
 
 
 
 
 
 
 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 15.12.2011. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о буџету Града Ниша за 2012. годину. 
 
 II Предлог одлуке о буџету Града Ниша за 2012. 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: 1067-1/2011-03 
 
У Нишу, 15.12.2011. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 



ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
___________________________________________________________________ 
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На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, 
број 54/09, 73/10 и 101/10), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/07) и члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 88/08), Скупштина Града Ниша, на седници одржаној __________ 
2011. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 

О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2012. ГОДИНУ 

I. ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 

 Приходи и расходи буџета Града Ниша за 2012. годину (у даљем тексту: 
буџет), примања и издаци буџета града по основу продаје, односно набавке 
финансијске имовине, задуживања и отплате дуга утврђени су у следећим 
износима, и то: 

  2012. год. 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА  
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7 + 8) 8.271.514.000
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7): 8.250.514.000
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) 21.000.000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4 + 5) 8.786.892.000
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4): 5.754.406.000
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5): 3.032.486.000
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (кл. 7 + 8) - (кл. 4 + 5) -515.378.000
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) 54.000.000
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (7 + 8) - (4 + 5) + (92 - 62) -461.378.000
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 5.000.000
Примања о задуживања (категорија 91) 600.000.000
Неутрошена средства из претходних година 83.878.000
Издаци за отплату главнице дуга (61) 227.000.000
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних 
политика (део 62) 500.000
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 461.378.000
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Члан 2. 

 Буџет за 2012. годину састоји се од: 

1) Прихода и примања у износу од 8.271.514.000 динара; 
2) Расхода и издатака  у износу од 8.786.892.000 динара, 
3) Буџетског дефицита у износу од  515.378.000 динара. 

Средства за финансирање буџетског дефицита, набавку финансијске 
имовине и отплату дуга, обезбедиће се из примања од продаје финансијске 
имовине, задуживања града и пренетих средстава из претходне године. 

Члан 3. 

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету града у износу од 
30.000.000 динара. 

Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису 
утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да 
апропријације нису биле довољне. 

Градоначелник, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, 
доноси решење о употреби средстава  текуће буџетске резерве. 

Средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне кориснике 
буџетских средстава. 

Члан 4. 

 Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету града у износу од 
5.000.000 динара. 

Градоначелник, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, 
доноси решење о употреби средстава сталне буџетске резерве за намене утврђене 
законом. 

Члан 5. 

 Приходи и примања буџета града, заједно са пренетим неутрошеним 
средствима, у укупном износу од 9.014.392.000 динара по врстама, односно 
економским класификацијама, утврђени су у следећим износима: 
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К
ла
са

 

К
ат
ег
ор
иј
а 

Гр
уп
а О   П   И  С План за 2012. 

годину 

1 2 3 4 5 

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 8.930.514.000
7  Текући приходи 8.250.514.000
  
 71 Порези 5.504.414.000
  711 Порези на доходак, добит и капиталне добитке 4.490.000.000
  713 Порези на имовину 763.414.000
  714 Порез на добра и услуге 171.000.000
  716 Други порези 80.000.000
   
 73  Донације и трансфери 670.000.000
  732 Донације од међународних организација 130.000.000
  733 Трансфери од других нивоа власти 540.000.000
   
 74  Други приходи 2.076.100.000
  741 Приходи од имовине 631.000.000
  742 Приходи од продаје добара и услуга 1.362.000.000
  743 Новчане казне и одузета имовинска корист 53.000.000
  744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 100.000
  745 Мешовити и неодређени приходи 30.000.000
   
8   Примања од продаје нефинансијске имовине 21.000.000
 81  Примања од продаје основних средстава 11.000.000
  812 Примања од продаје покретне имовине 1.000.000
  813 Примањa од продаје осталих основних средстава 10.000.000
   
 82  Примањa од продаје робних резерви 10.000.000
  821 Примањa од продаје робних резерви 10.000.000
   
9   Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 659.000.000
 91  Примања од задуживања 600.000.000
  911 Примања од домаћег задуживања 600.000.000
   
 92  Примања од продаје финансијске имовине 59.000.000
  921 Примања од продаје домаће финансијске имовине 59.000.000
   

II     ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 83.878.000
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Екон. 
клас. 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ 
ГОДИНА  

Н  А  З  И  В  План за 2012. 
годину 

1 2 3 
7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 8.250.514.000

711000 Порези на доходак, добит и капиталне добитке   
711110 Порез на зараде 3.900.000.000
711120 Порез на приходе од самосталних  делатности 120.000.000
711140 Порез на приходе од имовине 170.000.000
711190 Порез на друге приходе 300.000.000

  Укупно 711000 4.490.000.000
713000 Порези на имовину   
713120 Порез на имовину 493.414.000
713310 Порез на наслеђе и поклон 20.000.000
713420 Порез на капиталне трансакције 250.000.000

  Укупно 713000 763.414.000
714000 Порез  на добра и услуге   
714513 Комунална такса за држање мотор. друм. и прикљ. возила 31.000.000
714514 Годишња накнада за друмска мот. возила тракторе и прикључна возила 50.000.000
714540 Накнаде за коришћење добара од општег интереса 20.000.000
714552 Боравишна такса 20.000.000
714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење жив. средине 50.000.000

  Укупно 714000 171.000.000
716000 Други порези   
716110 Комунална такса на фирму 80.000.000

  Укупно 716000 80.000.000
732000 Донације од међународних организација   
732141 Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова 130.000.000

  Укупно 732000 130.000.000
733000 Трансфери од других нивоа власти   
733141 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова 520.000.000
733142 Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова 20.000.000

  Укупно 733000 540.000.000
741000 Приходи од имовине   
741141 Приходи буџета града од кам. на сред. КРТ-а  укључена у депозит банака 10.000.000
741142 Приходи од камата на средства корисника буџета града која су укључена у 

депозит пословне банке са којом надлежни орган града закључи уговор о 
депоновању средстава по виђењу 5.000.000

741241 Дивиденда буџета градова 1.000.000
741532 Комунална такса за коришћење простора за паркирање 15.000.000
741534 Накнаде за коришћење грађевинског земљишта (земљарина) 600.000.000

  Укупно 741000 631.000.000
  

 



5 
 

 

Екон. 
клас. 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ 
ГОДИНА  

Н  А  З  И  В  План за 2012. 
годину 

1 2 3 
742000 Приходи од продаје добра и услуга   
742142 Приходи од давања у закуп непокретности у државној својини које 

користе градови 140.000.000
742143 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова 550.000.000
742144 Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине 2.000.000
742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 650.000.000
742341 Приходи градских органа  20.000.000

  Укупно 742000 1.362.000.000
743000 Новчане казне и одузета имовинска корист   
743324 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 50.000.000
743341 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова 3.000.000

  Укупно 743000 53.000.000
744000 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   
744141 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист 

нивоа градова 100.000
  Укупно 744000 100.000

745000 Мешовити и неодређени приходи   
745141 Остали  приходи у корист нивоа градова 30.000.000

  Укупно 745000 30.000.000
8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 21.000.000

812000 Примања од продаје покретне имовине   
812141 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова 1.000.000

  Укупно 812000 1.000.000
813000 Примањa од продаје осталих основних средстава   
813141 Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова 10.000.000

  Укупно 813000 10.000.000
821000 Примањa од продаје робних резерви   
821140 Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова  10.000.000

  Укупно 821000 10.000.000
9 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 659.000.000
911000 Примања од домаћег задуживања   
911441 Примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа 

градова 600.000.000
  Укупно 911000: 600.000.000

921000 Примања од продаје домаће финансијске имовине   
921540 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским 

институцијама у корист нивоа градова 54.000.000
921941 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа 

градова 5.000.000
  Укупно 921000 59.000.000
  УКУПНО: 8.930.514.000
  ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 83.878.000
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Члан 6. 

 Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим 
износима: 

К
ла
са

 

К
ат
ег
ор
иј
а 

Гр
уп
а 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2012. ГОДИНУ 

О   П   И  С Средства из 
буџета 

Издаци из 
сопствених 
прихода 
буџетских 
корисника 

Укупна 
средства 

4  Текући расходи 5.754.406.000 656.228.000 6.410.634.000
41  Расходи за запослене 1.739.730.000 227.348.000 1.967.078.000
42  Коришћење услуга и роба 1.693.526.000 411.049.000 2.104.575.000
43  Употреба основних средстава 0 2.578.000 2.578.000
44  Отплата камате 111.800.000 174.000 111.974.000
45  Субвенције 467.949.000 0 467.949.000
46  Донације и трансфери 1.048.005.000 285.000 1.048.290.000
47  Права из социјалног осигурања 349.400.000 0 349.400.000
48  Остали расходи 308.996.000 14.794.000 323.790.000
49  Административни трансфери из 

буџета 35.000.000 0 35.000.000
 
 

5  Издаци за нефинансијку имовину 3.032.486.000 76.595.000 3.109.081.000
51  Основна средства 2.842.486.000 31.441.000 2.873.927.000
52  Залихе 10.000.000 45.154.000 55.154.000
54  Природна имовинa 180.000.000 0 180.000.000

 
6  Издаци за отплату главнице и 

набавку финансијске имовине 227.500.000 19.000 227.519.000
61  Отплата главнице 227.000.000 19.000 227.019.000
62  Набавка финансијске имовине 500.000 0 500.000

              
      УКУПНО: 9.014.392.000 732.842.000 9.747.234.000
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К
ла
са

 

К
ат
ег
ор
иј
а 

Гр
уп
а 

 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2012. ГОДИНУ 

О   П   И  С Средства из 
буџета  

Издаци из 
сопствених 
прихода 
буџетских 
корисника 

Укупна 
средства 

 
4     Текући расходи 5.754.406.000 656.228.000 6.410.634.000

41  Расходи за запослене 1.739.730.000 227.348.000 1.967.078.000
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.397.503.000 157.931.000 1.555.434.000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 250.155.000 28.277.000 278.432.000
413 Накнаде у натури 43.646.000 7.409.000 51.055.000
414 Социјална давања запосленима 18.326.000 19.991.000 38.317.000
415 Накнаде трошкова за запослене 0 4.892.000 4.892.000
416 Награде запосленима и остали посебни 

расходи  8.300.000 8.848.000 17.148.000
417 Посланички додатак 21.800.000 0 21.800.000

 
42  Коришћење услуга и роба 1.693.526.000 411.049.000 2.104.575.000

421 Стални трошкови 218.330.000 30.944.000 249.274.000
422 Трошкови путовања 16.725.000 9.280.000 26.005.000
423 Услуге по уговору 244.171.000 115.570.000 359.741.000
424 Специјализоване услуге 1.064.308.000 43.613.000 1.107.921.000
425 Текуће поправке и одржавање 47.775.000 30.735.000 78.510.000
426 Материјал 102.217.000 180.907.000 283.124.000

 
43  Употреба основних средстава 0 2.578.000 2.578.000

431 Амортизација некретнина и опреме 0 2.578.000 2.578.000
 

44  Отплата камате 111.800.000 174.000 111.974.000
441 Отплате домаћих камата 106.000.000 154.000 106.154.000
442 Отплата страних камата 5.800.000 0 5.800.000
444 Пратећи трошкови задуживања 0 20.000 20.000

 
45  Субвенције 467.949.000 0 467.949.000

451 Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 467.949.000 0 467.949.000

 
46  Донације и трансфери 1.048.005.000 285.000 1.048.290.000

462 Дотације међународним организацијама 1.000.000 0 1.000.000
463 Трансфери осталим нивоима власти 1.047.005.000 0 1.047.005.000
465 Остале донације, дотације и трансфери 0 285.000 285.000
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К
ла
са

 

К
ат
ег
ор
иј
а 

Гр
уп
а 

 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2012. ГОДИНУ 

О   П   И  С Средства из 
буџета  

Издаци из 
сопствених 
прихода 
буџетских 
корисника 

Укупна 
средства 

47  Права из социјалног осигурања 349.400.000 0 349.400.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 349.400.000 0 349.400.000

 
48  Остали расходи 308.996.000 14.794.000 323.790.000

481 Дотације невладиним организацијама 270.449.000 387.000 270.836.000
482 Порези, обавезне таксе и казне  25.900.000 12.741.000 38.641.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова  12.647.000 1.666.000 14.313.000

 
49  Административни трансфери из буџета 35.000.000 0 35.000.000

499 Средства резерве 35.000.000 0 35.000.000
 

5     Издаци за нефинансијку имовину 3.032.486.000 76.595.000 3.109.081.000
51  Основна средства 2.842.486.000 31.441.000 2.873.927.000

511 Зграде и грађевински објекти 2.722.701.000 12.085.000 2.734.786.000
512 Машине и опрема 88.975.000 14.947.000 103.922.000
513 Остале некретнине и опрема 200.000 4.099.000 4.299.000
515 Нематеријална имовина 30.610.000 310.000 30.920.000

 
52  Залихе 10.000.000 45.154.000 55.154.000

521 Робне резерве 10.000.000 0 10.000.000
523 Залихе робе за даљу продају 0 45.154.000 45.154.000

54  Природна имовинa 180.000.000 0 180.000.000
541 Земљиште 180.000.000 0 180.000.000

 
6 

  
  Издаци за отплату главнице и набавку 

финансијске имовине 227.500.000 19.000 227.519.000
61  Отплата главнице 227.000.000 19.000 227.019.000

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 173.000.000 19.000 173.019.000
612 Отплата главнице страним кредиторима 54.000.000 0 54.000.000

 
62  Набавка финансијске имовине 500.000 0 500.000

    621 Набавка домаће финансијске имовине 500.000 0 500.000
      УКУПНО: 9.014.392.000 732.842.000 9.747.234.000
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II. ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 7. 

Средства из буџета у износу од 9.014.392.000 динара и сопствени приходи   
и примања директних и индиректних корисника средстава буџета у износу од  
732.842.000 динара, распоређује се по корисницима и то: 
 

Ра
зд
ео

 

Гл
ав
а 

фу
нк
ци
ја

 

Бр
ој

 п
оз
иц
иј
е 

Ек
он

. к
ла
с.

 

О  П  И  С Средства из 
буџета  

Средства из 
осталих 
извора 

Укупна 
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1    СКУПШТИНА ГРАДА НИША  

 111  Извршни и законодавни органи 
  1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 18.774.000 18.774.000 
  2 412 Социјални доприноси на терет послодавца  3.361.000 3.361.000 
  3 413 Накнаде у натури 174.000 174.000 
  4 414 Социјална давања запосленима 150.000 150.000 
  5 416 Награде запосленима и остали посебни расходи  500.000 500.000 
  6 417 Посланички додатак 16.700.000 16.700.000 
  7 422 Трошкови путовања 250.000 250.000 
  8 423 Услуге по уговору 2.600.000 2.600.000 
    Износ од 1.300.000 динара намењен је за рад 

скупштинских комисија 
  9 481 Дотације невладиним организацијама 19.927.000 19.927.000 
    Ова апропријација намењена је за : 
     - финансирање редовног рада политичких 

странака у складу са законом 10.932.000 10.932.000 
     - покриће трошкова изборне кампање 8.995.000   8.995.000 
    Извори финансирања за функцију 111: 
   01 Приходи из буџета 62.436.000 0 62.436.000 
    Укупно за функцију 111: 62.436.000 0 62.436.000 
    Извори финансирања: 
   01 Приходи из буџета 62.436.000 0 62.436.000 
    УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1: 62.436.000 0 62.436.000 

2     ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ 
2.1    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 111   Извршни и законодавни органи 
  10 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  4.132.000 4.132.000 
  11 412 Социјални доприноси на терет послодавца  740.000 740.000 
  12 413 Накнaде у натури 36.000 36.000 
  13 414 Социјална давања запосленима 50.000 50.000 
  14 417 Посланички додатак 2.500.000 2.500.000 
  15 422 Трошкови путовања 2.000.000 2.000.000 
  16 423 Услуге по уговору 4.000.000   4.000.000 
    Извори финансирања за функцију 111: 
   01 Приходи из буџета 13.458.000 0 13.458.000 
    Укупно за функцију 111: 13.458.000 0 13.458.000 
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470 Остале делатности 
  17 463 Трансфери осталим нивоима власти 2.500.000 2.500.000
    Ова апропријација намењена је за финансирање 

пројеката по посебном Правилнику, од чега 
1.000.000 динара за Универзитет - Студентски 
парламент       

    Извори финансирања за функцију 470: 
   01 Приходи из буџета 2.500.000 0 2.500.000 
    Укупно за функцију 470: 2.500.000 0 2.500.000 
 860   Рекреација, култура и вере некласификоване на 

другом месту 
  18 481 Дотације невладиним организацијама 10.000.000 10.000.000 
    Ова апропријација намењена је за невладине 

организације у складу са Правилником        
    Извори финансирања за функцију 860: 
   01 Приходи из буџета 10.000.000 0 10.000.000 
    Укупно за функцију 860: 10.000.000 0 10.000.000 
    Извори финансирања за главу 2.1: 
   01 Приходи из буџета 25.958.000 0 25.958.000 
    Укупно за главу 2.1: 25.958.000 0 25.958.000 

2.2    ГРАДСКО ВЕЋЕ 
 111   Извршни и законодавни органи 
  19 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  15.780.000 15.780.000 
  20 412 Социјални доприноси на терет послодавца  2.825.000 2.825.000 
  21 413 Накнaде у натури 66.000 66.000 
  22 414 Социјална давања запосленима 50.000 50.000 
  23 417 Посланички додатак 2.600.000 2.600.000 
  24 421 Стални трошкови 1.000.000 1.000.000 
  25 422 Трошкови путовања 1.000.000 1.000.000 
  26 423 Услуге по уговору 5.300.000   5.300.000 
    Извори финансирања за функцију 111: 
   01 Приходи из буџета 28.621.000   28.621.000 
    Укупно за функцију 111: 28.621.000 0 28.621.000 
    Извори финансирања за главу 2.2: 
   01 Приходи из буџета 28.621.000   28.621.000 
    Укупно за главу 2.2: 28.621.000 0 28.621.000 
          
    УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2: 54.579.000 0 54.579.000 

3     УПРАВА ГРАДА 

 
3.1    УПРАВА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И 

ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
 130   Опште услуге 
  27 421 Стални трошкови  3.600.000 3.600.000 
  28 423 Услуге по уговору  14.000.000 14.000.000 
    Ова апропријација намењена је за: 

 
     - спровођење избора одборника у Скупштини 

града 13.000.000 13.000.000 
     - рад управе 1.000.000 1.000.000 
  29 426 Материјал  7.700.000 7.700.000 
    Ова апропријација намењена је за: 

 
     - спровођење избора одборника у Скупштини 

града 500.000 500.000 
     - рад управе 7.200.000   7.200.000 
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    Извори финансирања за функцију 130: 
   01 Приходи из буџета 25.300.000 0 25.300.000
    Укупно за функцију 130: 25.300.000 0 25.300.000 
    Извори финансирања за главу 3.1: 
   01 Приходи из буџета 25.300.000 0 25.300.000 

      Укупно за главу 3.1: 25.300.000 0 25.300.000 

 

3.2    УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ 
ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 130   Опште услуге 
  30 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 475.714.000 475.714.000 
  31 412 Социјални доприноси на терет послодавца 85.153.000 85.153.000 
  32 413 Накнаде у натури 17.681.000 17.681.000 
  33 414 Социјална давања запосленима  12.800.000 12.800.000 
  34 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 4.500.000 4.500.000 
  35 421 Стални трошкови 10.000.000 10.000.000 
  36 422 Трошкови путовања  4.500.000 4.500.000 
  37 423 Услуге по уговору  21.000.000 21.000.000 
  38 424 Специјализоване услуге 19.000.000 19.000.000 
  39 426 Материјал 1.500.000 1.500.000 
  40 462 Дотације међународним организацијама  1.000.000 1.000.000 
  41 482 Порези, обавезне таксе и казне  500.000 500.000 
  42 499 Средства резерве 35.000.000 35.000.000 
    Ова апропријација намењена је за: 
    Сталну буџетску резерву                    5.000.000 5.000.000 
    Текућу буџетску резерву                          30.000.000 30.000.000 
  43 511 Зграде и грађевински објекти 470.000.000 470.000.000 
    Ова апропријација намењена је за учешће града у 

одобреном пројекту преко Фонда за развој 
  44 621 Набавка домаће финансијске имовине 500.000 500.000 
    Ова апропријација намењена је за оснивачки улог 

за установе и предузећа чији је оснивач Град Ниш       
    Извори финансирања за функцију 130: 
   01 Приходи из буџета 1.158.848.000 0 1.158.848.000 
    Укупно за функцију 130: 1.158.848.000 0 1.158.848.000 
 170   Трансакције везане за јавни дуг 
  45 441 Отплата домаћих камата 106.000.000 106.000.000 
  46 442 Отплата страних камата 5.800.000 5.800.000 
  47 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 173.000.000 173.000.000 
  48 612 Отплата главнице страним кредиторима 54.000.000   54.000.000 
    Извори финансирања за функцију 170: 
   01 Приходи из буџета 279.000.000 279.000.000 
   12 Примања од отплате датих кредита и продаје 

финансијске имовине 59.800.000   59.800.000 
    Укупно за функцију 170: 338.800.000 0 338.800.000 
 180   Трансакције општег карактера између 

различитих нивоа власти 
   49 463 Трансфери осталим нивоима власти 287.175.000 287.175.000 
     Ова апропријација намењена је за: 
      - финансирање текућег пословања и програмских 

активности градских општина 284.675.000 284.675.000 
      - остале намене градским општинама 2.500.000   2.500.000 

    Извори финансирања за функцију 180: 
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   01 Приходи из буџета 287.175.000 0 287.175.000 
    Укупно за функцију 180: 287.175.000 0 287.175.000 
    Извори финансирања за главу 3.2: 
   01 Приходи из буџета 1.725.023.000 1.725.023.000 
   12 Примања од отплате датих кредита и продаје 

финансијске имовине 59.800.000 59.800.000 
    Укупно за главу 3.2: 1.784.823.000 0 1.784.823.000 

     

3.3    УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ  И 
ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 

 010   Болест и инвалидност 
  50 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.600.000 1.600.000 
    Ова апропријација намењена је за финансирање 

борачко-инвалидске заштите                                        
  51 481 Дотације невладиним организацијама 17.900.000 17.900.000 
    Ова апропријација намењена је за: 
     - финансирање програмских активности 

социјално-хуманитарних организација и права из 
проширених видова социјалне заштите  12.900.000 12.900.000 

     - реализацију пројекта "Сервис персоналних 
асистената Ниш" - СПАН 5.000.000 5.000.000

    Извори финансирања за функцију 010: 
   01 Приходи из буџета 19.500.000 0 19.500.000
    Укупно за функцију 010: 19.500.000 0 19.500.000 
 020   Старост 
  52 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4.200.000 4.200.000 
    Ова апропријација намењена је за: 
     - Финансирање припремања и допремања хране 

за децу ометену у развоју и стара изнемогла лица     3.100.000 3.100.000 
     - Помоћ у кући 1.000.000 1.000.000 
     - Дневни боравак за старе особе  100.000   100.000 
    Извори финансирања за функцију 020: 
   01 Приходи из буџета 4.200.000 0 4.200.000 
    Укупно за функцију 020: 4.200.000 0 4.200.000 
 040   Породица и деца 
  53 423 Услуге по уговору 1.850.000 1.850.000 

 
    Ова апропријација намењена је за накнаде за рад 

стручних комисија 
  54 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 313.600.000 313.600.000 
    Ова апропријација намењена је за: 
     - Једнократну новчану помоћ за прворођено дете     29.000.000 29.000.000 
     - Пакет за новорођенче                       27.000.000 27.000.000 
     - Новчану помоћ за дупле близанце, тројке и 

четворке                                                       6.600.000 6.600.000 
     - Једнократну новчану помоћ за поступак 

вантелесне оплодње 5.500.000 5.500.000 
     - Бесплатну ужину за децу основношколског 

узраста 27.000.000 27.000.000 
     - Бесплатну ужину за децу ометену у развоју у 

школи за основно и средње образовање "14. 
Октобар" у Нишу  800.000 800.000 

     - Трошкове бесплатног сахрањивања  800.000 800.000 
     - Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и 

прогнаним лицима из средстава буџета Републике 
Србије 100.000 100.000 
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     - Пакете за ђаке прваке 2.600.000 2.600.000 
     - Бесплатан оброк (Народна кухиња)                          11.000.000 11.000.000 
     - Делимично, односно потпуно ослобађање од 

плаћања стамбено-комуналних услуга   18.000.000 18.000.000 
     - Привремени смештај у прихватилишта и 

прихватне станице  7.000.000 7.000.000 
     - Социјално становање у заштићеним условима  1.200.000 1.200.000 
     - Једнократну новчану помоћ 116.000.000 116.000.000 
     - Увећану једнократну новчану помоћ 5.000.000 5.000.000 
     - Накнаду послодавцима за запошљавање 

трудница 36.000.000 36.000.000 
     - Регресирање трошкова исхране у продуженом 

боравку за децу основношколског узраста до 10 
година старости 9.000.000 9.000.000 

     - Регресирање трошкова боравка деце 
основношколског узраста у дечијем одмаралишту 
у Дивљани 11.000.000   11.000.000 

    Извори финансирања за функцију 040: 
   01 Приходи из буџета 315.450.000 0 315.450.000 
    Укупно за функцију 040: 315.450.000 0 315.450.000 
 090    Социјална заштита  
  55 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 19.921.000 19.921.000 
  56 412 Социјални доприноси на терет послодавца 3.566.000 3.566.000 
  57 413 Накнаде у натури 670.000 670.000 
  58 421 Стални трошкови 1.250.000 1.250.000 
  59 422 Трошкови путовања 110.000 110.000 
  60 423 Услуге по уговору 325.000 325.000 
  61 424 Специјализоване услуге 90.000 90.000 
  62 425 Текуће поправке и одржавање 260.000 260.000 
  63 426 Материјал 900.000 900.000 
  64 463 Трансфери осталим нивоима власти 34.040.000 34.040.000 
    Ова апропријација намењена је за: 
     - Установу "Центар за социјални рад"   19.935.000 19.935.000 
     - Установу "Геронтолошки центар" 3.105.000 3.105.000 
     - Установу "Сигурна кућа" 11.000.000 11.000.000 
  65 481 Дотације невладиним организацијама 43.000.000 43.000.000 
    Ова апропријација намењена је за реализацију 

програмских активности Организације Црвени 
Крст Ниш - Народна кухиња 

  66 482 Порези, обавезне таксе и казне  200.000 200.000 
  67 511 Зграде и грађевински објекти 4.800.000 4.800.000 
  68 512 Машине и опрема 500.000   500.000 
    Извори финансирања за функцију 090: 
   01 Приходи из буџета 109.632.000 0 109.632.000 
    Укупно за функцију 090: 109.632.000 0 109.632.000 
 760   Здравство некласификовано на другом месту 
  69 463 Трансфери осталим нивоима власти 46.000.000 46.000.000 
    Ова апропријација намењена је за финансирање 

