски систем и Упутством за припрему буџета Града Ниша за 2013. 
годину  број  11-1439/2012  од  17.  10.  2012.  године  које  је  издала  Управа  за 
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке Града Ниша.

II  СТРУКТУРА  П Р И Х О Д А   И   П Р И М А Њ А

Полазне  основе  за  припрему  и  доношење  буџета  Града  Ниша  за  2013. 
годину,  засноване су на пројекцијама основних макроекономских показатеља за 
2013.  годину,  Закону  о  финансирању  локалне  самоуправе,  Закону  о  буџетском 
систему и Закону о буџету Републике Србије за 2013. годину, којима је регулисано 
финансирање надлежности локалне самоуправе.

1. ОСНОВНИ МАКРО-ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Основни макро-економски показатељи за припрему и доношење буџета за 
2013. годину дати су у нацрту Фискалне стратегије за 2013. годину са пројекцијама 
за 2014. и 2015. годину.
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  Tабела 1. Пројекција основних макроекономских показатеља за 2013. годину

ПРОЦЕНА ПРОЈЕКЦИЈА

2012. 2013.

БДП, млрд динара (текуће цене) 3.294,1 3.662,4

БДП по становнику, у еврима 3.950,3 4.250,7

БДП, реални раст -1,0 2,0

Инфлација, крај периода 11,0 5,5

Извоз робе и услуга, изражен у еврима 2,9 9,7

Увоз робе и услуга, изражен у еврима 2,0 2,1

Дефицит текућег рачуна, са донацијама, % БДП 7,6 8,7

Салдо робе и услуга, у еврима, % БДП -19,1 -16,4

Планирање масе средстава за плате запослених у 2013. години

У складу са посебним фискалним правилима, индексација плата врши се на 
следећи начин: 

Правила усклађивања плата у јавном сектору на начин предвиђен фискалним 
правилима доводе до раста масе средстава за плате не већег од 5%, у односу на 
ниво плата исплаћен за август 2012. године. Локална власт у 2013. години може 
планирати  масу  средстава  потребну  за  исплату  дванаест  месечних  плата 
запослених које се финансирају из буџета локалне власти, полазећи од нивоа плата 
исплаћених  за  август  2012.  године,  увећаних  највише  до  5%,  при  чему  се 
ограничење  односи  на  укупно  планиране  плате  из  буџета  локалне  власти,  на 
економским класификацијама 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и 
412 - Социјални доприноси на терет послодавца. Подразумева се да су исплате 
плата  вршене  у  складу  са  Законом  о  платама  у  државним  органима  и  јавним 
службама („Службени гласник РС“, бр. 34/01, 62/06, 116/08 и 92/11) и Уредбом о 
коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и 
запослених у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 44/08 – пречишћен 
текст и 2/12), као и да није било исплата награда и бонуса предвиђених посебним 
и појединачним колективним уговорима (осим јубиларних награда за  запослене 
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који  су  то  право  стекли  у  2012.  години),  као  ни  награда  и  бонуса  који  према 
међународним  критеријумима  представљају  нестандардне,  односно 
нетранспарентне облике награда и бонуса. 

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2013. 
годину и пројекцијама за 2014. и 2015. годину које је донео министар финансија и 
привреде, исказује се број запослених и то:

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2013. ГОДИНИ

Табела 2.

Ред. 
бр.

Директни и индиректни корисници буџетских 
средстава локалне власти

Број запослених 
на неодређено 

време

Број 
запослених на 

одређено 
време

Укупан број 
запослених

1 2 3 4 5(3+4)
1. Органи и организације локалне власти 1.028 88 1.116
1a Изабрана лица 84 8 92
1б Постављена лица и запослени 944 80 1.024
2. Установе које се финансирају из буџета (осим 

предшколских установа) 378 17 395
3. Привредна друштва и остали облици 

организовања чији је једини оснивач локална 
власт и месне заједнице (индиректни 
корисници буџета) 133 1 134

4. Укупно за све кориснике буџета на које се 
односи Закон о одређивању максималног 
броја запослених у локалној 
администрацији (1б+2+3) 1.455 98 1.553

5. Предшколске установе 743  743

6.
Укупно за све кориснике буџетских 
средстава (4+5) 2.198 98 2.296

Од 1.455 запослених у  локалној  администрацији  на  неодређено време на 
повереним пословима ради 305 запослених, а од 98 запослених на одређено време 
на повереним пословима ради 8 запослених.

На  основу  Закона  о  комуналној  полицији  („Службени  гласник  Републике 
Србије“, број 51/2009) ради 27 комуналних полицајаца на неодређено време и 6 
комуналних полицајаца на одређено време који су запослени од 2010. године.  
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Планирана маса средстава за плате за 2013. годину, упоредо по корисницима 
буџета Града Ниша, дата је у следећој табели:

Ред. 
број

К О Р И С Н И К
Исплаћено за август 2012. год. План за 2013. годину

Конто 411 Конто 412 Конто 411 Конто 412
1 2 3 4 5 6
1. СКУПШТИНА ГРАДА 1.058.434 189.460 13.337.000 2.388.000
2. ГРАДОНАЧЕЛНИК 193.046 34.555 2.433.000 436.000
3. ГРАДСКО ВЕЋE 1.071.479 191.795 13.501.000 2.417.000
4. УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ 

ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 50.391.036 9.019.996 634.928.000 113.652.000

5. УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И 
ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
(Установа "Мара") 1.664.630 297.969 20.975.000 3.755.000

6. УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ, 
ОМЛАДИНУ И СПОРТ     

6.1.  СЦ "Чаир" 3.935.792 704.508 49.591.000 8.877.000
6.2. Култура (Народни музеј, Народна 

библиотека, Народно позориште, Позориште 
лутака, Симфонијски оркестар, Галерија 
СЛУ, Нишки културни центар, Историјски 
архив, Завод за заштиту споменика културе) 23.968.260 4.290.320 302.001.000 54.059.000

6.3. Предшколско образовање ( Предшколска 
установа "Пчелица") 30.307.000 5.424.953 381.869.000 68.355.000

6.4. Помоћне услуге у образовању ("Дечији 
центар") 2.164.619 387.467 27.275.000 4.883.000

6.5. Образовање некласификовано на другом 
месту ("Регионални центар за 
професионални развој запослених у 
образовању") 434.900 77.847 5.480.000 981.000

7.
УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ  (ЈП 
"Дирекција за изградњу града Ниша") 8.850.000 1.584.150 111.510.000 19.961.000

8. УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ 
РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ ("Туристичка организација 
Ниш") 718.000 128.522 9.047.000 1.620.000

9. УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ 
СЕЛА (Фонд за развој и самофинансирање 
заједничких потреба грађана) 430.959 77.142 5.431.000 972.000

10. ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА 169.335 30.311 2.134.000 382.000
11. ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 808.521 144.725 10.188.000 1.824.000

 УКУПНО: 126.166.011 22.583.720 1.589.700.000 284.562.000
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2. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА

Финансирање  надлежности  јединица  локалне  самоуправе,  регулисано  је 
чланом 25. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 
101/10,  101/11  и  93/12)  и  члановима  6.  и  34.  Закона  о  финансирању  локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11 и 93/12).

За  финансирање  надлежности  јединице  локалне  самоуправе,  на  основу 
чланова 6, 35. и 36. Закона о финансирању локалне самоуправе, буџетима локалне 
самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној територији, уступљени 
приходи и трансфери.

Изворни приходи:
- порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза 

на наслеђе и поклон;
- локалне административне таксе;
- локалне комуналне таксе;
- боравишне таксе;
- накнаде за коришћење грађевинског земљишта;
- накнада за уређивање грађевинског земљишта;
- накнада за заштиту и унапређење животне средине;
- приходи од концесионе накнаде за обављање комуналних делатности и 

приходи  од  других  концесионих  послова  које  јединица  локалне 
самоуправе закључи у складу са законом;

- приходи  од  новчаних  казни  изречених  у  прекршајном  поступку  за 
прекршаје прописане актом скупштине јединице локалне самоуправе и 
одузета имовинска корист у том поступку;

- приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и 
покретних ствари у државној средини, које користи јединица локалне 
самоуправе, односно органи, организације и службе јединице локалне 
самоуправе и индиректни корисници њеног буџета;

- примања од продаје покретних ствари у државној својини које користе 
органи, организације и службе јединице локалне самоуправе;

- приходи   које  својом  активношћу  остваре  органи,  организације  и 
службе јединице локалне самоуправе;

- приходи од камата на средства буџета јединице локалне самоуправе;
- приходи по основу донација јединици локалне самоуправе;
- приходи по основу самодоприноса и
- други приходи утврђени законом.

Стопе  изворних  прихода,  као  и  начине  и  мерила  за  одређивање  висине 
локалних  такси  и  накнада,  утврђује  скупштина  јединице  локалне  самоуправе, 
својом одлуком, у складу са законом.
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Јединици локалне самоуправе са нивоа Републике припадају:
1) уступљени приходи и
2) трансфери
Уступљени приходи:

- порез на доходак грађана (на приход од пољопривреде и шумарства, 
самосталне  делатности,  непокретности,  давање  у  закуп  покретних 
ствари, осигурања лица, 80% од пореза на зараде који се плаћа према 
пребивалишту запосленог и остали приходи у складу са законом);

- порез на наслеђе и поклон;
- порез на пренос апсолутних права;
- годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила;
- накнада за загађивање животне средине;
- накнада за коришћење минералних сировина;
- накнада за извађени материјал из водотока;
- накнаде за коришћење шума;
- накнаде за коришћење вода;
- накнада за промену намене пољопривредног земљишта;
- накнада за коришћење природног лековитог фактора;
- туристичка накнада и
- друге накнаде у складу са законом.

Реални раст прихода може се очекивати код изворних прихода града где се 
покретањем одговарајућих процедура и доношењем одлука скупштине града може 
непосредно утицати на њихово остварење.

Последњим изменама начина финансирања локалне самоуправе наставља се 
даља  реформа  локалних  јавних  финансија,  у  циљу децентрализације  Србије,  а 
испољава се у три кључна правца деловања: 

-  смањење  зависности  општина  и  градова  од  републичких  трансфера, 
односно јачање финансијске самосталности и независности локалних буџета;

-  усмеравање  финансијске  подршке  према  неразвијеним  локалним 
самоуправама;

-  већа  зависност  развоја  локалне  самоуправе  у  односу  на  висину  њених 
изворних прихода.

