
 
 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) и члана 12. 
Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист 
Града Ниша", број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 07.06.2011. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о ребалансу буџета Града Ниша за 2011. годину. 
 

II Предлог одлуке о ребалансу буџета Града Ниша за 2011. годину доставља 
се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице 
Скупштине Града.  
 

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређује се Снежана Јовановић, начелница Управе за финансије, изворне 
приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
 
 
  
 
Број: 541-1/2011-03 
Датум: 07.06.2011. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", број 129/07), члана 5. Закона о финансирању локалне самоуправе 
("Службени гласник РС", број 62/06), члана 43, 47. и 63. Закона о буџетском 
систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10 и 101/10) и члана 37. 
Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/08), Скупштина 
Града Ниша на седници одржаној дана _____ 2011. године, донела је 
 
 
 

О Д Л У К У 
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА НИША  

ЗА 2011. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 
  
 
 У Одлуци о буџету Града Ниша за 2011. годину ("Службени лист града 
Ниша", број 92/2010) у делу I Општи део, члан 1 мења се и гласи:  
 "Приходи и расходи буџета Града Ниша за 2011. годину, примања и 
изадаци буџета Града Ниша по основу продаје, односно набавке финансијске 
имовине и датих кредита и задуживања и отплате дуга утврђени су у следећим 
износима и то:  
 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА  
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7 + 8) 6.742.829.000
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7): 6.714.829.000
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) 28.000.000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4 + 5) 7.990.824.000
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4): 4.812.607.000
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5): 3.178.217.000
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (кл. 7 + 8) - (кл. 4 + 5) -1.247.995.000
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 
категорија 62 0
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 
9228) 53.943.000
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (7 + 8) - (4 + 5) + (92 - 62) -1.194.052.000
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 5.000.000
Примања о задуживања (категорија 91) 938.000.000
Неутрошена средства из претходних година 325.595.000
Издаци за отплату главнице дуга (61) 73.243.000
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика 
(део 62) 1.300.000
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 1.194.052.000



 
 
 

 
Члан 2. 

 
 У члану 2, став 1, у тачки 1) износ "6.864.289.000 " замењује се износом 
"6.742.829.000 динара", у тачки 2) износ „7.606.284.000 динара“ замењује се 
износом „7.990.824.000 динара“, у тачки 3) износ „741.995.000 динара“ 
замењује се износом „1.247.995.000 динара“. 
 

Члан 3. 
 
 У члану 5, став 1, износ „7.770.827.000 динара“ замењује се износом 
„8.065.367.000 динара“, у класи I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА, износ 
„7.445.232.000“ замењује се износом „7.739.772.000“; у класи 7 - Текући 
приходи, износ „6.836.289.000“ замењује се износом „6.714.829.000“, у 
категорији 74 - Други приходи, износ „2.217.729.000“ замењује се износом 
„2.092.729.000“; у групи 742 - Приходи од продаје добара и услуга, износ 
“1.472.500.000“ замењује се износом „1.347.500.000“; у класи 9 - Примања од 
задуживања и продаје финансијске имовине, износ „580.943.000 динара“ 
замењује се износом „996.943.000 “; у категорији 91 - Примања од задуживања, 
износ „522.000.000 динара“ замењује се износом „938.000.000“; у групи 911 – 
Примања од домаћег задуживања, износ „522.000.000“ замењује се износом 
„938.000.000“. 
 У економској класификацији 7 - Текући приходи, износ „6.836.289.000“ 
замењује се износом „6.714.829.000“; економска класификација 742143 – 
Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова, износ 
„600.000.000“ замењује се износом „550.000.000“; економска класификација 
742253 – Накнада за уређивање грађевинског земљишта, износ „712.500.000“ 
замењује се износом „637.500.000“; Укупно 742000, износ „1.472.500.000“ 
замењује се износом „1.347.500.000“; економска класификација 9 – Примања од 
задуживања и продаја финансијске имовине, износ „580.943.000“ замењује се 
износом „996.943.000“; економска класификација 911441 – Примања од 
задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова, износ 
„522.000.000“ замењује се износом „938.000.000“; Укупно 911000, износ 
„522.000.000“ замењује се износом „938.000.000“; Укупно, износ 
„7.445.232.000“ замењује се износом „7.739.772.000“ 
 

Члан 4. 
 
