
  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 Градоначелнику да у име Града Ниша да изјаву Министарству 
омладине и спорта да је Град Ниш  Одлуком о буџету Града Ниша за 2011. годину 
предвидео средства у износу од 6.000.000 динара са ПДВ-ом за реализацију пројекта 
„Изградња фискултурне сале у О.Ш. „Краљ Петар I“ Ниш, издвојено одељење у Паси 
Пољани“ за спровођење поступка јавне набавке, ангажовање стручног надзора, 
технички преглед и укњижбу и да ће сносити и трошкове свих евентуалних вишкова и 
додатних радова који буду настали у току реализације Пројекта. 
 
             II  У случају да обезбеђена средства нису довољна за реализацију овог 
пројекта, ребалансом буџета обезбедиће се додатна средства. 
 
 III    Закључак доставити Градоначелнику,  Управи за образовање, културу, 
омладину и спорт и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне 
набавке. 
 
 

Образложење 
 

 
 Министарство омладине и спорта је дописом број 450-66-00-684/1/2010-05 од 
10.3.2011. године обавестило Градоначелника Града Ниша да је изабрало пројекат 
„Изградња фискултурне сале у О.Ш.“Краљ Петар Први“, Ниш, издвојено одељење у 
Паси Пољани“ чија је укупна предрачунска вредност 16.000.000 динара са ПДВ-ом.  

Од овог износа, Министарство омладине и спорта обезбеђује 10.000.000 
динара, а 6.000.000 динара би требало да обезбеди Град Ниш, за шта  Градоначелник 
Града Ниша  даје изјаву да су у буџету Града планирана средства  за спровођење 
поступка јавне набавке, ангажовање стручног надзора, технички преглед и укњижбу и 
да ће сносити и трошкове свих евентуалних вишкова и додатних радова који буду 
настали у току реализације Пројекта. 
 
 
Број: 346-47/2011-03 
У Нишу, 29.03.2011.године 
                    
                                                       ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
                                                                   

ПРЕДСЕДНИК, 
 

мр Милош Симоновић 
 