изградње, одржавање и опремање здравствених 
установа       

    Извори финансирања за функцију 760: 
   01 Приходи из буџета 46.000.000 0 46.000.000 
    Укупно за функцију 760: 46.000.000 0 46.000.000 
    Извори финансирања за главу 3.3: 
   01 Приходи из буџета 494.782.000 0 494.782.000 
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    Укупно за главу 3.3: 494.782.000 0 494.782.000 
    

 
3.4    УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ, 

ОМЛАДИНУ  И СПОРТ 

  130   Опште услуге 

   70 423 Услуге по уговору 3.218.000 3.218.000 

     Ова апропријација намењена је за: 

      - популаризацију омладине и реализацију 
пројеката превенције болести зависности 2.700.000 2.700.000 

      - израду локалне стратегије за младе 518.000 518.000 

   71 481 Дотације невладиним организацијама 3.710.000   3.710.000 

     Извори финансирања за функцију 130: 

    01 Приходи из буџета 6.928.000 0 6.928.000 

     Укупно за функцију 130: 6.928.000 0 6.928.000
 810   Услуге спорта и рекреације  
  72 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 47.115.000 19.601.000 66.716.000 
  73 412 Социјални доприноси на терет послодавца 8.434.000 3.510.000 11.944.000 
  74 413 Накнаде у натури  0 48.000 48.000 
  75 414 Социјална давања запосленима 0 2.376.000 2.376.000 
  76 415 Накнаде трошкова за запослене 0 3.374.000 3.374.000 
  77 416 Награде запосленима и остали посебни расходи  0 300.000 300.000 
  78 421 Стални трошкови  54.000.000 2.892.000 56.892.000 
  79 422 Трошкови путовања 0 2.457.000 2.457.000
  80 423 Услуге по уговору 0 3.806.000 3.806.000 
  81 424 Спeцијализоване услуге  0 1.319.000 1.319.000 
  82 425 Текуће поправке и одржавање 4.382.000 1.170.000 5.552.000 
  83 426 Материјал 450.000 4.395.000 4.845.000 
  84 431 Амортизација некретнина и опреме 0 1.947.000 1.947.000 
  85 441 Отплате домаћих камата 0 154.000 154.000 
  86 465 Остале  дотације и трансфери 0 285.000 285.000 
  87 481 Дотације невладиним организацијама 175.000.000 0 175.000.000 
    Ова апропријација намењена је за спортске 

организације и школски и рекреативни спорт            
  88 482 Порези, обавезне таксе и казне  0 703.000 703.000 
  89 511 Зграде и грађевински објекти      80.000.000 0 80.000.000 
  90 512 Машине и опрема         30.000.000 727.000 30.727.000 
  91 523 Залихе робе за даљу продају 0 1.404.000 1.404.000 
  92 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 0 19.000 19.000 
    Извори финансирања за функцију 810: 
   01 Приходи из буџета 399.381.000 399.381.000 
   04 Сопствени приходи буџетских корисника: 50.487.000 50.487.000 
    Укупно за функцију 810: 399.381.000 50.487.000 449.868.000 

  820   Услуге културе 
  93 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 284.941.000 8.441.000 293.382.000 
  94 412 Социјални доприноси на терет послодавца 51.005.000 1.514.000 52.519.000 
  95 413 Накнаде у натури 7.731.000 997.000 8.728.000 
  96 414 Социјална давања запосленима 2.067.000 2.600.000 4.667.000 
  97 415 Накнаде трошкова за запослене 0 438.000 438.000 
  98 416 Награде запосленима и остали посебни расходи  3.000.000 2.160.000 5.160.000 
  99 421 Стални трошкови 28.000.000 6.428.000 34.428.000 
  100 422 Трошкови путовања 2.500.000 4.086.000 6.586.000 
  101 423 Услуге по уговору 38.500.000 16.945.000 55.445.000 
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  102 424 Специјализоване услуге 45.200.000 37.317.000 82.517.000 
  103 425 Текуће поправке и одржавање  4.196.000 1.368.000 5.564.000 
  104 426 Материјал 5.693.000 4.155.000 9.848.000
  105 431 Амортизација некретнина и опреме 0 411.000 411.000 
  106 481 Дотације невладиним организацијама 0 70.000 70.000 
  107 482 Порези, обавезне таксе и казне  0 815.000 815.000 
  108 483 Новчане казне и пенали по решењу судова  2.400.000 466.000 2.866.000 
  109 511 Зграде и грађевински објекти 30.240.000 85.000 30.325.000 
  110 512 Машине и опрема 8.364.000 2.635.000 10.999.000
  111 513 Остале некретнине и опрема 0 4.099.000 4.099.000 
  112 515 Нематеријална имовина 3.000.000 260.000 3.260.000 
  113 523 Залихе робе за даљу продају 0 500.000 500.000 

      Извори финансирања за функцију 820: 
   01 Приходи из буџета 516.837.000 516.837.000 
   04 Сопствени приходи буџетских корисника: 95.790.000 95.790.000
    Укупно за функцију 820: 516.837.000 95.790.000 612.627.000 
 830   Услуге емитовања и издаваштва 
  114 423 Услуге по уговору 16.500.000 16.500.000 

 
    Ова апропријација намењена је за услуге 

информисања јавности 
   115 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 

и организацијама 45.540.000 45.540.000 
     Ова апропријација намењена је за финансирање 

програмских активности ЈП "Нишка телевизија"        
    Извори финансирања за функцију 830: 
   01 Приходи из буџета 62.040.000 0 62.040.000 
    Укупно за функцију 830: 62.040.000 0 62.040.000 
 911   Предшколско образовање  
  116 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 373.655.000 118.039.000 491.694.000 
  117 412 Социјални доприноси на терет послодавца 66.884.000 21.130.000 88.014.000 
  118 413 Накнаде у натури 13.600.000 5.794.000 19.394.000 
  119 414 Социјална давања запосленима 1.000.000 11.500.000 12.500.000 
  120 416 Награде запосленима и остали посебни расходи  0 3.000.000 3.000.000 
  121 421 Стални трошкови 30.220.000 16.905.000 47.125.000 
  122 422 Трошкови путовања 200.000 800.000 1.000.000 
  123 423 Услуге по уговору 1.400.000 5.500.000 6.900.000 
  124 424 Специјализоване услуге 1.400.000 2.356.000 3.756.000 
     Ова апропријација намењена је за: 
      - Медицинске услуге 800.000 1.956.000 2.756.000 
      - Фестивал за децу "Златна пчелица" 600.000 400.000 1.000.000 
  125 425 Текуће поправке и одржавање  5.000.000 24.800.000 29.800.000 
  126 426 Материјал 53.117.000 161.405.000 214.522.000 
  127 481 Дотације невладиним организацијама 0 200.000 200.000 
  128 482 Порези, обавезне таксе и казне  0 7.750.000 7.750.000 
  129 483 Новчане казне и пенали по решењу судова  0 1.100.000 1.100.000 
  130 511 Зграде и грађевински објекти 11.850.000 0 11.850.000 
  131 512 Машине и опрема 11.260.000 10.285.000 21.545.000
  132 523 Залихе робе за даљу продају 0 40.000.000 40.000.000 
    Извори финансирања за функцију 911:
   01 Приходи из буџета 569.586.000 569.586.000 
   04 Сопствени приходи буџетских корисника: 430.564.000 430.564.000 
    Укупно за функцију 911: 569.586.000 430.564.000 1.000.150.000 
 912   Основно образовање 
  133 463 Трансфери осталим нивоима власти 355.410.000 355.410.000 
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    Ова апропријација намењена је за: 
     - Текуће расходе (социјална давања, накнаде за 

запослене, јубиларне награде, стални трошкови, 
трошкови путовања, услуге по уговору, 
специјализоване услуге и материјал)  280.000.000 280.000.000 

     - Текуће поправке и одржавање          11.810.000 11.810.000 
     - Зграде и грађевинске објекте         48.000.000 48.000.000 
     - Машине и опрему                          15.600.000   15.600.000 
    Извори финансирања за функцију 912: 
   01 Приходи из буџета 355.410.000 0 355.410.000 
    Укупно за функцију 912: 355.410.000 0 355.410.000 
 920   Средње образовање  
  134 463 Трансфери осталим нивоима власти 195.180.000 195.180.000 
    Ова апропријација намењена је за: 
     - Текуће расходе (социјална давања, накнаде за 

запослене, јубиларне награде, стални трошкови, 
трошкови путовања, услуге по уговору, 
специјализоване услуге и материјал)  145.000.000 145.000.000 

     - Текуће поправке и одржавање          11.280.000 11.280.000 
     - Зграде и грађевинске објекте         30.500.000 30.500.000 
     - Машине и опрему                          8.400.000   8.400.000 
    Извори финансирања за функцију 920: 
   01 Приходи из буџета 195.180.000 0 195.180.000 
    Укупно за функцију 920: 195.180.000 0 195.180.000 
 950   Образовање које није дефинисано нивоом 
  135 463 Трансфери осталим нивоима власти 6.700.000 6.700.000 
    Ова апропријација намењена је за трошкове 