 У члану 6, Класа 4 – Текући расходи, износ „4.821.067.000“ замењује се 
износом „4.812.607.000“, а износ „5.647.025.000“ замењује се износом 
„5.638.565.000“; 



 Категорија 42 – Коришћење услуга и роба, износ од „1.426.266.000“ 
замењује се износом „1.409.266.000“, а износ „1.914.783.000“ замењује се 
износом „1.897.783.000“ 

Категорија 46 – Донације и трансфери, износ „847.209.000“ замењује се 
износом „852.209.000“, а износ „847.484.000“ замењује се износом 
„852.484.000“;  

Класа 5 – Издаци за нефинансијску имовину, износ „2.785.217.000“ 
замењује се износом „3.178.217.000“, а износ „3.041.485.000“ замењује се 
износом „3.434.485.000“;  

Категорија 51 - Основна средства, износ „2.548.217.000“ замењује се 
износом „2.941.217.000“, а износ „2.791.978.000“ замењује се износом 
„3.184.978.000“;  

Класа 6 – Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, 
износ „164.543.000“ замењује се износом „74.543.000“, а износ „164.561.000“ 
замењује се износом „74.561.000“; 

Категорија 62 – Набавка финансијске имовине, износ „91.300.000“ 
замењује се износом „1.300.000“ и износ „91.300.000“ замењује се износом 
„1.300.000“;  

Укупно износ „7.770.827.000“ замењује се износом „.8.065.367.000“, а 
износ „8.853.071.000“ замењује се износом „9.147.611.000“. 
 Класа 4 – Текући расходи, износ „4.821.067.000“ замењује се износом 
„4.812.607.000“, а износ „5.647.025.000“ замењује се износом „5.638.565.000“; 
 Категорија 42 – Коришћење услуга и роба, износ „1.426.266.000“ 
замењује се износом „1.409.266.000“, а износ „1.914.783.000“ замењује се 
износом „1.897.783.000“;  

Група 423 – Услуге по уговору, износ „166.745.000“ замењује се износом 
„149.745.000“, а износ „281.641.000“ замењује се износом „264.641.000“. 
 Категорија 46 – Донације и трансфери, износ „847.209.000“ замењује се 
износом „852.209.000“, а износ „847.484.000“ замењује се износом 
„852.484.000“;  

Група 463 – Трансфери осталим нивоима власти, износ „846.209.000“ 
замењује се износом „851.209.000“, а износ „846.209.000“ замењује се износом 
„851.209.000“;  

Класа 5 – Издаци за нефинансијску имовину, износ „2.785.217.000“ 
замењује се износом „3.178.217.000“, а износ „3.041.485.000“ замењује се 
износом „3.434.485.000“; 

Категорија 51 – Основна средства, износ „2.548.217.000“ замењује се 
износом „2.941.217.000“, а износ „2.791.978.000“ замењује се износом 
„3.184.978.000“. 

Група 511 – Зграде и грађевински објекти, износ „2.439.088.000“ замењује 
се износом „2.826.088.000“, а износ „2.674.168.000“ замењује се износом 
„3.061.168.000“;  

Група 512 – Машине и опрема, износ „46.279.000“ замењује се износом 
„52.279.000“, а износ „50.561.000“ замењује се износом „56.561.000“; 



Класа 6 – Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, 
износ „164.543.000“ замењује се износом „74.543.000“, а износ „164.561.000“ 
замењује се износом „74.561.000“;  

Категорија 62 – Набавка финансијске имовине, износ „91.300.000“ 
замењује се износом „1.300.000“ и износ „91.300.000“ замењује се износом 
„1.300.000“;  

Група 621 – Набавка домаће финансијске имовине, износ „91.300.000“ 
замењује се износом „1.300.000“ и износ „91.300.000“ замењује се износом 
„1.300.000“. 