Најзначајнија измена са аспекта финансијског ефекта на градове и општине, 
везано за измене Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник 
РС“, број 62/06, 47/11 и 93/12), која је почела са применом од 01. 10. 2012. године, 
односи се на укидање комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору 
за предузетнике и мала предузећа, комуналне таксе за држање ресторана и других 
угоститељских и забавних објеката на води, за приређивање музичког програма, за 
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коришћење рекламних паноа и таксе за коришћење витрина ради изалагања робе 
ван пословне просторије.

Што се тиче ненаменског трансфера у 2013. години, чланом 29. Закона о 
буџету Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС“, број 114/2012) 
утврђено  је  да  Граду  Нишу припада  општи  трансфер  у  износу  од  771.387.971 
динар и трансфер солидарности у износу од 15.321.217 динара, што укупно износи 
786.709.188 динара. 

Што  се  тиче  изворних  прихода  битно  је  напоменути  да  стопе  изворних 
прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада 
утврђује Скупштина Града Ниша својом одлуком, у складу са Законом.

Скупштина града својом одлуком уводи локалне административне таксе за 
списе и радње у управним стварима као и за друге списе и радње које органи и 
службе  града  издају,  односно  обављају  у  оквиру  послова  из  своје  изворне 
надлежности.

Локалне комуналне таксе, као изворни приход, уводе се за коришћење права, 
предмета и услуга дефинисаних Законом о финансирању локалне самоуправе.

Приходи од боравишне таксе су приходи јединица локалне самоуправе на 
чијој територији се наплаћују, а утврђују се скупштинском одлуком у складу са 
Законом о туризму.

Скупштина града доноси и одлуку којом се утврђују мерила, висина, начин и 
рокови  плаћања  накнаде  за  коришћење  јавног  грађевинског  земљишта  што 
подразумева  земљиште  на  којем  су  изграђени  објекти  и  земљиште  које  служи 
редовној  употреби  тих  објеката  као  и  земљиште  које  је  одговарајућим  планом 
предвиђено  за  изградњу  и  редовно  коришћење  објеката.  Ову  накнаду  плаћа 
власник објекта, односно земљишта.

Накнаду  за  уређивање  грађевинског  земљишта  коју  плаћа  инвеститор 
представља  такође  изворни  приход  града  Ниша  и  утврђује  се  скупштинском 
одлуком.  Ова  средства  користе  се  за  уређивање  грађевинског  земљишта, 
прибављање грађевинског земљишта и изградњу и одржавање објекта комуналне 
инфраструктуре.

Укупни приходи и примања буџета Града Ниша за 2013. годину, без пренетих 
неутрошених средстава, планирани су у износу од 10.286.417.000 динара, при чему 
текући  приходи  износе  9.500.957.000  динара,  или  92,37%,  примања  од  продаје 
нефинансијске имовине 20.500.000 динара, или 0,20% и примања од задуживања и 
продаје финансијске имовине 764.960.000 динара, или 7,43%. 
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У оквиру текућих прихода најзначајнији су приходи од пореза на доходак, 
добит и капиталне добитке са планираним износом од 5.384.928.000 динара, затим 
трансферна средства из Републике у износу од 820.124.000 динара и то 786.709.188 
динара  ненаменски  трансфер  од  Републике  и  други  текући  трансфери  од 
Републике за пројекте у износу од 33.415.000 динара, приходи од продаје добара и 
услуга у износу од 1.424.000.000 динара, приходи од пореза на имовину у износу 
од  671.000.000  динара,  приходи од  имовине  у  износу  од  719.705.000  динара  и 
приходи од пореза на добра и услуге у износу од 251.000.000 динара.  

Примања  од  задуживања  и  продаје  финансијске  имовине  планирана  су 
износу  од  764.960.000  динара,  од  чега  примања  од  домаћег  задуживања 
550.000.000 динара и примања од продаје домаће финансијске имовине у износу од 
214.960.000  динара  која  садрже  планиран  прилив  средстава  од  повраћаја 
другостепеног  зајма  датог  од  стране  EBRD  за  изградњу  градске  водоводне 
инфраструктуре  у  износу  од  210.960.000  динара  и  прилив  средстава  од 
приватизације у износу од 4.000.000 динара.

III  РАСХОДИ
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У циљу омогућавања смањења учешћа јавне потрошње у бруто друштвеном 
производу, утврђена су ограничења појединих врста расхода, која су примењена у 
буџету Града за 2013. годину и то:

1. Плате буџетских корисника - Правила усклађивања плата у јавном сектору 
на начин предвиђен фискалним правилима доводе до раста масе средстава за плате 
не већег од 5%, у односу на ниво плата исплаћен за август 2012. године. Локална 
власт у 2013. години може планирати масу средстава потребну за исплату дванаест 
месечних  плата  запослених  које  се  финансирају  из  буџета  локалне  власти, 
полазећи од нивоа плата исплаћених за август 2012. године, увећаних највише до 
5%, при чему се ограничење односи на укупно планиране плате из буџета локалне 
власти, на економским класификацијама 411 - Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) и 412 - Социјални доприноси на терет послодавца. Подразумева се да су 
исплате  плата  вршене  у  складу  са  Законом о  платама  у  државним органима и 
јавним  службама  („Службени  гласник  РС“,  бр.  34/01,  62/06,  116/08  и  92/11)  и 
Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених 
лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС“,  бр.  44/08 – 
пречишћен текст и 2/12), као и да није било исплата награда и бонуса предвиђених 
посебним и појединачним колективним уговорима (осим јубиларних награда за 
запослене који су то право стекли у 2012. години), као ни награда и бонуса који 
према  међународним  критеријумима  представљају  нестандардне,  односно 
нетранспарентне облике награда и бонуса. 

2. Расходи за куповину роба и услуга  - Сагледана је могућност уштеде са 
настојањем да се не угрози извршавање сталних трошкова.

3. Износ субвенција у 2013. години планиран је највише до износа који је 
планиран буџетом за 2012. годину.

4.  Трошкови  отплате  камата  планирани  су  у  складу  са  планом  отплате 
кредита према Европској банци за реконструкцију и развој (ЕБРД) и пословним 
банкама са којима Град има закључене уговоре о кредиту.

5. За финансирање социјалне заштиту из буџета Града Ниша планирана су 
средства за финансирање свих видова социјалне заштите предвиђених Одлуком о 
правима из области социјалне заштите на територији града Ниша.

5.  Капитални  расходи  у  буџету  Града  дати  су  у  Табели  3  -   Капитални 
пројекти у периоду 2013.-2015. година.

Пројектована  стопа инфлације за 2013. годину износи 5,5%.

9



Расходи  и  издаци  буџета  Града  Ниша  за  2013.  годину  планирани  су  у 
укупном износу од 10.343.928.000 динара у оквиру раздела директних корисника 
буџета града и то за следеће врсте расхода:

- 7.464.047.000 динара или 72,16 % за текуће расходе,
- 2.447.648.000 динара или 23,66 % за издатке за нефинансијску имовину и
-    432.233.000 динара или 4,18 % за издатке за отплату главнице и набавку 

финансијске имовине. 

СТРУКТУРА РАСХОДА ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Буџетом  Града  Ниша  за  2013.  годину  планирани  су  расходи  у  складу  са 
економском  класификацијом  расхода  и  издатака  на  основу  Закона  о  буџетском 
систему, којим је регулисано да се буџет припрема и извршава на основу система 
јединствене буџетске класификације.

Текући расходи

У оквиру текућих расхода планирани су расходи за запослене (1.980.560.000 
динара или 26,53% од укупно планираних текућих расхода), коришћење услуга и 
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роба  (2.702.455.000  динара  или  36,21%),  отплата  камата  и  пратећи  трошкови 
задуживања (163.513.000 динара или 2,19%), субвенције (619.748.000 динара или 
8,30%),  донације,  дотације  и  трансфери  (1.127.765.000  динара  или  15,11%), 
социјално осигурање и социјална заштита (444.653.000 динара или 5,96%), остали 
расходи и административни трансфери из буџета (425.353.000 динара или 5,70%).

Расходи за запослене

Расходи за заспослене

Расходи  за  запослене  планирани  су  у  износу  од  1.980.560.000  динара  и 
обухватају плате, додатке и накнаде запослених (зараде), социјалне доприносе на 
терет  послодавца,  накнаде  у  натури,  социјална  давања  запосленима,  награде 
запосленима и остале посебне расходе и посланички додатак.
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Средства  за  зараде  запослених  код  директних  и  индиректних  корисника 
буџета града планирана су износу од 1.874.262.000 динара у складу са Законом о 
буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 
93/12) и Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник 
РС“, број 114/2012).

Коришћење услуга и роба

Расходи за коришћење услуга и роба планирани су у износу од 2.702.455.000 
динара и обухватају следеће трошкове:

Стални  трошкови су  планирани  у  износу  од  332.664.000  динара  и 
обухватају  трошкове  платног  промета  и  банкарских  услуга,  енергетске  услуге, 
комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и закуп имовине и 
опреме.

Трошкови  путовања су  планирани  у  износу  од  16.161.000   динара  и 
обухватају трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Услуге по уговору су планиране у износу од 410.962.000 динара и обухватају 
административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања 
запослених, услуге информисања, стручне услуге, ангажовање лица по уговорима 
о  делу  и  привременим  и  повременим  пословима,  ангажовање  лица  преко 
студентских  задруга,  услуге  ревизије  и  стручних  консултаната,  чланарине 
удружењима и савезима којима је Град Ниш приступио  у складу са скупштинским 
одлукама  и слично.

 Специјализоване услуге - су планиране у износу од 1.145.497.000 динара и 
обухватају:

- трошкове обједињене наплате, накнаде за обављање послова обједињене 
наплате за комунално-стамбене услуге;

-  средства  за  реализацију  манифестација  и програма у области културе у 
складу са Одлуком о манифестацијама и програмима у области културе од значаја 
за град („Службени лист Града Ниша“, број 7/2012 – пречишћен текст);

- средства за рад ЗОО хигијенске службе;
- израду Плана развоја енергетике за подручје Града Ниша;
- одржавање јавне хигијене и рад зимске службе;
-  одржавање  градског  зеленила,  новогодишње  декорације,  мобилијара  и 

гробаља;
- рашчишћавање локација и уклањање објеката;
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-  геодетске  услуге  и  реализацију  послова  градске  инспекције  у  оквиру 
надлежности;

-  реализацију  пројеката,  студија  изводљивости  и  јавних  радова  које 
финанасирају  стране  државе,  међународне  организације,  други  нивои  власти  и 
град;

- реализацију Програма заштите животне средине, који се доноси у складу 
са Законом о заштити животне средине и Одлуком о буџетском фонду за заштиту 
животне средине Града Ниша;

- реализацију Програма заштите и уређења пољопривредног земљишта који 
доноси Скупштина Града у складу са Законом о пољопривредном земљишту. 