путовања ученика по одлуци и закону 
  136 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 30.000.000 30.000.000 
    Ова апропријација намењена је за подстицајна 

средства за талентоване ученике и студенте       
    Извори финансирања за функцију 950: 
   01 Приходи из буџета 36.700.000 0 36.700.000 
    Укупно за функцију 950: 36.700.000 0 36.700.000 
 960   Помоћне услуге у образовању  
  137 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 23.050.000 0 23.050.000 
  138 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4.126.000 0 4.126.000 
  139 413 Накнаде у натури 900.000 100.000 1.000.000 
  140 414 Социјална давања запосленима  264.000 800.000 1.064.000 
  141 421 Стални трошкови 2.688.000 200.000 2.888.000 
  142 422 Трошкови путовања 0 100.000 100.000 
  143 423 Услуге по уговору 0 500.000 500.000 
  144 424 Специјализоване услуге 660.000 440.000 1.100.000 
     Ова апропријација намењена је за Фестивал дечије 

музике "Мајска песма" 
  145 425 Текуће поправке и одржавање  452.000 100.000 552.000 
  146 426 Материјал 500.000 300.000 800.000 
  147 482 Порези, обавезне таксе и казне  100.000 500.000 600.000 
  148 483 Новчане казне и пенали по решењу судова  100.000 0 100.000 
  149 512 Машине и опрема 500.000 0 500.000 
  150 523 Залихе робе за даљу продају 0 250.000 250.000 
    Извори финансирања за функцију 960: 
   01 Приходи из буџета 33.340.000 33.340.000 
   04 Сопствени приходи буџетских корисника: 3.290.000 3.290.000 
    Укупно за функцију 960: 33.340.000 3.290.000 36.630.000 
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 980   Образовање некласификовано на другом месту  
  151 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 5.207.000 6.100.000 11.307.000 
  152 412 Социјални доприноси на терет послодавца  932.000 1.093.000 2.025.000 
  153 413 Накнаде у натури 135.000 350.000 485.000 
  154 416 Награде запосленима и остали посебни расходи  0 200.000 200.000 
  155 421 Стални трошкови 2.165.000 2.420.000 4.585.000 
  156 422 Трошкови путовања 0 1.000.000 1.000.000 
  157 423 Услуге по уговору 120.000 6.100.000 6.220.000 
  158 424 Специјализоване услуге 0 350.000 350.000 
  159 425 Текуће поправке и одржавање 0 1.300.000 1.300.000 
  160 426 Материјал 350.000 6.500.000 6.850.000 
  161 482 Порези, обавезне таксе и казне  0 1.300.000 1.300.000 
  162 512 Машине и опрема 0 1.000.000 1.000.000 
    Извори финансирања за функцију 980: 
   01 Приходи из буџета 8.909.000 8.909.000 
   04 Сопствени приходи буџетских корисника: 27.713.000 27.713.000 
    Укупно за функцију 980: 8.909.000 27.713.000 36.622.000 
    Извори финансирања за главу 3.4: 
   01 Приходи из буџета 2.184.311.000   2.184.311.000 
   04 Сопствени приходи буџетских корисника: 607.844.000 607.844.000 
    Укупно за главу 3.4: 2.184.311.000 607.844.000 2.792.155.000 

 
3.5    УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
 130   Опште услуге 
  163 416 Награде запосленима и остали посебни расходи  300.000 300.000 

 
    Ова апропријација намењена је за накнаде 

члановима стручних комисија 
  164 423 Услуге по уговору 400.000 400.000 

 
    Ова апропријација намењена je за ангажовање 

стручних консултаната 
  165 424 Специјализоване услуге 1.300.000 1.300.000 
    Ова апропријација намењена је за: 

 
     - набавку и постављање табли са називима улица 

и тргова 1.000.000 1.000.000 
     - кровне ознаке за такси превоз 300.000   300.000 
    Извори финансирања за функцију 130: 
   01 Приходи из буџета 2.000.000 0 2.000.000 
    Укупно за функцију 130: 2.000.000 0 2.000.000 
 133   Остале опште услуге  
  166 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  104.568.000 5.000.000 109.568.000 
  167 412 Социјални доприноси на терет послодавца  18.718.000 895.000 19.613.000 
  168 413 Накнаде у натури 1.035.000 90.000 1.125.000 
  169 414 Социјална давања запосленима 1.000.000 2.415.000 3.415.000 
  170 415 Накнаде трошкова за запослене  0 1.080.000 1.080.000 
  171 416 Награде запосленима и остали посебни расходи  0 3.140.000 3.140.000 
  172 421 Стални трошкови  8.070.000 976.000 9.046.000 
  173 422 Трошкови путовања 240.000 240.000 480.000
  174 423 Услуге по уговору 2.473.000 3.144.000 5.617.000 
  175 424 Специјализоване услуге 105.000 390.000 495.000 
  176 425 Текуће поправке и одржавање  725.000 550.000 1.275.000 
  177 426 Материјал 1.985.000 1.600.000 3.585.000 
  178 431 Амортизација некретнина и опреме 0 200.000 200.000 
  179 482 Порези, обавезне таксе и казне  3.100.000 1.580.000 4.680.000 
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  180 483 Новчане казне и пенали по решењу судова  4.797.000 100.000 4.897.000 
  181 511 Зграде и грађевински објекти 0 10.000.000 10.000.000 
  182 512 Машине и опрема 375.000 100.000 475.000
  183 515 Нематеријална имовина 100.000 50.000 150.000 
    Извори финансирања за функцију 133: 
   01 Приходи из буџета 147.291.000 147.291.000 
   04 Сопствени приходи буџетских корисника: 31.550.000 31.550.000 
    Укупно за функцију 133: 147.291.000 31.550.000 178.841.000 
 451   Друмски транспорт 
  184 423 Услуге по уговору 77.800.000 77.800.000 
    Ова апропријација намењена је за: 
     - реализацију интегрисаног система у јавном 

превозу 77.300.000 77.300.000 
     - реализацију програма унапређења безбедности 

саобраћаја 500.000 500.000 
  185 424 Специјализоване услуге 10.000.000 10.000.000 
    Ова апропријација намењена је за израду студија 

јавног и стационираног превоза у граду 
  186 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 

и организацијама 236.000.000 236.000.000 
    Ова апропријација намењена је за јавни превоз  
  187 511 Зграде и грађевински објекти 14.500.000 14.500.000 
    Ова апропријација намењена је за реализацију 

програма унапређења безбедности саобраћаја 
  188 512 Машине и опрема 10.000.000 10.000.000 
    Ова апропријација намењена је за реализацију 

програма унапређења безбедности саобраћаја       
    Извори финансирања за функцију 451: 
   01 Приходи из буџета 348.300.000 0 348.300.000 
    Укупно за функцију 451: 348.300.000 0 348.300.000 
 560   Заштита животне средине некласификована 

на другом  месту 
  189 421 Стални трошкови  1.500.000 1.500.000 
    Ова апропријација намењена је за накнаду за 

одводњавање 
  190 424 Специјализоване услуге 13.000.000 13.000.000 
    Ова апропријација намењена је за рад ЗОО 

хигијенске службе 
  191 512 Машине и опрема 15.216.000 15.216.000 
    Ова апропријација намењена је за:  
     - реализацију Пројекта формирања еколошке зоне 

у Нишу 9.096.000 9.096.000 
     - реализацију Пројекта уређивања и спречавања 

дивљих депонија 3.600.000 3.600.000 
     - превенцију настанка дивљих депонија 2.520.000   2.520.000 
    Извори финансирања за функцију 560: 
   01 Приходи из буџета 14.500.000 14.500.000 
   15 Неутрошена средства донација из претходних 

година 15.216.000 15.216.000 
    Укупно за функцију 560: 29.716.000 0 29.716.000 
 620   Развој заједнице 
  192 424 Специјализоване услуге 491.000.000 491.000.000 
    Ова апропријација намењена је за: 

 
     - израду плана развоја енергетике за подручје 

града Ниша 6.000.000 6.000.000 



19 
 

     - одржавање јавне хигијене и рад зимске службе 300.000.000 300.000.000 

 
     - одржавање градског зеленила, новогодишње 

декорације, мобилијара и гробаља 185.000.000 185.000.000 
    Одржавање и развој комуналне инфраструктуре 

   193 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама 5.201.000 5.201.000 

     Ова апропријација намењена је за: 
    Капиталне субвенције из средстава од 

приватизације по Одлуци и Посебном програму 
     - KFW III "Топлана"                            1.069.000 1.069.000 
     - електроенергетска инфраструктура у граду и на 

селима коју реализује ЈП "Дирекција за изградњу 
града Ниша"  2.244.000 2.244.000 

     - објекти водоснабдевања у II, III и IV висинској 
зони према предлогу ЈКП "Наисус" које реализује 
ЈКП "Наисус" 1.888.000 1.888.000 