Укупно „7.770.827.000“ замењује се износом „8.065.367.000“, а износ 
„8.853.071.000“ замењује се износом „9.147.611.000“. 
 

Члан 5. 
 
 У делу II ПОСЕБАН ДЕО, у члану 7. став 1, износ „7.770.827.000“ 
замењује се износом „8.065.367.000“. 
 У Разделу 3, глава 3.2, функција 130, позиција 42, економска 
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, износ „69.000.000“ замењује 
се износом „95.000.000“; и износ „69.000.000“ замењује се износом 
„95.000.000“; Приходи из буџета, износ „720.103.000“ замењује се износом 
„746.103.000“, а износ „720.103.000“ замењује се износом „746.103.000“; 
Укупно за функцију 130, износ „720.103.000“ замењује се износом 
„746.103.000“, а износ „720.103.000“ замењује се износом „746.103.000“; 
Извори финансирања за главу 3.2, Приходи из буџета, износ „1.024.812.000“ 
замењује се износом „1.050.812.000“, а  износ „1.024.812.000“ замењује се 
износом „1.050.812.000“, Укупно за главу 3.2, износ 1.084.455.000“ замењује се 
износом „1.110.455.000“, а износ 1.084.455.000“ замењује се износом 
„1.110.455.000“. 
 Раздео 3, глава 3.3, функција 760, позиција 66, економска класификација 
463 – Трансфери осталим нивоима власти, износ „54.000.000“ замењује се 
износом „59.000.000“ и износ „54.000.000“ замењује се износом „59.000.000“; 
Приходи из буџета, износ „106.000.000“ замењује се износом „111.000.000“ и 
износ „106.000.000“ замењује се износом „111.000.000“; Укупно за функцију 
760, износ „106.000.000“ замењује се износом „111.000.000“ и износ 
„106.000.000“ замењује се износом „111.000.000“; Извори финансирања за главу 
3.3, Приходи из буџета, износ „436.129.000“ замењује се износом „441.129.000“ 
и износ „436.129.000“ замењује се износом „441.129.000“, Укупно за главу 3.3, 
износ „436.129.000“ замењује се износом „441.129.000“ и износ „436.129.000“ 
замењује се износом „441.129.000“. 
 Раздео 3, глава 3.4, функција 810, позиција 85, економска класификација 
511 – Зграде и грађевински објекти, износ „384.000.000“ замењује се износом 
„644.000.000“ и износ „384.000.000“ замењује се износом „644.000.000“; 
Приходи из буџета, износ „629.826.000“ замењује се износом „889.826.000“ и 
износ „629.826.000“ замењује се износом „889.826.000“; Укупно за функцију 
810, износ „629.826.000“ замењује се износом „889.826.000“, а износ 



„678.015.000“ замењује се износом „938.015.000“; Извори финансирања за главу 
3.4, Приходи из буџета, износ „2.246.357.000“ замењује се износом 
„2.506.357.000“ и  износ „2.246.357.000“ замењује се износом „2.506.357.000“, 
Укупно за главу 3.4, износ „2.246.357.000“ замењује се износом „2.506.357.000“, 
а износ „2.985.724.000“ замењује се износом „3.245.724.000“;  
 
 У Разделу 3, глава 3.5, функција 451 мења се и гласи: 
 
 451   Друмски транспорт 
    Програм унапређења безбедности саобраћаја 
  177 423 Услуге по уговору 500.000 500.000 
  177а 511 Зграде и грађевински објекти 11.000.000 11.000.000 
  177б 512 Машине и опрема 6.000.000 6.000.000 
  178 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 160.000.000 160.000.000 
    Ова апропријација намењена је за јавни превоз        
    Извори финансирања за функцију 451: 
   01 Приходи из буџета 177.500.000 0 177.500.000 
    Укупно за функцију 451: 177.500.000 0 177.500.000 
 
