
 
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 29.03.2011.године, доноси 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

I Предлаже се Градоначенику да у име Града Ниша да изјаву ресорном Министарству за 
НИП којом прихвата да ће у току 2011.године, буџетом Града Ниша бити обезбеђена средства 
за суфинансирање пројекта који је 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) одобрен Граду, и то: 
 

- Реконструкција, доградња и надоградња објекта ОШ „Душан Радовић“ (шифра: 
14100848) , у износу од најмање 11.272.150,00 динара. 
 

II У случају да обезбеђена средства нису довољна за реализацију овог пројекта, 
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 учешће града у реализацији пројеката НИП-а, 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 одобреног пројекта 
из Националног инвестициног плана у 2011.години, Град Ниш ће ребалансом буџета 
обезбедити средства која ће омогућити да се пројекат успешно реализује, па Градско веће 
доноси закључак као у диспозитиву. 
 
Број: 346-46/2011-03 
У Нишу, 29.03.2011.године 
                  

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                     

ПРЕДСЕДНИК, 
 

мр Милош Симоновић 