  194 481 Дотације невладиним организацијама 912.000 912.000 
    Ова апропријација намењена је за реализацију 

Пројекта "Зоне унапређеног пословања  - Нишка 
варош" (БИД - зона) 

  195 511 Зграде и грађевински објекти 1.673.465.000 2.000.000 1.675.465.000 
    Ова апропријација намењена је за: 
     -  реализацију Програма уређивања грађевинског 

земљишта и изградње 814.000.000 814.000.000 
     - реализацију Програма одржавања комуналне 

инфраструктуре 710.000.000 2.000.000 712.000.000 
     - завршетак започетих објеката од виталног 

значаја за развој града и изградњу објеката 
комуналне инфраструктуре на територији града 
Ниша по Посебном програму који реализује ЈП 
"Дирекција за изградњу града Ниша"  4.708.000 4.708.000 

     - завршетак започетих објеката од виталног 
значаја за развој града и изградњу објеката 
комуналне инфраструктуре на територији града 
Ниша по Посебном програму који реализује  ЈКП 
"Градска топлана"  10.000.000 10.000.000 

     - средства за изградњу моста у Лалинцу и 
приступних саобраћајница по Посебном 
програму, који се реализује преко ЈП "Дирекција 
за изградњу града Ниша"  2.275.000 2.275.000 

     - завршетак започетих објеката од виталног 
значаја за развој града и изградњу објеката 
комуналне инфраструктуре на територији града 
Ниша по Посебном програму - депонија на Бубњу 11.495.000 11.495.000 

     - почетна средства за изградњу рекреационих 
базена у Чаиру (I фаза) по Посебном програму, 
који се реализује преко ЈП "Дирекција за 
изградњу града Ниша"  30.987.000 30.987.000 

     - планску припрему и инфраструктурно опремање 
земљишта у радним зонама у Нишу, по Посебном 
програму 90.000.000   90.000.000 

    Извори финансирања за функцију 620: 
   01 Приходи из буџета 2.170.578.000 2.170.578.000 
   04 Сопствени приходи буџетских корисника 2.000.000 2.000.000 
    Укупно за функцију 620: 2.170.578.000 2.000.000 2.172.578.000 
    Извори финансирања за главу 3.5: 
   01 Приходи из буџета 2.682.669.000 2.682.669.000 
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   04 Сопствени приходи буџетских корисника 33.550.000 33.550.000 
   15 Неутрошена средства донација из претходних 

година 15.216.000 0 15.216.000 
      Укупно за главу 3.5: 2.697.885.000 33.550.000 2.731.435.000 

    
3.6    УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ  

 130   Опште услуге 
  196 424 Специјализоване услуге 30.000.000 30.000.000 

 
    Ова апропријација намењена је за рашчишћавање 

локација и уклањање објеката 
  197 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 

и организацијама 31.050.000 31.050.000 
    Ова апропријација намењена је за  реализацију 

стамбене стратегије града и програма и пројеката 
за социјално становање

  198 511 Зграде и грађевински објекти 4.500.000 4.500.000 
    Ова апропријација намењена је за  учешће града у 

решавању стамбеног питања и побољшања услова 
живота избеглих и интерно расељених лица       

    Извори финансирања за функцију 130: 
   01 Приходи из буџета 65.550.000 0 65.550.000 
    Укупно за функцију 130: 65.550.000 0 65.550.000 
    Извори финансирања за главу 3.6: 
   01 Приходи из буџета 65.550.000 0 65.550.000 
    Укупно за главу 3.6: 65.550.000 0 65.550.000 
    

 
3.7    УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ  
 130   Опште услуге 
  199 421 Стални трошкови  15.600.000 15.600.000 
  200 423 Услуге по уговору 2.000.000 2.000.000 
  201 424 Специјализоване услуге 13.000.000 13.000.000 
    Ова апропријација намењена је за:  
     - геодетске услуге 6.000.000 6.000.000 

 
     - реализацију послова градске инспекције у 

оквиру надлежности 7.000.000 7.000.000 
  202 425 Текуће поправке и одржавање  500.000 500.000 
  203 482 Порези, обавезне таксе и казне  22.000.000 22.000.000 
  204 541 Земљиште 180.000.000 180.000.000 
    Ова апропријација је намењена за исплату 

накнаде по споразумима и судским решењима у 
поступку експропријације и изузимања 
грађевинског земљишта и за накнаду по 
одредбама Закона о враћању пољопривредног 
земљишта        

    Извори финансирања за функцију 130: 
   01 Приходи из буџета 233.100.000 0 233.100.000 
    Укупно за функцију 130: 233.100.000 0 233.100.000 
 620   Развој заједнице 
  205 511 Зграде и грађевински објекти 50.000.000 50.000.000 
    Ова апропријација намењена је за куповину 

станова и пословног простора по одлукама 
Скупштине Града Ниша       

    Извори финансирања за функцију 620: 
   01 Приходи из буџета 50.000.000 0 50.000.000 
    Укупно за функцију 620: 50.000.000 0 50.000.000 
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    Извори финансирања за главу 3.7: 
   01 Приходи из буџета 283.100.000 0 283.100.000

      Укупно за главу 3.7: 283.100.000 0 283.100.000 
    

 
3.8    УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 130   Опште услуге 
  206 421 Стални трошкови  1.000.000 1.000.000 
    Ова апропријација намењена је за трошкове 

складишнине  
  207 423 Услуге по уговору 1.650.000 1.650.000 
    Износ од 1.000.000 динара намењен је за 

имплементацију стратегије безбедности града 
Ниша 

  208 424 Специјализоване услуге 140.000 140.000 
    Ова апропријација намењена је за трошкове 

евапорације и фумигације       
    Извори финансирања за функцију 130: 
   01 Приходи из буџета 2.790.000 0 2.790.000 
    Укупно за функцију 130: 2.790.000 0 2.790.000 
 473   Туризам  
  209 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7.432.000 750.000 8.182.000 
  210 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.330.000 135.000 1.465.000 
  211 413 Накнаде у натури 310.000 30.000 340.000 
  212 414 Социјална давања запосленима 0 300.000 300.000 
  213 416 Награде запосленима и остали посебни расходи  0 0 0 
  214 421 Стални трошкови 2.040.000 590.000 2.630.000 
  215 422 Трошкови путовања 700.000 450.000 1.150.000 
  216 423 Услуге по уговору 10.000.000 1.810.000 11.810.000 
  217 425 Текуће поправке и одржавање 520.000 150.000 670.000 
  218 426 Материјал 222.000 245.000 467.000 
  219 431 Амортизација некретнина и опреме 0 20.000 20.000 
  220 444 Пратећи трошкови задуживања 0 20.000 20.000 
  221 482 Порези, обавезне таксе и казне 0 40.000 40.000 
  222 512 Машине и опрема 210.000 200.000 410.000 
  223 523 Залихе робе за даљу продају 0 3.000.000 3.000.000 
    Извори финансирања за функцију 473: 
   01 Приходи из буџета 22.764.000 22.764.000 
   04 Сопствени приходи буџетских корисника: 7.740.000 7.740.000 
    Укупно за функцију 473: 22.764.000 7.740.000 30.504.000 
 490   Економски послови некласификовани на другом 

месту 
  224 422 Трошкови путовања 1.500.000 1.500.000 
    Ова апропријација намењена је за реализацију 

пројеката и студија изводљивости које 
суфинансира Град Ниш 

  225 424 Специјализоване услуге  371.000.000 371.000.000 
    Ова апропријација намењена је за: 
     - пројекте које финансирају стране државе, 

међународне организације, други ниво власти и 
град  160.000.000 160.000.000 

     - реализацију јавних радова  5.000.000 5.000.000 
     - реализацију пројеката и студија изводљивости 

које суфинансира Град Ниш 206.000.000 206.000.000 
  226 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 50.000.000 50.000.000 
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и организацијама 
    Ова апропријација намењена је за реализацију 

пројеката и студија изводљивости које 
суфинансира Град Ниш 

   227 463 Трансфери осталим нивоима власти 102.000.000 102.000.000 
     Ова апропријација намењена је за:  
      - реализацију пројеката са тржиштем рада  78.000.000 78.000.000 
      - реализацију пројеката и студија изводљивости 

које суфинансира Град Ниш 24.000.000 24.000.000 
   228 511 Зграде и грађевински објекти 500.000 500.000 
      Ова апропријација намењена је за реализацију 

пројеката и студија изводљивости које 
суфинансира Град Ниш 

  229 521 Робне резерве 10.000.000   10.000.000 
    Извори финансирања за функцију 490: 
   01 Приходи из буџета 385.000.000 385.000.000 
   06 Донације од међународних организација 130.000.000 130.000.000 
   07 Донације од осталих нивоа власти 20.000.000 20.000.000 
    Укупно за функцију 490: 535.000.000 0 535.000.000 
 560   Заштита животне средине некласификована 

на другом  месту 
  230 423 Услуге по уговору  500.000 500.000 
    Ова апропријација намењена је за накнаду 

члановима техничких комисија  
    Фонд за заштиту животне средине 
  231 424 Специјализоване услуге  55.000.000 55.000.000 
  232 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 