 Планирана средства за  Текуће поправке и одржавање обухватају  текуће 
поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме и 
у функцији су очувања вредности имовине и њеног рационалног коришћења,  а 
планирана су и средства за Материјал  која обухватају:

- трошкове за набавку канцеларијског материјала, 
- набавку образаца извода из матичне евиденције грађана,
- материјала за културу,
-  трошкове  за  набавку  намирница  за  припремање  хране  у  предшколској 

установи „Пчелица“ и
- набавку материјала за саобраћај.
Планирана су и потребна средства за отплату домаћих и страних камата у 

складу са донетим одлукама о задуживању и закљученим уговорима.
За  Субвенције  јавним  нефинасијским  предузећима  и  организацијама  – 

планирана су средства за:
- финансирање програмских активности ЈП „Нишка телевизија“; 
- функционисање јавног превоза;  
- реализацију Програма Фонда за развој пољопривреде.
Буџетом Града Ниша за 2013. годину планирана су средства за  дотације,  

донације  и  трансфере и  у  оквиру  истих  за  дотације  међународним 
организацијама и трансфере осталим нивоима власти.

За текуће трансфере:
- средства за редован рад свих пет градских општина;
-  за  установу  „Центар  за  социјални рад“  у  којој  се  обезбеђује  социјална 

заштита грађана;
-  за  установу  „Геронтолошки  центар“  која  пружа  услуге  домске  заштите 

старих и обавља послове из области ванинституционалне заштите старих;
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- за установу „Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља“;
- за 36  основних школа на територији града Ниша;
- за 19  средњих школа на територији града Ниша.
Стручно образовање запослених у основним и средњим школама вршиће се 

једним  делом  у  организацији  Регионалног  центра  за  професионални  развој 
запослених у образовању, а средства за ове намене обезбеђена су у оквиру текућих 
расхода код основног и средњег образовања.

- за финансирање трошкова путовања ученика на такмичења;
-  за  реализацију  активне  политике  запошљавања  коју  град  реализује  са 

Нациналном службом запошљавања.
За  капиталне трансфере осталим нивоима власти, планирана су средства за:
- финансирање изградње, одржавања и опремање здравствених установа;
- капитално инвестирање и одржавање објеката и опреме у области основног 

и средњег образовања.
За Накнаду  за  социјалну заштиту из  буџета планиране су  средства  у 

складу  са  Одлуком о  финансијској  подршци породици са  децом на  територији 
града  Ниша  (Службени  лист  Града  Ниша“,  број  66/2010,  71/2010  и  2/2012), 
Одлуком  о  правима  из  области  социјалне  заштите  на  територији  Града  Ниша 
(„Службени  лист  Града  Ниша“,  број  69/2011  –  пречишћен  текст)  и  на  основу 
Одлуке  о  субвенцији  за  запошљавање  трудница  на  територији  Града  Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 84/2009). 

Буџетом  Града  Ниша  обезбеђена  су  средства  за  помоћ  најугроженијим 
пензионерима и незапосленим породиљама,  а  финансираће се и остали облици 
социјалне заштите на основу Одлуке о допунској заштити бораца НОР-а, учесника 
оружаних сукоба после 17. 8. 1990. године, ратних војних инвалида и породица 
погинулих бораца („Службени лист Града Ниша“, број 45/2001).

Буџетом  су,  такође,  планирана  и  подстицајна  средства  за  талентоване 
ученике  и  студенте  у  складу  са  Одлуком  о  подстицају  развоја  талентованих 
ученика и студената („Службени лист Града Ниша“, број 49/2005 и 49/2006).

У оквиру осталих расхода планирана су средства за:
• Дотације невладиним организацијама,
• Порези, обавезне таксе и казне, 
• Новчане казне и пенали по решењу судове и
• Средства резерве. 
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Издаци за нефинансијску имовину

Планирани су у износу од 2.447.648.000 динара и састоје се од издатака за 
основна  средства  у  износу  од  2.277.648.000  динара  или  93,05%  од  укупних 
издатака, залихе у износу од 10.000.000 динара или 0,41% и природне имовине у 
износу 160.000.000 динара или 6,54%.

У  оквиру  издатака  за  нефинансијску  имовину,  планирана  су  средства за 
изградњу зграда  и  објеката,  капитално  одржавање зграда  и  објеката,  пројектно 
планирање и куповину зграда и објеката за следеће области:

- Спорт и рекреација, 
- Култура, 
- Предшколско образовање, 
- Социјално становање и 
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- Комунална инфраструктура. 

Планирана су и средства за набавку машина и опреме код свих корисника 
буџета,  а  које  су  у  функцији  несметаног  обављања  основне  делатности,  као  и 
средства за нематеријалну имовину, робне резерве и земљиште.

Буџетом града,  планирани су  и Издаци за  отплату  главнице и набавку 
финансијске имовине у оквиру којих су планирана средства за отплату главнице 
домаћим и страним кредиторима, као и за набавку домаће финансијске имовине. 
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РАСХОДИ ПО КОРИСНИЦИМА

СТРУКТУРА РАСХОДА

Раздео Назив директног корисника Износ
Учешће у 

%
1 Скупштина града Ниша 47.319.000 0,46%
2 Градоначелник и Градско веће 81.780.000 0,79%

2.1 Градоначелник 36.852.000 0,36%
2.2 Градско веће 44.928.000 0,43%
3 Управа града 10.183.124.000 98,45%

3.1 Управа за грађанска стања и опште послове 11.900.000 0,12%
3.2 Управа за финансије, изворне приходе локалне 

самоуправе и јавне набавке 2.070.071.000 20,01%
3.3 Управа за дечију, социјалну и примарну 

здравствену заштиту 562.091.000 5,43%
3.4 Управа за образовање, културу, омлaдину и спорт 2.685.080.000 25,96%

 - Спорт и рекреација 661.609.000 6,40%
 - Култура 582.633.000 5,63%
 - Емитовање и издаваштво 65.040.000 0,63%
 - Предшколско образовање 646.316.000 6,25%
 - Основно образовање 423.283.000 4,09%
 - Средње образовање 218.100.000 2,11%
 - Остале области 88.099.000 0,85%

3.5 Управа за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај 2.864.885.000 27,70%

3.6 Управа за планирање и изградњу 60.050.000 0,58%
3.7 Управа за имовину и инспекцијске послове 330.250.000 3,19%
3.8 Управа за привреду, одрживи развој и заштиту 

животне средине 1.121.083.000 10,84%
3.9 Управа за пољопривреду и развој села 193.464.000 1,87%
3.10 Служба за одржавање и информатичко-

комуникационе технологије 284.250.000 2,75%
4 Заштитник грађана 2.855.000 0,03%
5 Градско јавно правобранилаштво 28.850.000 0,28%

 Укупно: 10.343.928.000 100,00%
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РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДА НИША

У Разделу 1 -  Скупштина Града Ниша исказани су расходи неопходни за 
функционисање  Скупштине  града  и  скупштинских  тела.  Планиране  су  плате 
секретара  и  заменика  секретара  Скупштине  Града  Ниша,  председника  одбора, 
комисија и техничких секретара, накнаде у натури, социјална давања запосленима 
на сталном раду у складу са Правилником о платама именованих и постављених 
лица који је донео Административни одбор. 

Награде, бонуси и остали посебни расходи планирани су у обиму од 500.000 
динара за награду „11. Јануар“ у складу са Одлуком о јавним признањима Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 45/2007). 

За посланички додатак планирана су средства у износу од 16.700.000 динара 
за паушал и превоз 61 одборника, присуство седницама Скупштине Града Ниша и 
разлику  зараде  за  именована  и  изабрана  лица  која  нису  на  сталном  раду  у 
Скупштини Града. 

Средства за трошкове путовања планирана су у износу од 368.000 динара,  а 
услуге по уговору у износу од 2.500.000 динара,  од чега  је  износ од 1.300.000 
динара намењен за рад скупштинских комисија.

За  редован  рад  политичких  странака  чији  су  кандидати  изабрани  за 
одборнике планирана су средства у износу од 11.185.000 динара, односно 0,15% 
расхода буџета Града Ниша, односно буџета јединице локалне самоуправе чији су 
кандидати изабрани за одборнике, а на основу Закона о финансирању политичких 
активности („Службени гласник РС“, број 43/2011).
         Планирана средства за Скупштину Града Ниша износе 47.319.000 динара.

РАЗДЕО 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГЛАВА 2.1 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

У  Разделу  2,  Глава  2.1  –  Градоначелник планирана  су  средства  за  рад 
Градоначелника у износу од 36.852.000 динара и то:  за плате градоначелника и 
заменика  градоначелника,  накнаде  у  натури,  социјална  давања,  посланички 
додатак (накнада за рад помоћника градоначелника), трошкове путовања и услуге 
по уговору. 

У оквиру пројекта „Потребно нам је више подршке“ отворена је Канцеларија 
за младе која је задужена за креирање и спровођење омладинске политике на нивоу 
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града  Ниша.  Укупно  планирана  средства  износе  5.000.000  динара  (трошкови 
путовања,  услуге  по  уговору,  специјализоване  услуге  и  дотације  невладиним 
организацијама).
       На позицији Трансфери осталим нивоима власти, планирана су средства у 
укупном  износу  од  2.500.000  динара  за  финансирање  пројеката  у  складу  са 
Правилником о ближим критеријумима, начину и поступку за доделу средстава из 
буџета  Града  Ниша  за  дотације,  донације,  покровитељство  и  спонзорство 
корисницима буџета са других нивоа власти. Износ од 1.000.000 динара планиран 
је за Универзитет – Студентски парламент.

