
 
 
 
 
 
 
 
 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 29.09.2011. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о измени Одлуке о задуживању за 
инфраструктурне пројекте. 
 
 II Предлог одлуке о измени Одлуке о задуживању за инфраструктурне пројекте 
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, начелник Управе за финансије, изворне 
приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
 
 
Број: 846-2/2011-03 
Датум: 29.09.2011. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 



 
 
 
 На основу члана 33. и 36. Закона о јавном дугу (''Службени гласник РС'', број 
61/05 и 107/09), мишљења Министарства финансија број: 401-947/2011-001 од 21. 09. 
2011. године и број: 401-983/2011/001 од 28. 9. 2011. године, члана 37. Статута Града 
Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/08) и члана 24. Одлуке о буџету Града 
Ниша за 2011. годину (''Службени лист Града Ниша'', број 92/10 и 37/11), 
 Скупштина Града Ниша, на седници од ______  2011. године, донела је    
 

 
О Д Л У К У 

о измени Одлуке о задуживању за  
инфраструктурне пројекте 

 
 

Члан 1.  
 

 У Одлуци о задуживању за инфраструктурне пројекте (''Службени лист Града 
Ниша'', број 15/2011) у члану 1. став 1. речи ''од 400.000.000,00 динара (словима: 
четиристотинемилионадинара) – 3.810.000,00 € у динарској противвредности)'' 
замењују се речима ''од 750.000.000 динара (седамстотинапедесетмилионадинара – 
7.250.000 € у динарској противвредности)'', а у ставу 1. алинеја 3, речи ''Програмом 
уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2011. 
годину'' замењују се речима ''програмима уређивања и одржавања за 2011. годину.'' 
 

Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу Града Ниша''. 
 
 
Број: ________________ 
У Нишу, _____________ 
  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

 Председник 
 
 

 Проф. Др Миле Илић 



 
 
 
 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 
 
 

Законом о јавном дугу (''Службени гласник РС'', број 61/05 и 107/09) прописано 
је да одлуку о задуживању локалне власти доноси надлежни орган локалне власти по 
претходно прибављеном мишљењу министарства, као и да се локалне власти могу 
дугорочно задуживати ради финансирања или рефинансирања капиталних 
инвестиционих расхода предвиђених у буџету локалне власти. 

Предложеном Одлуком, задуживање Града повећава се за 350.000.000 динара, а 
у циљу финансирања капиталних инвестиција. Преко Националног инвестиционог 
плана Граду су накнадно одобрени пројекти реконструкције, доградње и надоградње 
ОШ ''Душан Радовић'', изградње комбиноване дечије установе – обданиште 
''Пахуљица'', изградње спортских терена у ОШ ''Душан Радовић'' и реконструкције 
улица у граду и прелазак на режим кружних токова, те је у том смислу потребно 
обезбедити додатна средства на име учешћа Града у њиховој реализацији. Такође, с 
обзиром да Град Ниш капиталне инвестиције, у делу комуналне инфраструктуре, 
реализује преко Програма уређивања и Програма одржавања, предлаже се доношење 
наведене одлуке чиме се обезбеђују средства за завршетак започетих инвестиција. 

 
 
 
 
 

У Нишу, ___________ Начелник 
 Управе за финансије, изворне приходе  
 локалне самоуправе и јавне набавке  
 
 
 Снежана Јовановић 



Члан 1 Одлуке о задуживању за инфраструктурне пројекте („Службени лист Града 
Ниша“ број 15/2011) који се мења  

 
 

 
Члан 1.  

 
 Овом одлуком одобрава се задуживање Града Ниша у износу од 400.000.000,00 динара 
(словима: четиристотинемилиона динара) - 3.810.000,00 € у динарској противвредности) за 
реализацију следећих инфраструктурних пројеката: 

- Реконструкција и доградња градског стадиона „Чаир" у Нишу;  

- учешће Града Ниша у реализацији пројеката Националног инвестиционог плана (НИП-а) и  

- Реализација значајних инфрастру-ктурних пројеката планираних  Програмом уређивања 
грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2011. годину.   

 