и организацијама 52.078.000 52.078.000 
  233 511 Зграде и грађевински објекти 31.584.000   31.584.000 
    Извори финансирања за функцију 560: 
   01 Приходи из буџета 70.500.000 70.500.000 
   13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 38.662.000 38.662.000 
   15 Неутрошена средства донација из претходних 

година 30.000.000 30.000.000 
    Укупно за функцију 560: 139.162.000 0 139.162.000 
 620   Развој заједнице 
  234 463 Трансфери осталим нивоима власти 15.000.000 15.000.000 
    Ова апропријација намењена је за учешће Града у 

реализацији пројеката НИП-а 
  235 511 Зграде и грађевински објекти 285.000.000 285.000.000 
    Ова апропријација намењена је за учешће Града у 

реализацији пројеката НИП-а
    Извори финансирања за функцију 620: 
   01 Приходи из буџета 300.000.000 300.000.000
    Укупно за функцију 620: 300.000.000 0 300.000.000 
    Извори финансирања за главу 3.8: 
   01 Приходи из буџета 781.054.000 781.054.000 
   04 Сопствени приходи буџетских корисника 7.740.000 7.740.000 
   06 Донације од међународних организација 130.000.000 130.000.000 
   07 Донације од осталих нивоа власти 20.000.000 20.000.000 
   13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 38.662.000 38.662.000 
   15 Неутрошена средства донација из претходних 

година 30.000.000 30.000.000 
    Укупно за главу 3.8: 999.716.000 7.740.000 1.007.456.000 
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3.9 УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ 
СЕЛА

 421   Пољопривреда 
  236 423 Услуге по уговору 5.589.000 5.589.000 
  237 424 Специјализоване услуге 500.000 500.000 
  238 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 

и организацијама 2.000.000 2.000.000 
    Ова апропријација намењена је за завршетак 

изградње карантина за смештај животиња 
  239 511 Зграде и грађевински објекти 5.000.000 5.000.000 
    Ова апропријација намењена је за реализацију 

плана одбране од поплава - уређење водотокова
    Фонд за развој пољопривреде 
  240 421 Стални трошкови  640.000 640.000 
  241 422 Трошкови путовања 3.500.000 3.500.000 
  242 423 Услуге по уговору 6.400.000 6.400.000 
  243 424 Специјализоване услуге 4.090.000 4.090.000 
  244 425 Текуће поправке и одржавање 9.290.000 9.290.000 
  245 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 

и организацијама 46.080.000 46.080.000 
    Програм заштите и уређења пољопривредног 

земљишта 
  246 424 Специјализоване услуге 6.240.000 6.240.000 
  247 512 Машине и опрема 1.000.000 1.000.000 
    Ова апропријација намењена је за опремање 

пољочуварске службе       
    Извори финансирања за функцију 421: 
   01 Приходи из буџета 90.329.000 0 90.329.000 
    Укупно за функцију 421: 90.329.000 0 90.329.000 
 520   Управљање отпадним водама 
  248 511 Зграде и грађевински објекти 11.000.000 11.000.000 
    Ова апропријација намењена је за реализацију 

програма изградње комуналне инфраструктуре на 
сеоском подручју - канализациона мрежа       

    Извори финансирања за функцију 520: 
   01 Приходи из буџета 11.000.000 0 11.000.000 
    Укупно за функцију 520: 11.000.000 0 11.000.000 
 620   Развој заједнице 
  249 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4.182.000 0 4.182.000 
  250 412 Социјални доприноси на терет послодавца 749.000 0 749.000 
  251 413 Накнаде у натури 114.000 0 114.000 
  252 414 Социјална давања запосленима 170.000 0 170.000 
  253 416 Награде запосленима и остали посебни расходи  0 48.000 48.000 
  254 421 Стални трошкови  57.000 533.000 590.000 
  255 422 Трошкови путовања 0 147.000 147.000 
  256 423 Услуге по уговору      0 77.765.000 77.765.000 
  257 424 Специјализоване услуге  83.000 1.441.000 1.524.000 
  258 425 Текуће поправке и одржавање 0 1.297.000 1.297.000 
  259 426 Материјал 0 2.307.000 2.307.000 
  260 481 Дотације невладиним организацијама 0 117.000 117.000 
  261 482 Порези, обавезне таксе и казне 0 53.000 53.000 
    Извори финансирања за функцију 620: 
   01 Приходи из буџета 5.355.000 5.355.000 
   04 Сопствени приходи буџетских корисника: 83.708.000 83.708.000 
    Укупно за функцију 620: 5.355.000 83.708.000 89.063.000 
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 630   Водоснабдевање 
  262 463 Трансфери осталим нивоима власти 3.000.000 3.000.000

 

    Ова апропријација намењена је за реализацију 
програма изградње комуналне инфраструктуре на 
сеоском подручју - водоводна мрежа 

  263 511 Зграде и грађевински објекти 19.000.000 19.000.000 

 

    Ова апропријација намењена је за реализацију 
програма изградње комуналне инфраструктуре на 
сеоском подручју - водоводна мрежа       

    Извори финансирања за функцију 630: 
   01 Приходи из буџета 22.000.000 0 22.000.000 
    Укупно за функцију 630: 22.000.000 0 22.000.000 
    Извори финансирања за главу 3.9: 
   01 Приходи из буџета 128.684.000 128.684.000 
   04 Сопствени приходи буџетских корисника 83.708.000 83.708.000 
    Укупно за главу 3.9: 128.684.000 83.708.000 212.392.000 
    

 

3.10    СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И 
ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 130   Опште услуге 
  264 413 Накнаде у натури 930.000 930.000 
  265 421 Стални трошкови  56.500.000 56.500.000 
  266 423 Услуге по уговору 26.870.000 26.870.000
  267 424 Специјализоване услуге 2.500.000 2.500.000 
  268 425 Текуће поправке и одржавање  22.450.000 22.450.000 
  269 426 Материјал 29.800.000 29.800.000 
  270 511 Зграде и грађевински објекти 31.262.000 31.262.000 
    Ова апропријација намењена је за капиталну 

изградњу објеката  
  271 512 Машине и опрема 11.550.000 11.550.000 
  272 513 Остале некретнине и опрема 200.000 200.000 
  273 515 Нематеријална имовине 27.510.000   27.510.000 
    Извори финансирања за функцију 130: 
   01 Приходи из буџета 209.572.000 0 209.572.000 
    Укупно за функцију 130: 209.572.000 0 209.572.000 
    Извори финансирања за главу 3.10: 
   01 Приходи из буџета 209.572.000 0 209.572.000 

      Укупно за главу 3.10: 209.572.000 0 209.572.000 
            
    УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3: 8.873.723.000 732.842.000 9.606.565.000 

4     ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА 
 330   Судови 
  274 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3.013.000 3.013.000 
  275 412 Социјални доприноси на терет послодавца 539.000 539.000 
  276 413 Накнаде у натури 83.000 83.000 
  277 414 Социјална давања запосленима 40.000 40.000
  278 422 Трошкови путовања 70.000 70.000 
  279 423 Услуге по уговору 124.000   124.000 
    Извори финансирања за функцију 330: 
   01 Приходи из буџета 3.869.000 0 3.869.000 
    Укупно за функцију 330: 3.869.000 0 3.869.000 
    Извори финансирања за раздео 4:
   01 Приходи из буџета 3.869.000 0 3.869.000 
    УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4: 3.869.000 0 3.869.000 
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5     ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

 330   Судови 
  280 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 10.019.000 10.019.000 
  281 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.793.000 1.793.000 
  282 413 Накнаде у натури 181.000 181.000 
  283 414 Социјална давања запосленима 735.000 735.000 
  284 422 Трошкови путовања 155.000 155.000 
  285 423 Услуге по уговору 1.552.000 1.552.000 
  286 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 5.350.000   5.350.000 
    Извори финансирања за функцију 330: 
   01 Приходи из буџета 19.785.000 0 19.785.000 
    Укупно за функцију 330: 19.785.000 0 19.785.000 
    Извори финансирања за раздео 5: 
   01 Приходи из буџета 19.785.000 0 19.785.000 

      УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5: 19.785.000 0 19.785.000 
      

      УКУПНИ РАСХОДИ: 9.014.392.000 732.842.000 9.747.234.000 
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III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 

Члан 8. 

 Приходи и примања буџета Града Ниша прикупљају се и наплаћују у складу 
са законом и другим прописима, независно од износа утврђених овом Одлуком за 
поједине врсте прихода и примања. 

Члан 9. 

 На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до 
износа апропријације утврђене овом одлуком. 

Члан 10. 

 Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно 
оствареним приходима буџета. 

 Уколико се у току године приходи и примања остварују испод планираног 
износа, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима за обавезе 
утврђене законским прописима на постојећем нивоу и за покриће минималних 
сталних трошкова неопходних за функционисање корисника буџетских средстава. 

Ако корисници буџетских средстава не остваре сопствене приходе у 
планираном износу, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на 
терет средстава буџета. 

Корисник који, поред прихода из буџета, за одређене расходе или издатке 
остварује и сопствене приходе, обавезан је да измирење тих расхода и издатака 
прво врши из прихода из других извора. 