 У Разделу 3, глава 3.5, функција 620, позиција 184, економска 
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, износ „1.463.016.000“ 
замењује се износом „1.553.016.000“, а износ „1.663.016.000“ замењује се 
износм „1.753.016.000“. 
 У Разделу 3, глава 3.5, функција 620, позиција 184, економска 
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, додаје се алинеја 9 и гласи: 
„- планску припрему и инфраструктурно опремање земљишта у радним зонама 
у Нишу, по Посебном програму 90.000.000“; а у колони Укупна средства додаје 
се износ „90.000.000“; Неутрошена средства приватизације из ранијих година 
износ „77.971.000“, замењује се износом „167.971.000“ и износ „77.971.000“ 
замењује се износом „167.971.000“, Укупно за функцију 620, износ 
„1.947.339.000“ замењује се износом „2.037.339.000“, а износ „2.147.339.000“ 
замењује се износом „2.237.339.000“; Извори финансирања за главу 3.5, 
Неутрошена средства приватизације из ранијих година, износ „77.971.000“ 
замењује се износом „167.971.000“ и износ „77.971.000“ замењује се износом 
„167.971.000“; Укупно за главу 3.5, износ „2.288.040.000“ замењује се износом 
„2.378.040.000“, а износ „2.543.274.000“ замењује се износом “2.633.274.000“. 

У Разделу 3, глава 3.8, функција 620, позиција 220, економска 
класификација 621 – Набавка домаће финансијске имовине, износ „90.000.000“ 
замењује се износом „0“ и износ „90.000.000“ замењује се износом „0“; 
Неутрошена средства приватизације из ранијих година, износ „170.000.000“ 
замењује се износом „80.000.000“ и износ „170.000.000“ замењује се износом 
„80.000.000“; Укупно за функцију 620, износ „350.000.000“ замењује се износом 
„260.000.000“ и износ „350.000.000“ замењује се износом „260.000.000“; Извори 
финансирања за главу 3.8, Неутрошена средства приватизације из ранијих 
година, износ „170.000.000“ замењује се износом „80.000.000“ и износ 
„170.000.000“ замењује се износом „80.000.000“; Укупно за главу 3.8, износ 



„869.352.000“ замењује се износом „779.352.000“, а износ „876.117.000“ 
замењује се износом „786.117.000“. 

Укупно за Раздео 3, износ „7.648.802.000“ замењује се износом 
„7.943.342.000“, а износ „8.731.046.000“ замењује се износом „9.025.586.000“; 

Укупни расходи, износ „7.770.827.000“ замењује се износом 
„8.065.367.000“, а износ „8.853.071.000“ замењује се износом „9.147.611.000“. 
 

Члан 6. 
 

 Ову одлуку доставити министру финансија и објавити у "Службеном 
листу Града Ниша". 
 

Члан 7. 
   
 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
"Службеном листу Града Ниша". 
 
 
 
Број: ____________    
У Нишу, _________ 2011. године 
 
 
 
    СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 
               ПРЕДСЕДНИК,   
 
               Проф. др Миле Илић 



 
О  б р а з л о ж е њ е 

 

 Основ за доношење Одлуке о ребалансу буџета Града Ниша за 2011. 
годину, садржан је у одредбама члана 47. и 63. Закона о буџетском систему 
("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10 и 101/10) којим је прописано да се 
ребалансом буџета, на предлог извршног органа локалне власти, који усваја 
скупштина локалне власти, врши усклађивање прихода и расхода буџета на 
нижем, вишем или истом нивоу. Овом одлуком усклађивање прихода и расхода 
буџета Града Ниша за 2011. годину врши се на вишем нивоу за износ од 
294.540.000 динара, односно са обима буџета од 7.770.827.000 динара на 
новопројектовани обим буџета од 8.065.367.000 динара за 2011. годину, што 
представља повећање за 3,79%.  
 Ребалансом буџета је извршено усклађивање са Одлуком о изменама и 
допунама Одлуке о задуживању за инфраструктурне пројекте („Службени лист 
Града Ниша“, бр. 66/2009 и 15/2011), Одлуком о задуживању за 
инфраструктурне пројекте („Службени лист Града Ниша“, број 15/2011), 
Одлуком о изменама Посебног програма развоја локалне инфраструктуре 
коришћењем средстава остварених приватизацијом предузећа са територије 
града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 15/2011) и Програмом 
коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији 
града Ниша за 2011. годину („Службени лист Града Ниша“, бр. 17/2011). 

