
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/08), члана 31. Одлуке о буџету Града Ниша за 2009. годину („Службени 
лист Града Ниша“, број 117/08) и члана 39. Пословника о раду Градског већа                  
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/08 и 4/09), 

Градско веће Града Ниша, не седници одржаној дана 21.05. 2009. године, 
доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
           I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да потпише Анекс Уговора о              
сарадњи бр. 2914/2008-01 од 16.12.2008, којим ће се у члану 3. изменити 
алинеје 3.1. и 3.2. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
             На основу Одлуке о прихватању учешћа у пројекту „Подршка локалном 
одрживом развоју у јужној Србији“ („Службени лист Града Ниша“, број 111/08), 
Градоначелник Града Ниша је са Организацијом HELP потписао Уговор о 
сарадњи бр. 2914/2008-01 од 16.12.2008. године, којим су ближе регулисана 
права и обавезе партнера у пројекту. Чланом 3, алинејама 3.1. и 3.2, 
дефинисане су финансијске обавезе Града, које износе 70.000 евра, али су 
дефинисане у динарској противвредности у износу од 5.600.000 динара. Од 
тренутка потписивања Уговора до доспећа финансијских обавеза, уплате прве 
транше у износу од 25.000 евра у динарској противвредности, дошло је до 
промене курса, тако да дефинисани динарски износ онемогућава испуњење 
финансијских обавеза Града према Организацији HELP. Због тога је потребно 
анексом предметног уговора прецизирати да су обавезе Града у износу од 
70.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке 
Србије у тренутку уплате, чиме реализација пројекта неће бити доведена у 
питање због недостатка средстава. 
 Средства за реализацију овог пројекта у укупном износу од 70.000.евра у 
динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије у тренутку 
приспећа за све три транше обезбеђена су у буџету Града Ниша, позиција 
207/3, економска класификација 424. 
 На основу овако утврђеног чињеничног стања, Градско веће Града Ниша 
предлаже Градоначелнику Града Ниша да са Организацијом HELP потпише 
Анекс Уговора о сарадњи бр. 2914/2008-01 од 16.12.2008, чиме ће омогућити 
успешну реализацију пројекта и испуњење уговорних обавеза Града у пуном 
износу. 
 
Број: 706-15/2009-03 
У Нишу,  21.05. 2009. године 
                                 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
 

                                                                                             мр Милош Симоновић 