На позицији Дотације невладиним организацијама планирана су средства у 
износу од 10.000.000 динара за реализацију програмских активности и пројеката 
невладиних  организација  у  складу  са  Правилником  о  ближим  критеријумима, 
начину  и  поступку  расподеле  средстава  удружењима  грађана  („Службени  лист 
Града Ниша“, број 65/2005 и 75/2005).

ГЛАВА 2.2 – ГРАДСКО ВЕЋЕ

За рад Градског већа планирана су средства у износу од 44.928.000 динара. 
Исказане су плате и накнаде већника,  секретара и заменика секретара Градског 
већа, накнаде у натури, социјална давања, посланички додатак, стални трошкови 
(закуп сајамског простора за промоцију града), трошкови путовања и услуге по 
уговору (од чега део за организацију обележавања Миланског едикта). 

РАЗДЕО 3 – УПРАВА ГРАДА

У оквиру Раздела 3 –  Управа града, планирана су средства по управама и 
службама за финансирање текућих расхода, програмских активности, капиталних 
инвестиција  директних  и  индиректних  корисника  буџета,  текуће  и  капиталне 
субвенције  јавним  предузећима  чији  је  оснивач  Град,  дотације  и  трансфере 
осталим нивоима власти у оквиру надлежности управа и служби Града у складу са 
Одлуком  о  организацији  градских  управа  Града  Ниша  („Службени  лист  Града 
Ниша“,  број  90/2008,  4/2010,  25/2010  и  67/2012)  и  Статутом  Града  Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 88/2008).
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ГЛАВА 3.1 – УПРАВА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА 
               И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

За  Управу за грађанска стања и опште послове планирана су средства у 
износу од 11.900.000 динара. Исказани су расходи за сталне трошкове у износу од 
4.000.000  динара  (експедиција  препоручених  и  пост  експрес  ПТТ пошиљки на 
територији Републике Србије  и закуп пословног простора у  Кнез  Селу,  Доњем 
Матејевцу), услуге по уговору у износу од 900.000 динара за рад управе (коричење 
оштећених матичних књига, као и полагање посебног стручног испита за матичаре 
на основу Закона о матичним књигама („Службени гласник РС“,  број  43/2011). 
Такође су планирана и средства за услуге сахрањивања мртворођенчади, за које је 
Град Ниш преузео обавезу измирења трошкова.

За трошкове материјала планирана су средства у износу од 7.000.000 динара 
и  то  за  набавку материјала  за  рад управе  (изводи из  матичних књига рођених, 
венчаних, умрлих и интернационалних извода). 

          ГЛАВА 3.2 – УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ 
                ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

     И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У  Управи за финансије,  изворне приходе локалне самоуправе и јавне 
набавке укупна планирана средства износе 2.070.071.000 динара. У расходима су 
исказане  плате  запослених у  управама  и  службама  града  у  укупном износу  од 
748.580.000 динара. Плате су обрачунате у складу са Законом о буџетском систему, 
Фискалне стратегије за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину и 
правилницима надлежних органа и служби Града.

Планирана су средства за накнаде у натури, социјална давања запосленима, 
награде запосленима – јубиларне награде за раднике запослене у управи града, 
сталне  трошкове  (трошкови  платног  промета),  трошкове   путовања,  услуге  по 
уговору,  материјал  и  специјализоване  услуге  (трошкови обједињене  наплате  на 
основу  Одлуке о  утврђивању висине накнаде за  обављање послова  обједињене 
наплате  за  комунално-стамбене  услуге,  које  плаћају  јавна  и  јавно  комунална 
предузећа („Службени лист Града Ниша“, број 94/2006) и за накнаду трошкова за 
обрачун  и  наплату  ЕКО  таксе  на  основу  Одлуке  о  накнади  за  заштиту  и 
унапређење животне  средине  Града  Ниша  („Службени лист  Града  Ниша“,  број 
53/2009).
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За трошкове међународних чланарина, планирана су средства у износу од 
1.200.000 динара.

За порезе, обавезне таксе и казне планирана су средства у износу од 600.000 
динара (републичке, судске таксе и регистрација возила).

Средства резерви планирана су у укупном износу од 105.000.000 динара. Део 
ових средстава у износу од 100.000.000 динара предвиђен је за текућу буџетску 
резерву, која ће се користити у складу са одредбама Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012) за 
непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације, или за сврхе за које се у 
току године покаже да апропријације нису биле довољне. Текућа буџетска резерва 
опредељује  се  највише  до  2%  укупних  прихода  и  примања  од  продаје 
нефинансијске  имовине  за  буџетску  годину.  У  складу  са  одредбама  наведеног 
закона, којим је утврђено да се у сталну буџетску резерву издваја највише до 0,5% 
укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину 
и планирана су средства у износу од 5.000.000 динара.

Средства у износу од 200.000.000 динара намењена су за учешће града у 
реализацији пројекта реконструкције и доградње  градског стадиона „Чаир“.
          За оснивачки улог за установе и предузећа чији је оснивач Град Ниш, 
планирана су средства у износу од 8.500.000 динара.

За отплату главнице и камате домаћим кредиторима, планирана су средства у 
укупном износу од 523.933.000 динара и то износ од 363.386.000 динара за отплату 
главнице  и  160.547.000  динара  за  отплату  камате,  на  основу  донетих 
скупштинских одлука о задуживању за инфраструктурне пројекте и закључених 
уговора.

За  измирење  обавеза  по  кредиту  ЕБРД  који  је  одобрен  Граду  Нишу 
планирана су средства у укупном износу од 61.313.000 динара и то:  за отплату 
главнице потребно је за 2013. годину обезбедити износ од 58.847.000 динара, а за 
отплату  камате  износ  од  2.466.000  динара,  чиме  се  покривају  ануитети  који 
доспевају 22. 3. 2013. године и 22. 9. 2013. године. Укупан кредит треба отплатити 
до 2015. године. 

Укупно  планирана  средства  за  редован  рад  градских  општина  износе 
300.332.000 динара. Расподела средстава општинама врши се у складу са посебном 
одлуком Скупштине града. 
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ГЛАВА 3.3 – УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И 
                        ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

За  Управу  за дечију,  социјалну  и  примарну  здравствену  заштиту 
планирана су средства буџета града у износу од  562.091.000 динара и намењена су 
за   финансирање  накнада  за  социјалну  заштиту  и  за  финансирање  установа  у 
којима се остварује социјална заштита.

Накнаде  за  социјалну  заштиту   планиране  су  на  основу  Одлуке  о 
финансијској подршци породици са децом  на територији Града Ниша („Службени 
лист  Града  Ниша“,  број  66/10,71/10  и  2/12)  и  финансираће  се  следећи  видови 
социјалне заштите:

- за исплату једнократних новчаних помоћи за прворођено дете планирана су 
средства у износу од  28.000.000 динара;

-  за  набавку  пакета  за  новрођенче  планирана  су  средства  у  износу  од 
27.000.000  динара,  пакет  садржи  неопходну  опрему  за  новорођенче,  а  право 
остварује родитељ, хранитељ или старатељ за свако новорођено дете под условом 
да на територији града Ниша има пребивалиште, односно боравиште;

-  за  набавку  пакета  за  ђаке  прваке  планирана  су  средства  у  износу  од 
3.000.000 динара, а право на пакет остварује свако дете које први пут уписује први 
разред основне школе на територији Града Ниша;

- за бесплатну ужину  деци предшколског узраста која похађају припремни 
предшколски  програм  и  деци  основношколског  узраста  која  похађају  основне 
школе на територији града Ниша (право имају треће и четврто дете у породици, 
дупли близанци, тројке и четворке, деца палих бораца и ратних војних инвалида, 
деца са сметњама у развоју,  деца лишена родитељског старања и деца из породица 
које  остварују  приходе  до  износа  минималног  нивоа  социјалне  сигурности), 
планирана су средства у износу од 28.000.000 динара;

-  за  регресирање  трошкова  исхране  у  продуженом  боравку  за  децу 
основношколског узраста до 10 година старости, планирана су средства  у износу 
од  20.000.000 динара, а у складу са одлуком у износу од 50% од економске цене по 
детету за кориснике који су остварили право на дечији додатак;

- за регресирање трошкова боравка деце основношколског узраста у дечијем 
одмаралишту  Дивљана, планирана су средства у износу од 15.000.000 динара, а у 
складу са Одлуком, право на рагресирање може се остварити у износу до 50% од 
цене услуга о чему одлучује Градско веће;
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         -  за  новчане накнаде породицама које  имају  дупле близанце,  тројке и 
четворке (исплаћује се једном месечно у висини износа просечне зараде без пореза 
и доприноса за град Ниш за месец који претходи исплати), планирано је  7.000.000 
динара;
          - за припремање и допремање хране за децу ометену у развоју и стара 
изнемогла лица, планирана су средства у износу од  4.000.000 динара;

На основу Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији 
града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 101/05,01/06,68/06,99/06 и 9/08), 
финансираће се следећи облици социјалне заштите:

- за помоћ у кући, која се обезбеђује лицима која услед старости, хроничне 
болести или инвалидитета имају ограничене физичке и психичке способности  да 
задовоље  свакодневне  основне  личне  и  животне  потребе  као  и  за  пројекат 
„Интегрисани сервис услуга за стара и инвалидна лица“, планирана су средства у 
износу од  8.900.000 динара;

- за дневни боравак за лица ометена у развоју и за старе особе у дневним 
центрима и клубовима за одрасла и стара лица, планирана су средства у износу од 
100.000 динара;

- за смештај у прихватилиште и прихватну станицу, као облик привременог 
збрињавања лица,  која  су  изненада остала  без  смештаја  или из  других разлога 
морају да буду збринута ван своје породице, планирана су средства у износу од 
9.000.000 динара;

-  за  социјално  становање  у  заштићеним  условима,  које  се  организује  на 
подручју Града Ниша, а право на смештај у објектима социјалног становања имају 
социјално угрожене породице и појединци, који су корисници права на новчану 
социјалну  помоћ  по  основу  неспособности  за  привређивање  по  Закону  о 
социјалној заштити а који су стамбено угрожени, планирана су средсва  у износу 
од  2.000.000 динара;
  - за накнаду трошкова за поступак вантелесне оплодње, као вида посебног 
облика  социјалне  заштите  породица,  које  због  стерилитета  или  привремене 
неплодности немају деце, планирана су средства у износу од 6.000.000 динара;

