
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД НИШ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
 
      
 

 
 

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08), 
члана 34. Одлуке о буџету Града Ниша за 2011. годину („Службени лист Града Ниша“, број 
92/2010) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 101/2008, 4/2009 и 58/2009), 
 
          Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 02.03.2011.године, доноси 
 
 

 
З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 
 
 

I Предлаже се Градоначенику да у име Града Ниша да изјаву ресорном Министарству за 
Национални инвестициони план, којом прихвата да ће у току 2011.године, буџетом Града 
Ниша бити обезбеђена средства за суфинансирање пројекта, који су Одлуком о распореду и 
коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених 
Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину („Службени гласник РС“, број 10/11 ) 
одобрени Граду и то: 
 

− Изградња дечијег вртића у насељу „Бранко Бјеговић“ (шифра: 14100945), у износу од 
најмање 32.255.554,02 динара, 

− Реконструкција Булевара др Зорана Ђинђића (шифра: 14100941), у износу од најмање 
25.503.266,09 динара, 

−  Изградња Булевара Медијана – прва деоница од ул.Ђердапске до Булевара Светог 
цара Константина (шифра: 14100942), у износу од најмање 52.146.655,61 динара, 

− Изградња Сомборског булевара (шифра: 14100944), у износу од најмање 77.568.270,40 
динара, 

 
II У случају да обезбеђена средства нису довољна за реализацију одобрених пројеката, 

ребалансом буџета обезбедиће се додатна средства. 
 

Образложење 
 

Одлуком о буџету Града Ниша за 2011.годину („Службени лист Града Ниша“, број 
92/10), за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана, предвиђена су средства 
у буџету Града на позицији 219, економска класификација 511 – Зграде и грађевински 
објекти, апропријација намењена за учешшће града у реализацији пројеката Националног 
инвестиционог плана, у износу од 260.000.000,00 динара. 

Са ове буџетске позиције реализоваће се  пројекти који су одобрени Граду Нишу, 
Одлуком о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног 
инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2011.годину 
(„Службени гласник РС“, број 10/11 ). 



У случају да обезбеђена средства нису довољна за суфинансирање пројеката из 
Националног инвестиционог плана у 2011.години, Град Ниш ће ребалансом буџета 
обезбедити средства која ће омогућити да се пројекти успешно реализују, па Градско веће 
доноси закључак као у диспозитиву. 
 
 
 
Број: 210-80/2011-03 
У Нишу, 02.03.2011.године 
                    
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА  
Заменица градоначелника 

 
Нађа Марковић 

 