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о задуживању за 
инфраструктурне пројекте омогућена је успешна реализација пројекта 
адаптације и реконструкције спортске хале „Чаир“  у Нишу, како би се 
створили бољи услови за тренажни процес спортиста, омогућавање одржавања 
значајних домаћих и међународних спортских манифестација, одржавање 
сајамских приредби, као и спречавање даљег руинирања овог спортског 
објекта. 
 Првобитно планирани радови на адаптацији и реконструкцији спортске 
хале „Чаир“ имали су предрачунску вредност од 2.500.000,00 евра у динарској 
противвредности и у складу са Одлуком о задуживању за инфраструктурне 
пројекте („Службени лист Града Ниша“, број 66/09) средства за ове намене 
обезбеђена су из дугорочног кредита преко банке INTESA. 
 Град Ниш је у међувремену одређен за један од градова коме је поверена 
организација Европског рукометног првенства 2012. године. Поверавање дела 
организације Европског првенства у рукомету у јануару 2012. године, између 
осталог, подразумевало је неопходно извођење и других врста радова, који се у 
тренутку доношења претходне одлуке нису могли планирати, а проузроковани 
су високозахтевним стандардима Европске рукометне федерације (ЕХФ). 
 Имајући у виду захтеве ЕХФ-а, и с тим у вези све неопходне радове, 
сачињена је нова предрачунска вредност радова, којом је утврђена неопходност 
обезбеђења додатних 250.000.000,00 динара за реализацију овог пројекта. Како 
се ради о финансирању капиталног објекта, што подразумева издвајање 



значајних финансијских средстава, то је неопходно доношење ове одлуке којом 
ће се обезбедити недостајућа средства за завршетак започете инвестиције.  
 
 
 Ребалансом буџета планирани су расходи за адаптацију и реконструкцију 
спортске хале „Чаир“ у укупном износу од 644.000.000 динара, од чега 
468.000.000 динара из кредита пословних банака, а у складу са наведеним 
одлукама.   

Одлуком о задуживању за инфраструктурне пројекте омогућена је 
реализација значајних инфраструктурних пројеката за Град Ниш и то: учешће 
града за Реконструкцију и доградњу градског стадиона „Чаир“ у Нишу, на 
основу Одлуке о прихватању учешћа и суфинансирању пројеката из Програма 
ванредне подршке грађевинској индустрији у Србији; Учешће Града Ниша у 
реализацији пројеката Националног инвестиционог плана (НИП-а) и 
Реализација значајних инфраструктурних пројеката планираних Програмом 
уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 
2011. годину, чија је укупна предрачунска вредност 400.000.000,00 динара. У 
складу са наведеном одлуком, ребалансом буџета планирана су средства у 
износу од 95.000.000 динара за реконструкцију и доградњу градског Стадиона 
„Чаир“, 260.000.000 динара за реализацију пројеката НИП-а и 740.000.000 
динара за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта, од чега 
400.000.000 динара из кредита пословних банака. 
 Ребалансом буџета извршено је и усаглашавање са Одлуком о изменама 
Посебног програма развоја локалне инфраструктуре коришћењем средстава 
остварених приватизацијом предузећа на територији града Ниша, којом је 
извршена промена намене средстава у износу од 90.000.000 динара и у складу 
са наведеном одлуком овај износ је планиран за планску припрему и 
инфраструктурно опремање земљишта у радним зонама у Нишу. 
 Обзиром да у поступку доношења буџета није била позната структура 
расхода утврђена Програмом коришћења средстава за унапређење безбедности 
саобраћаја на територији града Ниша, овом одлуком је извршено усклађивање. 
 Овом Одлуком се предлаже ступање на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Ниша“, обзиром да се ради о 
усаглашавању са донетим скупштинским одлукама које су у функцији 
започетих инвестиционих улагања на територији Града Ниша. 
 
 
   
 
 
          НАЧЕЛНИК 
 
              Снежана Јовановић 
 
 