- за бесплатну ужину за децу ометену у развоју у школи за основно и средње 
образовање "14. Октобар" у Нишу, планирана су средства у износу од 1.000.000 
динара;

- за  бесплатан оброк (Народна кухиња) - који се састоји у издавању једног 
оброка дневно за појединце или породице из категорије најугроженијих грађана 
Ниша, који нису у могућности да самостално обезбеде средства за задовољење 
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основних  животних  потреба,  планирана  су  средства  у  износу  од   56.970.000 
динара;

-  за  делимично  или  потпуно  ослобађање  од  плаћања  комуналних  услуга 
(накнада  за  испоручену  топлотну  енергију,  утрошену воду  и  изношење смећа), 
планирана су средства у износу од  20.000.000 динара;

-  за  једнократне  новчане  помоћи  планирана  су  средства  у  износу  од 
86.000.000 динара.  Oвај  износ обухвата   средства за  једнократну помоћ која  се 
пружа   у  новчаном  износу,  обезбеђењу  потребних  ствари  или  у  виду  новчане 
накнаде за добровољно радно ангажовање радно способних појединаца и средства 
за једнократну новчану помоћ пензионерима;

- за увећану једнократну  новчану помоћ планирана су средства у износу од 
5.000.000 динара,  у складу са одлуком и решењима Центра за  социјални рад и 
Комисије за социјална питања;

-  за  трошкове   бесплатног  сахрањивања  лица  без  прихода,  планирана  су 
средства у износу од  1.000.000 динара;

-  за  једнократну  новчану  помоћ  за  незапослене  породиље,  планирана  су 
средства у износу од  30.000.000 динара;
         - за помоћ избеглим и расељеном лицима планирана су средства у износу од 
8.040.000 динара, од чега 3.000.000 динара из буџета Града и  5.040.000 динара од 
Комесаријата за избеглице.
         На основу Одлуке о субвенцији за запошљавање трудница на територији 
града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 84/2009), планирана су средства у 
износу  од  36.000.000  динара  за  субвенције  послодавцима  за  запошљавање 
трудница које се налазе на евиденцији Националне службе запошљавања. 

 За  борачко-инвалидску  заштиту,  као  допунску  заштиту  бораца  НОР-а 
учесника оружаних сукоба после 17. 8. 1990. године, ратних војних инвалида и 
породица  погинулих  бораца,  у  виду  сталних  месечних  новчаних  примања, 
једнократне помоћи, новчане помоћи за школовање, превоз деце погинулих бораца 
и помоћ у случају смрти, планирана су средства у износу од  2.000.000 динара.

 За  накнаде  за  рад  стручних  комисија  -  Комисије  за  преглед  деце  са 
сметњама у развоју и Интерресорне комисије, планирана су средства у износу од 
1.850.000 динара.

Из буџета Града финансираће се установа за дневни боравак деце, омладине 
и  одраслих  лица  ментално  ометених  у  развоју  „Мара“  за  коју  су  планирана 
средства   у  износу  од   28.640.000  динара  за  следеће  намене:  плате  и   превоз 
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запослених,  енергетске  услуге,  услуге  комуникација,  затим  за  трошкове 
материјала, текуће поправке и одржавање, трошкове путовања и друге трошкове. 

За санацију дела зграде у ул. Сестре Баковић бб (санација крова и просторија 
у којима бораве корисници), у којој је смештена установа „Мара“, планирана су 
средства у износу од  3.620.000 динара. За набавку опреме за потребе ове установе 
планирана су средства у износу од  400.000 динара.

За  установу  „Центар  за  социјални  рад“  у  којој  се  обезбеђује  социјална 
заштита грађана, планирана су средстава буџета у износу од 22.750.000 динара. 
         За установу "Геронтолошки центар" која пружа услуге домске заштите старих 
и обавља послове из области ванинституционалне заштите старих, планирана су 
средстава у износу од  3.300.000 динара. 

За  установу  „Сигурна  кућа  за  жене  и  децу  жртве  породичног  насиља“ 
планирана  су  средства  у  износу  од  12.000.000  динара,  у  складу  са  Одлуком  о 
оснивању сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља („Службени лист 
Града Ниша“, број 94/2010). 

 За  финансирање  програмских  активности  социјално  хуманитарних 
организација  и  права  из  проширених  видова  социјалне  заштите  -  удружења 
грађана и организација лица са специфичним потребама, планирана су средства у 
износу  од  13.300.000  динара, у  складу  са  Законом  о  социјалној  заштити  и 
обезбеђивању социјалне сигурности грађана.

За  реализацију  пројекта  „Сервис персоналних асистената  Ниш – СПАН“, 
који има за циљ унапређење положаја особа са инвалидитетом на територији града 
Ниша, планирана су средства у износу од 10.777.000 динара.
         За рад мртвозорске службе (услуге прегледа умрлих по Уговору са  Домом 
здравља Ниш), планирана су средства у износу од  7.000.000 динара, у складу са 
Одлуком о мртвозорској служби на територији Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“,  број  10/2012),  док  је  за  вршење  услуга  санитетског  обезбеђења  јавних 
градских  манифестација,  спортских  и  других  такмичења,  планирано  1.344.000 
динара.  
         За финансирање изградње,  одржавање и опремање здравствених установа, 
односно  инвестиционо  улагање,  инвестиционо-текуће  одржавање  просторија, 
набавку  медицинске  и  немедицинске  опреме  и  превозна  средства,  опреме  у 
области интегрисаног здравствено информационог система као и за друге обавезе, 
планирана су средства у износу од  53.000.000 динара, а у складу са Законом о 
здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 107/2005, 72/2009 - др.закон, 
88/2010, 99/2010 и 57/2011).  
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ГЛАВА 3.4 – УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
    КУЛТУРУ, ОМЛАДИНУ И СПОРТ

Планирана средства буџета града за 2013. годину за Управу за образовање, 
културу, омладину и спорт износе 2.685.080.000 динара.

У оквиру Управе за образовање, културу, омладину и спорт планирана су 
средства за популаризацију омладине и реализацију пројеката превенције болести 
зависности  у  износу  од  1.600.000  динара.  Из  тих  средстава  финансираће  се 
пројекти  који  унапређују  квалитет  живота  младих,  затим  израда  едукативних 
материјала у циљу унапређења превенције болести зависности и др.
          У складу са Стратегијом за младе коју је донела Влада  Републике Србије и 
Законом о младима, за израду Локалне стратегије за младе планирана су средства у 
износу од  550.000 динара. 
         За програмске активности Омладинског савета града Ниша планирана су 
средства у износу од 3.861.000 динара.

          За  област спорта и рекреације   планирана средства износе 661.609.000 
динара и намењена су за финансирање:

- Установе Спортски центар „Чаир“         145.566.000   динара
- Спортске организације, школски

    и рекреативни спорт           200.000.000    динара
- Спортско усавршавање спортиста           12.043.000    динара

          - Инвестиције у области спорта  304.000.000   динара

       Из  средстава  планираних  за  установу  СЦ „Чаир“  финансираће  се:  плате 
запослених,  стални  трошкови  (енергетске  услуге,  комуналне  услуге,  трошкови 
осигурања), затим трошкови на ангажовању физичког обезбеђења објеката који су 
у надлежности ове установе, текуће поправке и одржавање и трошкови материјала.
         За финансирање спортских организација и школског и рекреативног спорта 
планирана су средства у износу од  200.000.000 динара, а у складу са  Законом о 
спорту  („Службени  гласник  Републике  Србије“,  број  24/2011  и  99/2011-други 
закон),  Одлуком о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у 
Граду  Нишу  („Службени  лист  Града  Ниша“,  број  83/2012)  и  Правилником  о 
поступку одобравања програма којима се остварују потребе и интереси грађана у 
области спорта у Граду Нишу.
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          У складу са Законом оспорту и Одлуком о остваривању потреба и интереса 
грађана у области спорта у Граду Нишу, планирана су средства  за стипендирање 
спортског  усавршавања  категорисаних  спортиста,  посебно  перспективних 
спортиста, у износу од  12.043.000 динара.  

Средства за капиталне инвестиције у области спорта планирана су износу од 
290.000.000  динара,  од  чега  за  реконструкцију  и  доградњу   градског  стадиона 
„Чаир“ (завршетак изградње западне трибине),   250.000.000 динара.  Остатак од 
40.000.000 динара,  планиран је за друге инвестиције у области спорта , у складу са 
Програмом капиталног инвестирања који доноси надлежна управа. 

За  набавку  машина  и  опреме  за  потребе  установе  „Чаир“,  планирана  су 
средства у износу од  14.000.000 динара.

         За  област културе  у 2013. години планирана су средства у износу од 
582.633.000 динара и намењена су за финансирање:

-  редовних  делатности  установа  културе  („Народни  музеј“,  „Народна 
библиотека“, „Народно позориште“, „Нишки симфонијски оркестар“, „Позориште 
лутака“,  „Нишки  културни  центар“,  „Галерија  савремене  ликовне  уметности“, 
„Историјски архив“ и „Завод за заштиту споменика културе“);

- за реализацију програма и манифестација у области културе и
- за инвестиционо улагање у области културе.
За установе културе планирана су средства за следеће намене: за плате и 

превоз  запослених,  за  отпремнине  запослених  приликом  одласка  у  пензију,  за 
јубиларне награде за  запослене који  то право стичу у 2013. години,  за  сталне 
трошкове (енергетске услуге,  комуналне услуге,  услуге комуникација,  трошкове 
осигурања, трошкове закупа, трошкове платног промета), за трошкове материјала 
за реализовање програмских активности у области културе (припрема позоришних 
представа,  израда  костима,  сценографија,  израда  пропагандног  материјала),  за 
административни материјал, материјал за саобраћај, материјал за посебне намене, 
материјал  за  одржавање  хигијене,  затим  за  трошкове  путовања,  трошкове 
образовања  и  усавршавања  запослених,  трошкове  информисања,  за  текуће 
поправке и одржавање и за друге трошкове. 
         У складу са Одлуком о манифестацијама и програмима у области културе од 
значаја  за  град („Службени лист Града Ниша“,  број 7/2012 -  пречишћен текст), 
планирана су средства за реализацију  манифестација и програма у организацији 
установа културе („Филмски сусрети“, НИМУС, ,,Нисомнија“, Ликовна колонија 
„Сићево“, Књижевна колонија „Сићево“), затим за манифестацију NIŠVILLE џез 
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фестивал  и  Новогодишњи концерт.  Средства  су  планирана   и   за   програме  у 
оквиру прославе градске славе - Дани Св. Цара Константина и Царице Јелене, за 
Милански едикт (обележавање 17 векова од доношења Миланског едикта), затим 
за програме индивидуалних уметника и уметничких група који су добили подршку 
за суфинансирање пројеката од Савета за културу и друге програме у култури на 
које сагласност даје Скупштина Града. 

За  реализацију  капиталних  инвестиција  у  области  културе  -  зграде  и 
грађевински објекти, планирана су средства у износу од  33.000.000 динара.  
          За набавку машина и опреме за потребе установа  културе,  које су у 
функцији  несметаног  обављања  њихове  основне  делатности,  као  што  је 
административна и друга опрема (канцеларијска, рачунарска опрема, намештај и 
сл.), планирана су средства у износу од 14.000.000 динара.
         За набавку књига за потребе Народне библиотеке, планирана су средства у 
износу од  3.000.000 динара, у складу са Законом.

За  област „Емитовање  и  издаваштво“ у  2013.  години  планирана  су 
средства у укупном износу од 65.040.000 динара за следеће намене:

- за информисање јавности планирана су средства у износу од 16.500.000 
динара;

- за финансирање програмских активности ЈП „Нишка телевизија“, а у циљу 
информисања грађана у вези са активностима рада локалне самоуправе планирана 
су средства у износу од 48.540.000 динара. 

За  област  Предшколско  образовање,  планирана  су  средства  буџета   у 
износу  од  646.316.000  динара  и  намењена  су  за  финансирање  предшколске 
установе  „Пчелица“,  а  у  складу  са  Законом  о  основама  система  образовања  и 
васпитања  („Службени  гласник  Републике  Србије“,  број  72/2009),  којим  су 
прописане обавезе локалне самоуправе за  финансирање предшколских установа 
(полудневни  и  целодневни  боравак,  исхрана,  нега  и  превентивна  заштита  деце 
предшколског узраста), у висини од 80% од економске цене по детету, укључујући 
у целости средства за плате, отпремнине, накнаде и друга лична примања.

- Целодневни боравак у предшколској установи „Пчелица“ организован је за 
децу  од 1  до  5,5  година  старости  у  трајању од  11  сати  дневно.  Основна 
функција овог облика рада са децом је збрињавање деце док су родитељи на 
послу  (пружање  услуга  исхране,  неге,  здравствена  заштита,  одмор, 
социјализација,  дружење,  игра,  васпитање,  образовање,  припрема  деце  за 
полазак у школу и могућност учења);
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- Припремни  предшколски  програм,организован  је  у  склопу  целодневног 
програма, за децу од 5,5 до 6,5 година старости. Из буџета града финансира 
се 7 сати дневно, а из буџета Републике Србије, 4 сата.
У  организацији  установе  „Пчелица“,   финансираће  се  фестивал  за  децу 

„                 „Златна пчелица", у износу од 800.000 динара.
За  капитално  инвастирање  у  објекте  Установе  „Пчелица“,  планирана  су 

средства  у  износу  од  14.085.000  динара,  док  је  за  инвестирање  у  опрему, 
планирано 11.722.000 динара. Средства за ове намене  расподељују се у складу са 
Програмом капиталног инвестирања  који доноси надлежна управа. 

За  област образовања буџетом Града Ниша за 2013. годину планирана су 
средства  у  износу  од  641.383.000  динара,  од  тога  за  основно  образовање 
423.283.000  динара,  а  за  средње  218.100.000  динара.  Средства  су  намењена  за 
финансирање основних и средњих школа на територији града Ниша, у складу са 
Законом о основама система образовања и васпитања и то за финансирање текућих 
расхода; текућих поправки и одржавање; капитално одржавање зграда и објеката и 
набавку машина и опреме.

У области основног образовања из  буџета Града финансираће се  текући 
расходи код основних школа, у износу од 348.173.000 динара, које чине: накнаде у  
натури  (трошкови превоза  запослених на посао и са посла);  социјална давања 
запосленима (исплата  отпремнина  и  солидарне  помоћи);   награде  запосленима 
(исплата јубиларних награда); стални трошкови који обухватају трошкове платног 
промета, енергетске услуге (трошкови електричне енергије, трошкови даљинског 
грејања, природног гаса, набавка угља, дрва и лож уља за грејање),  комуналне 
услуге (трошкови воде,   одвоз смећа,  услуге чишћења),  трошкове комуникација 
(ПТТ  трошкови,  трошкови  закупа  интернет  времена,  трошкови  доставе)  и 
трошкове  осигурања  (осигурање  запослених  у  школама  и  ученика).  Поред 
наведених, основним школама преносиће се и средства за  трошкове путовања, 
која  се  односе  на  трошкове  путовања  запослених  у  земљи  и  иностранству, 
трошкове превоза ученика који станују на удаљености већој од 4 км од школе, као 
и трошкове превоза и праћења ученика на такмичења.

У оквиру текућих расхода планирана су и средства за  услуге по уговору -  
административне и  компјутерске услуге (набавка и одржавање софтвера), услуге 
образовања  и  усавршавања  запослених  (учешће  запослених  на  стручним 
семинарима), услуге информисања, стручне услуге и превоз пратиоца за ученике 
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специјалних школа за децу са сметњама у развоју;  специјализоване услуге које се 
финансирају  у  оквиру  текућих  расхода  а  односе  се  на  медицинске  услуге 
(санитарни  преглед  запослених),  услуге  очувања  животне  средине,  науке, 
геодетске услуге и остале специјализоване услуге. 

Средства  планирана  за  материјал предвиђена  су  за  трошкове 
административног  материјала,  материјала  за  образовање  и  усавршавање 
запослених (стручни часописи и публикације), материјала за образовање, културу 
и спорт (у сврху извођења наставе), набавку материјала за домаћинство и хигијену 
и други материјал неопходан за несметано функционисање основних школа. 

Планирана средства за текуће поправке и одржавање у основним школама 
износе 10.350.000 динара.

За зграде и грађевинске објекте у основним школама планирана су средства 
у износу од 48.300.000 динара, и иста ће се реализовати у складу са Програмом 
капиталног инвестирања у нефинансијску имовину који доноси надлежна управа, 
а који се односи на завршетак радова на објектима који су започети у претходној 
години,  радове  на  капиталном  одржавању  објеката  који  се  одвијају  по  фазама 
(поправка  крова,  подова,  унутрашње  и  спољне  столарије,  електроинсталација, 
инсталација грејања итд...) и радове на капиталном одржавању објеката у смислу 
поправке фасаде, ограда и дворишног простора.

За  набавку  машина  и  опреме  планирано  је  16.460.000  динара  како  би  се 
омогућило несметано функционисање основних школа (набавка административне 
опреме -  рачунарске опреме и намештаја,  опреме за образовање -  за  опремање 
кабинетске наставе, опреме за јавну безбедност – видео надзор и алармни системи 
и друге опреме).

За област средњег образовања у оквиру текућих расхода код школа који су 
планирани у износу од 175.000.000 динара, финансираће се као и код основних 
школа  накнаде  за  запослене  (превоз  на  посао  и  са  посла);  социјална  давања 
запосленима  (отпремнине и солидарна помоћ); награде запосленима  (јубиларне 
награде);  стални  трошкови  - који  обухватају  трошкове  платног  промета, 
енергетске  услуге  (електрична енергија,  даљинско грејање,  услуге грејања,  лож 
уље, угаљ, дрва и друго),  комуналне услуге (које чине трошкови утрошене воде, 
трошкови канализације,  одвоза смећа,  дератизације),  услуге комуникација (ПТТ 
трошкови,  интернет,  трошкови  доставе),  трошкови  осигурања  (запослених  и 
ученика);  трошкови  путовања (за  трошкове  путовања  запослених  у  земљи  и 
иностранству  и  трошкове  путовања  ученика  на  такмичења);  услуге  по  уговору 
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(административне  и  компјутерске  услуге,  услуге  образовања  и  усавршавања 
запослених,  услуге  информисања,  стручне  услуге  и  остале  опште  услуге  –  за 
превоз пратиоца ученика школе за децу са сметњама у развоју);  специјализоване 
услуге (медицинске  услуге,  услуге  очувања  животне  средине,  науке,  геодетске 
услуге  и  остале  специјализоване  услуге);  материјал (набавка  неопходног 
административног  материјала,   материјала  за  образовање  и  усавршавање 
запослених,  материјала  за  одржавање  хигијене  школа,   као  и  материјала  за 
образовање  који  омогућава  одржавање  наставе  у  складу  са  специфичним 
потребама школа).

За текуће поправке и одржавање у средњим школама планирана су средства 
у износу од 10.300.000 динара.

За  зграде  и  грађевинске  објекте  код  средњег  образовања  средства  су 
планирана у износу од 24.800.000 динара и иста ће се реализовати у складу са 
Програмом  капиталног  инвестирања  у  нефинансијску  имовину  који  доноси 
надлежна управа и односе се на завршетак радова на објектима који су започети у 
претходној години, радове на капиталном одржавању објеката који се одвијају по 
фазама  (поправка  кровова,  подова,  унутрашње  и  спољне  столарије, 
електроинсталација, инсталација грејања итд.) и радове на капиталном одржавању 
објеката.

Код  средњег  образовања  планирани износ  за  набавку  машина  и  опреме 
износи 8.000.000 динара и намењен је за набавку рачунарске опреме (компјутера, 
монитора, штампача, фотокопир апарата...),  намештаја,  опреме за образовање - за 
опремање  кабинетске  наставе,  опреме  за  јавну  безбедност  –  видео  надзор  и 
алармни системи и друге опреме.

За трошкове путовања ученика основних и средњих школа на такмичења, по 
Одлуци о подстицају развоја талентованих ученика и студената („Службени лист 
Града Ниша“,  број  49/2005 и 49/2006)   планиран је  износ од 7.100.000 динара, 
програмом  активности  Одсека  за  омладину  планирају  се  средства  за 
суфинансирање  пројекта  “Наук  није  баук“  Гимназије  „Светозар  Марковић“  у 
износу  од  200.000  динара,  а  25.000.000  динара  за  подстицај  талентованим 
ученицима  и  студентима.  У  оквиру  наведених  средстава  обезбедиће  се 
финансирање: такмичења ученика основних и средњих школа, новчане награде за 
постигнуте  резултате  на  такмичењима,  стипендије  за  талентоване  ученике  и 
студенте и једнократна новчана давања и новчане награде најбољим студентима 
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које ће се по Одлуци о јавним признањима града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 45/2007) додељивати 11. јануара 2013. године.

 
За област  Помоћне услуге у образовању,  планирана су средства буџета у 

износу  од   40.522.000 динара  и  намењена  су  за  финансирање установе  Дечији 
центар Ниш. Средства ће се користити за покриће текућих расхода установе (плате 
и  превоз  запослених,  за  трошкове  енергетских  и  комуналних  услуга,  услуге 
комуникација,  трошкове осигурања,  трошкове материјала,  за  текуће поправке и 
одржавање  и др.) 
        За новчане казне и пенале по решењу судова, планирана су средства у износу 
од  2.300.000 динара, а односе се на обавезе по тужбама за неисплаћене зараде 
запослених. 
         За реализацију фестивала дечије музике „Мајска песма“ у организацији 
установе Дечији центар Ниш, планирана су средства у износу од 660.000 динара.

За  набавку  опреме  за  потребе  установе  „Дечји  центар“  планирана  су 
средства  у  износу  од   500.000  динара,  од  тога  за  административну  опрему, 
планирано је 200.000 динара, за опрему за наставу, планирано је 300.000 динара.  

За установу  „Регионални центар за професионални развој запослених у 
образовању“ која  има  за  циљ да  омогући професионални развој  запослених у 
образовању,  стратегију  и  програм  обуке  за  наставнике  и  стручне  сараднике, 
унапређење  професионалне  оспособљености  наставног  особља,  буџетом  Града 
Ниша за 2013. годину предвиђена су средства у износу од 9.266.000 динара. 

 
ГЛАВА 3.5 – УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,

              ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај планирана је у 
буџету Града Ниша за 2013. годину са 2.864.885.000 динара.

Средства су намењена за финансирање:
1. Расхода у оквиру функције Опште услуге у укупном износу од 1.800.000 

динара, од чега:
– накнаде члановима стручних комисија у износу од 500.000 динара;
– специјализоване услуге у укупном износу од 1.300.000 динара, за набавку 

и постављање табли са називима улица и тргова по решењима Скупштине Града 
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Ниша  и  регулисање  и  побољшање  услова  функционисања  саобраћаја  у  граду 
(кровне ознаке за такси превоз).

2.  Расхода  у  оквиру  функције  Остале  опште услуге –  ЈП  „Дирекција  за 
изградњу  града  Ниша“  Ниш,  у  износу  од  169.519.000  динара  на  име  текућег 
пословања, као индиректног корисника буџетских средстава.  

3.  Расхода  у  оквиру  функције  Друмски  транспорт у  укупном  износу  од 
626.638.000 динара, од чега:

- 94.638.000 динара за реализацију интегрисаног система у јавном превозу;
-  1.000.000  динара  за  реализацију  програма  унапређења  безбедности 

саобраћаја (трошкови путовања и услуге по уговору);
- 120.000.000 динара за извршење услуге продаје карата преко кондуктера и 

њихове организације;
         - 386.000.000 динара за субвенционисање јавног превоза путника у градском 
и приградском саобраћају у складу са Одлуком о јавном градском и приградском 
превозу путника на територији града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
38/2011).
        - 6.000.000 динара - Зграде и грађевински објекти за реализацију програма 
унапређења безбедности саобраћаја;
        - 19.000.000 динара - Машине и опрема за реализацију програма унапређења 
безбедности саобраћаја;
         4. Расхода у оквиру функције Заштита животне средине некласификована 
на другом месту у износу од 26.392.000 динара за:

- накнаду за одводњавање 1.500.000 динара;
- рад ЗОО хигијенске службе 10.972.000 динара у складу са Програмом рада 

ЗОО хигијенске службе,  а  на  основу  Одлуке о  поступању са  псима и  мачкама 
луталицама  на  територији  града  Ниша  („Службени  лист  Града  Ниша“,  број 
49/2005);

-  стратешку  процену  утицаја  регионалног  плана  управљања  2.000.000 
динара;
          - реализацију Пројекта формирање еколошке зоне у Нишу 9.096.000 динара;

- реализацију Пројекта уређивања и спречавања дивљих депонија 2.824.000 
динара.

Пројекти  се  финансирају  преко  Републичког  фонда  за  заштиту  животне 
средине на основу закључених уговора са градом.
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5.  Расхода  у  оквиру  функције  Развој  заједнице у  укупном  износу  од 
2.040.536.000 динара, од чега:

-  6.000.000 динара  за  израду  Плана  развоја  енергетике  за  подручје  Града 
Ниша у складу са Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом 
(„Службени лист Града Ниша“, број 32/08);

- 320.000.000 динара за одржавање јавне хигијене и рад зимске службе;
-195.175.000  динара  за  одржавање  градског  зеленила,  новогодишње 

декорације, мобилијара и гробаља;
- 3.500.000 динара за  израду акционог плана енергетски одрживог развоја 

града Ниша – СЕАП;
          -  651.500.000 динара за  реализацију  Програма одржавања комуналне 
инфраструктуре за 2013. годину и то за текуће поправке и одржавање.
         За реализацију пројекта „Зона унапређеног пословања - Нишка варош“ (БИД 
зона), планирана су средства у износу од 433.000 динара.

За зграде и грађевинске објекте планирана су средства у укупном износу од 
863.928.000 динара и то:

-  605.500.000  динара  за  реализацију  Програма  уређивања  грађевинског 
земљишта  и  изградње  са  финансијским  планом  за  2013.  годину,  који  доноси 
Скупштина Града Ниша на предлог Управе за  планирање и изградњу.  Програм 
обухвата  израду  урбанистичко-планске  документације,  припремање и  опремање 
грађевинског  земљишта  за  изградњу  капиталних  објеката  комуналне 
инфраструктуре и изградњу капиталних објеката од значаја за град;

-  251.000.000  динара  за  реализацију  Програма  одржавања  комуналне 
инфраструктуре за 2013. годину, који доноси Скупштина Града Ниша на предлог 
Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај. Програм обухвата текуће 
одржавање,  одржавање комуналне  инфраструктуре  јавног  земљишта  градског  и 
сеоског подручја;

-  7.428.000  динара  за  финансирање  развоја  инфраструктуре  по  посебној 
одлуци Скупштине града.

ГЛАВА 3.6 – УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ

Управа за планирање и изградњу планирана је у буџету Града Ниша за 
2013. годину са 60.050.000 динара. 

Средства су намењена за финансирање:
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- 45.050.000 динара за реализацију Стамбене стратегије града и програма и 
пројеката за социјално становање - изградња станова у улици Мајаковског и Петра 
Аранђеловића у Нишу и дела накнаде за уређење градског грађевинског земљишта 
на локацији у улици Петра Аранђеловића, а по Уговору о регулисању међусобних 
односа  ради  реализације  Пројекта  „Изградња  и  продаја  станова   за  социјално 
становање у Л-1 и Л-4 на локацији у улици Петра Аранђеловића у Нишу“;

- 15.000.000 динара као учешће града у решавању егзистенцијалног питања 
грађана  Града  Ниша  погођених  елементарном  непогодом  –  клизиштем  у  селу 
Мрамор.

ГЛАВА 3.7 – УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И
    ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Средства планирана за  рад  Управе за имовину и инспекцијске послове 
износе 330.250.000 динара и то за: сталне трошкове (издаци за пословни простор 
којим град располаже, закуп пословног простора у ул. Вождовој бр. 24. и Милојка 
Лешјанина  41  и  накнаде  за  коришћење  електричне  енергије,  ПТТ,  даљинског 
грејања и осталих комуналних услуга), услуге по уговору (услуге вештачења из 
економско  финансијских  области  и  услуге  преузимања   и  привременог  чувања 
ствари у државној својини), специјализоване услуге (геодетске услуге и средства 
намењена  за  реализацију  послова  градске  инспекције),  текуће  поправке  и 
одржавање,  за  инвестиционо  и  текуће  одржавање  стамбеног  простора  којим 
располаже  Град  Ниш.  За  порезе  и  таксе  (ПДВ на  приход од  закупа  пословног 
простора) планирана су средства у износу од 30.000.000 динара. 

Планирана средства за земљиште износе 160.000.000 динара и то за исплату 
накнаде  по  споразумима  и  судским  решењима  у  поступку  експропријације  и 
изузимања грађевинског земљишта и за накнаду по одредбама Закона о враћању 
пољопривредног земљишта.
        Средства у износу од 100.000.000 динара планирана су за куповину станова и 
пословног простора по одлукама Скупштине Града Ниша.

ГЛАВА 3.8 – УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ   
              РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У  Управи  за  привреду,  одрживи  развој  и  заштиту  животне  средине 
планирани  су  стални  трошкови  (трошкови  складишнине  и  трошкови  платног 
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промета) у износу од 1.000.000 динара, услуге по уговору (штампање статистичког 
годишњака, штампање пропагандног материјала – брошура, информатора и водича 
за  предузетнике  у  циљу  информисаности  и  олакшавања  обављања  њихове 
делатности и  имплементацију  стратегије  безбедности града Ниша)  у износу  од 
1.400.000 динара, специјализоване услуге (трошкови фумигације и евапорације) у 
износу од 140.000 динара.

Из буџета Града Ниша у 2013. години за потребе Туристичке организације 
Ниш  издвојиће  се  27.217.000  динара,  чиме  ће  се  реализовати  програмске 
активности у области туризма.

Средства  за  специјализоване  услуге  планирана  су  у  укупном  износу  од 
385.000.000 динара (за реализацију пројеката и  јавних радова на територији Града 
Ниша).  Реализоваће  се  пројекти  „Унапређење  конкурентности  аеродрома 
Константин  Велики“  друга  и  трећа  фаза  и  „Покретање  другог  инкубационог 
циклуса  и  оснивање  Центра  за  информационо  комуникационе  технологије 
Инкубатор центра у Нишу“.

 За  субвенције  -  реализацију  пројеката  и  студија  изводљивости  које 
суфинансира  Град  Ниш,  планирано  је  65.000.000  динара  („Одрживост  и 
унапређење сектора превоза путника на линији 34 А и 34 Б“, као и субвенције за 
ЈП Аеродром Ниш „Унапређење конкурентности аеродрома Константин Велики“). 
За  трансфере  планиран  је   укупан  износ  од  64.000.000  динара  и  то  износ  од 
39.000.000  динара  за  реализацију  пројеката  са  тржиштем  рада  у  циљу 
поспешивања запошљавања на територији града и износ од 25.000.000 динара за 
пројекте са Градским општинама Пантелеј, Палилула и Нишка Бања, Клиничким 
центром, Домом здравља, као и Научно технолошки парк. 

За реализацију пројекта које суфинансира град планирани су и износи од 
1.000.000 динара за радове на објектима и 300.000 динара  за набавку опрему.
         За набавку робних резерви за потребе града издвојена су средства у износу од 
10.000.000 динара.

За рад Комисије за оцену студија о процени утицаја пројеката на животну 
средину, планирана су средства у износу од 800.000 динара.

За реализацију програма Фонда за заштиту животне средине планирана су 
средства у износу од 136.045.000 динара. Средства фонда користиће се у складу са 
Програмом коришћења средстава за 2013. годину.

За реализацију одобрених пројеката из НИП-а и Министарства планирана су 
средства у износу од 428.681.000 динара ( Реконструкција и рехабилитација улица 
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у граду, саобраћајни прстен око града, изградња дечијих вртића, реконструкција 
Официрског дома, додатни радови за пројекте по уговорима). 

Планирана средства за рад Управе за привреду, одрживи развој и заштиту 
животне средине износе 1.121.083.000 динара.

                     ГЛАВА 3.9 – УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 
                         И РАЗВОЈ СЕЛА

Укупно планирана средства за рад Управе за пољопривреду и развој села 
износе 193.464.000 динара.

За  финансирање  рада  пољочувара  на  основу  Одлуке  о  заштити 
пољопривредног земљишта и организовању пољочуварске службе на територији 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 22/2010), уништавање амброзије 
и  ангажовање  стручних  сарадника  и  консултаната  за  израду  стратешких 
докумената, планирана су средства у износу од 4.000.000 динара.

За  геодетске услуге које  се  јављају  при реализацији активности управе  и 
изради  и  реализацији  годишњег  Програма  заштите  уређења  и  коришћења 
пољопривредног земљишта на територији града Ниша, уређење атарских путева, 
комуналну  инфраструктуру  на  сеоском  подручју  и  изградњу  производних 
капацитета за потребе пилот програма комасације планирана су средства у износу 
од 300.000 динара.

Средства  намењена  за  завршетак  и  изградњу  Карантина  за  смештај 
животиња планирана су у износу од 1.500.000 динара.

За реализацију Оперативног плана одбране од поплава на територији Града 
Ниша – уређење водотокова планирана су средства у износу од 13.000.000 динара.

У  циљу успешне  реализације  пројеката  и  активности  које  су  предвиђене 
Стратегијом развоја сеоског подручја града Ниша а која ће се ангажовати преко 
Фонда  за  развој  пољопривреде,  планирана  су  средства  у  укупном  износу  од 
152.352.000 динара и то за:

- Сталне трошкове 672.000 динара (трошкови платног промета);
- Трошкове путовања 2.300.000 динара;
- Услуге  по  уговору  6.000.000  динара  (стручно  усавршавање 

пољопривредника,  промоција  развојних  потенцијала  и  потреба  села) 
програм подршке истраживања у пољопривреди и др.);

- Специјализоване  услуге  6.000.000  динара  (рад  прогнозно  извештајне 
службе и противградне заштите);
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- Субвенције  46.080.000  динара  (реализација  пројекта  и  активности  на 
сеоском подручју). 

- Зграде и грађевински објекти 36.000.000 динара (Програм успостављања 
производно-едукативног  центра  за  повртарску  производњу  и  Програм 
успостављања производно-едукативног центра винарско-воћарског дома)

Износ  од  35.000.000  динара  планиран  је  за  програм  заштите  и  уређења 
пољопривредног  земљишта,  а  износ  од  1.500.000  динара  за  опремање 
пољочуварске службе.

Износ  од  21.200.000  динара  намењен  је  за  изградњу  и  реконструкцију 
канализационе мреже на сеоском подручју и пројектно планирање по програму 
који доноси Градско веће.

Износ  од  13.000.000  динара  намењен  је  за  изградњу  и  реконструкцију 
водоводне мреже на сеоском подручју и пројектно планирање по програму који 
доноси Градско веће.

За  финансирање  текућег  пословања  Фонда  за  развој  и  самофинансирање 
заједничких  потреба  грађана,  као  индиректног  корисника  буџетских  средстава, 
планирана су средства у износу од 6.912.000 динара.

ГЛАВА 3.10 – СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И  
                          ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИОНЕ   

     ТЕХНОЛОГИЈЕ

За  рад  Службе  за  одржавање  и  информатичко-комуникационе 
технологије планирано је укупно 284.250.000 динара.

Планирана су средства за накнаде у натури у износу од 1.100.000 динара, за 
набавку пакетића за децу радника запослених у Градској управи.

За сталне трошкове планирана су средства у укупном износу од 61.250.000 
динара, за енергетске услуге (електрична енергија, даљинско грејање, набавка лож 
уља),  комуналне  услуге  (трошкови  воде,  одвоза  смећа),  услуге  комуникација 
(услуге фиксне и мобилне телефоније и интернета), услуге осигурања (обавезно и 
каско осигурање службених возила) и остале сталне трошкове, а све за објекте у 
власништву  града  које  користе  управе  и  службе  града  Ниша  и  за  потребе 
функционисања укупне Управе града.

Услуге по уговору планиране су у обиму од 34.630.000 динара и односе се на 
услуге одржавања телефонског система, компјутерске услуге - односно одржавање 
и набавку компјутерских софтвера за потребе функсионисања укупног рачунарског 
и  комуникационог  система  управа  и  служби  града  (значајан  део  се  односи  за 
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набавку  документ  менаџмент  система  у  сарадњи  са  Министарством  за 
информационо друштво и телекомуникације, по посебном пројекту за унапређење 
и подизање информатичко-комуникационог система локалне самоуправе), услуге 
информисања  (објављивање  огласа,  набавка  штампе),  услуге  образовања  и 
усавршавања  запослених  (куповина  годишњих  лиценци  коришћење  портала  са 
прописима  Републике),  стручне  и  остале  опште  услуге  (по  основу  годишњег 
уговора за одржавање хигијене у објектима града, затим по уговору за одржавање 
са  Републичким заводом за  здравствено  осигурање,  услуге  обезбеђења објеката 
града, помоћне и физичке послове по уговору са студентском организацијом). 

У оквиру специјализованих услуга, које су планиране у износу од 1.450.000 
динара, налазе се медицинске услуге (санитарни и систематски преглед радника), 
услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге (за услуге од стране 
Катастра, као и Републичког геодетског завода, од кога се између осталог врши 
набавка података за потребе Градског Информационог Система - ГИС) и остале 
специјализоване услуге.

За текуће поправке и одржавање објеката и опреме планирају се средства од 
25.200.000 динара, за плаћање обавеза по уговору о текућем одржавању објеката 
града  са  Јавним  предузећем  „Нишстан“  и  одржавање  пословног  и  стамбеног 
простора у власништву  града (кровопокривачке,  електро,  браварске,  водоводно-
канализационе,  молерско-фарбарске,  стаклорезачке,  столарске  и  друге  услуге; 
радове  на  инсталацијама  грејања)  и  за  одржавање  опреме  у  власништву  града 
(одржавање аутомобила, свих уређаја и апарата, укупне рачунарске, електронске, 
мрежне и комуникационе опреме).

Набавка  материјала  планира  се  у  износу  од  36.520.000  динара  и  то  за 
набавку:  административног  материјала  (канцеларијски  материјал,  тонери, 
службена одећа), материјала за саобраћај (набавка бензина, дизела, течног нафтног 
гаса и ауто козметике), материјала за одржавање хигијене и угоститељство (опрема 
и средства за хигијену и хране и пића за потребе управа и служби) и материјала за 
посебне намене.

Средства  планирана  за  инвестиције  у  објекте  Града  износе   85.900.000 
динара и намењена су за плаћање дела обавеза из текуће године и то највећим 
делом за финансирање друге фазе изградње и партерно уређење објекта у Нишкој 
Бањи;  реновирање  пословног  простора  који  користи  град;  реновирање  улазног 
хола у згради у ул. 7. Јули бр. 2; сале за скупштинска заседања, улазног хола и сале 
бр.  61  у  објекту  града  у  ул.  Николе  Пашића  бр.  24;  извођење  радова  на 
термоизолацији објекта града у ул. Генерала Транијеа бр. 10а и др.
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За набавку машина и опреме планирају се средства у износу од 37.100.000 
динара,  за куповину административне опреме – намештај,  скенери и штампачи, 
рачунарска,  мрежна,  комуникациона,  електронска,  фотографска и друга  опрема, 
као и опрема потребна за Одељење комуналне полиције. 

За набавку остале опреме планирана су средства у износу од 200.000 динара.
Средства планирана за нематеријалну имовину,  у износу од 900.000 динара, 

намењена  су  за  набавку  системских  софтвера  за  потребе  функционисања 
информационог система Градске управе (антивирус софтвер, Oracle, CAD софтвер, 
заштитни знак, интелектуална својина).

Средства  планирана  за  зграде  и  грађевинске  објекте,  набавку  машина  и 
опреме  и  нематеријалне  имовине  биће  детаљно  распоређена  Програмом 
капиталног  инвестирања Службе  за  одржавање и  информатичко-комуникационе 
технологије за 2013. годину.

РАЗДЕО 4 – ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

За  рад  Заштитника  грађана планирана  су  средства  у  износу  2.855.000 
динара и то за: плате, накнаде у натури, социјална давања, трошкове путовања и 
услуге по уговору.

РАЗДЕО 5 - ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

За рад Градског јавног правобранилаштва планирана су средства у буџету 
Града Ниша за 2013. годину у износу од 28.850.000 динара. Планиране су плате и 
додаци,  накнаде  у  натури,  социјална  давања,   трошкови  путовања,  услуге  по 
уговору и новчане казне и пенали по решењу судова. 

ПО ОВЛАШЋЕЊУ             
       НАЧЕЛНИК

 Миљан Стевановић
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