Члан 11.  

Директни корисници буџетских средстава, који су у буџетском смислу 
одговорни за индиректне кориснике буџетских средстава, у обавези су да у року 
од 15 дана од дана ступања на снагу Одлуке о буџету, изврше расподелу средстава 
индиректним корисницима у оквиру својих одобрених апропријација и о томе 
обавесте сваког индиректног корисника по добијеној сагласности трезора. 

 
 Надлежни орган индиректног корисника доноси годишњи финансијски план 
у складу са законом, другим прописом или статутом, на који сагласност даје 
надлежни директни корисник. 
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 Годишњи финансијски план директног корисника, који садржи и 
финансијске планове из става 1. овог члана, доноси функционер који руководи 
директним корисником и доставља га локалном органу управе надлежном за 
финансије, најкасније у року од 20 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 
 Корисници буџетских средстава приходе из буџета и сопствене приходе 
корисника распоређују и исказују по ближим наменама на четвртом нивоу 
економске класификације. 
 

Члан 12. 
 

 У случају да корисник буџетских средстава оствари сопствени приход у 
већем износу од планираног, локални орган управе надлежан за финансије по 
захтеву тог корисника може да увећа одобрене апропријације за извршавање 
расхода из тих прихода. 

Члан 13. 

Локални орган управе надлежан за финансије утврђује тромесечне квоте за 
директне кориснике имајући у виду средства планирана у буџету за директне 
кориснике буџетских средстава, тромесечни план извршења директног буџетског 
корисника и ликвидне могућности буџета. 

Члан 14. 

         Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени у већем износу од 
прописаних, враћају се на терет погрешно или више уплаћених прихода, ако 
посебним прописима није другачије одређено. 

Повраћај погрешно или више уплаћених јавних прихода врши Управа за 
трезор на терет уплатних рачуна, у складу са законом којим се уређује наплата 
јавних прихода. 

 Приходи из става 1. овог члана, враћају се у износима у којима су уплаћени 
у корист буџета. 

Члан 15. 

 Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног 
корисника буџетских средстава, одговоран је за преузимање обавеза, њихову 
верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава 
органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају 
буџету. 
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 Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног 
корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и 
ефикасну употребу буџетских апропријација. 

Члан 16. 

 Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом 
одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена 
и пренета. 

Члан 17. 

 На терет средстава буџета града извршаваће се расходи за социјална давања 
запосленима у образовању, до износа утврђених скупштинским одлукама за 
запослене у управама и службама града. 

Члан 18. 

 У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета 
није постојао правни основ, средства се враћају у буџет Града. 

Члан 19. 

 Уговори о набавци добара, финансијске имовине, пружања услуга или 
извођењу грађевинских радова, које закључују директни и индиректни корисници 
буџетских средстава, морају бити закључени у складу са прописима који регулишу 
јавне набавке.  

Члан 20. 

 У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног 
корисника буџетских средстава промени, износ апропријација издвојених за 
активности тог корисника могу се увећати, односно смањити на терет или у 
корист текуће буџетске резерве. 

 Одлуку о промени апропријација из става 1. овог члана доноси 
Градоначелник. 

 Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа 
управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријација 
одобрених на име одређеног расхода у износу до 5% вредности апропријације за 
расход чији се износ умањује. 

 Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене 
приоритете унутар буџета, Градоначелник доноси одлуку да се износ 
апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и 
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може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које 
средства нису предвиђена у довољном обиму. 

 Укупан износ преусмеравања из става 4. овог члана не може бити већи од 
износа разлике између буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и 
максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног чланом 
69. Закона о буџетском систему. 

Члан 21. 

У случају да други ниво власти својим актом определи Граду Нишу 
наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донације, чији износи 
нису могли бити познати у поступку доношења буџета, локални орган управе 
надлежан за финансије по основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за 
извршавање расхода по том основу. 

Члан 22.  
 
  Корисници буџетских средстава у обавези су да се, приликом преузимања 
обавеза, придржавају рокова и услова плаћања које утврди локални орган управе 
надлежан за финансије.  

 Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама, а неизвршене у 
току године, преносе се и имају статус преузетих обавеза и у наредној буџетској 
години и извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину. 

 
Члан 23. 

 Слободна средства на консолидованом рачуну трезора Града Ниша, сем 
сопствених прихода буџетских корисника, Градоначелник може инвестирати на 
домаћем финансијском тржишту новца на начин који ризик по финансијске 
позиције Града Ниша своди на најмању меру. 

Члан 24. 

За финансирање буџетског дефицита и отплате доспелих кредитних обавеза, 
могу се током 2012. године позајмити средства са консолидованог рачуна трезора 
Града Ниша, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна. 

Члан 25. 

Одлуку о капиталном задуживању града доноси Скупштина града Ниша, по 
претходно прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије. 

Град се може задужити у земљи и иностранству, односно на домаћем и 
иностраном тржишту, у домаћој и страној валути. 



30 
 

Члан 26. 

Одлуку о задуживању за финансирање дефицита текуће ликвидности, који 
може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима 
буџета, доноси Градоначелник, у складу са одредбама Закона о јавном дугу. 

Члан 27. 

 Приходи локалне самоуправе утврђени Законом о заштити животне 
средине и Законом о пољопривредном земљишту користиће се у складу са 
посебним програмима које доносе надлежни органи Града.  
 

Члан 28.  
 

   Средства од наплаћених новчаних казни за саобраћајне прекршаје која 
припадају буџету Града Ниша користиће се за побољшање саобраћајне 
инфраструктуре на територији Града Ниша и за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима. 
 

Члан 29.  
 
 Средства за робне резерве користиће се за намене утврђене програмом 
који доноси Градоначелник. 
 

Члан 30. 
 

 Приходи остварени од накнаде за коришћење грађевинског земљишта, 
накнаде за уређивање грађевинског земљишта, годишње накнаде за друмска и 
моторна возила, тракторе и прикључна возила, комуналне таксе за држање 
моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 
машина и део прихода који припада граду од новчаних казни за саобраћајне 
прекршаје користиће се за реализацију капиталних инвестиција од интереса за 
град и одржавање комуналне инфраструктуре. 
 

Члан 31. 
   

 Средства распоређена за капитална улагања у области образовања, 
културе и спорта, дечије, социјалне и примарне здравствене заштите реализоваће 
се по програму директног корисника, на који сагласност даје Градоначелник. 
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Члан 32.  
 

 Средства распоређена за изградњу и капитално одржавање објеката и 
набавку опреме за потребе Градске управе Града Ниша реализоваће се по 
програму Службе за одржавање и информатичко-комуникационе технологије, на 
који сагласност даје Градоначелник. 
 

Члан 33.  

 Уговором о набавци добара, услуга или извођењу грађевинских радова 
може се уговорити аванс у износу до 25% уговорене вредности уколико се ради о 
набавци која подлеже поступку спровођења јавне набавке, чија је вредност изнад 
1.500.000 динара. 

 Изузетно, уз сагласност Градоначелника може се уговорити већи износ 
аванса. 

 За уговорени аванс преко 3.000.000 динара обавезно је обезбеђење 
банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.  

Члан 34. 

 Дотације невладиним организацијама одобраваће се у складу са одлукама, 
правилницима или другим појединачним актима које доноси Градоначелник или 
надлежна управа. 

Члан 35. 

 Одлуку о прихватању учешћа Града у пројектима од интереса за Град, 
доноси Градоначелник на предлог Градског већа. 

Члан 36. 

 Корисници буџетских средстава не могу засновати радни однос на 
неодређено и одређено време, нити ангажовати лица по основу уговора о делу и 
уговора о обављању привремених и повремених послова у 2012. години, без 
претходне сагласности Градоначелника. 

Члан 37. 

 Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност 
у целини или претежно финансира из буџета, умањиће обрачунату амортизацију 
средстава за рад у 2012. години сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета. 
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Члан 38. 

 Средства пренета буџетским корисницима која остану неутрошена до 31. 
12. 2011. године буџетски корисници су у обавези да врате најкасније до 31. 
јануара 2012. године. 

Члан 39.  

 Директни и индиректни корисници буџетских средстава ослобађају се 
плаћања обавезе по основу закупа за коришћење пословног простора Града Ниша 
у 2012. години. 

Члан 40. 

 Трансфер према индиректним корисницима могу вршити следећи 
директни корисници: Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену 
заштиту, Управа за образовање, културу, омладину и спорт, Управа за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај, Управа за привреду, одрживи развој и 
заштиту животне средине и Управа за пољопривреду и развој села. 

Члан 41. 

 Средства планирана овом одлуком у Разделу 3, глава 3.2, функција 130, 
позиције 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 и 41 планирана су за финансирање 
расхода органа и служби Града за намене утврђене у оквиру позиција и 
економских класификација. 

 Средства планирана овом одлуком у Разделу 3, глава 3.7, функција 130, 
позиција 199 планирана су за финансирање расхода органа и служби Града за 
намене утврђене у оквиру позиције и економске класификације. 

 Средства планирана овом одлуком у разделу 3, глава 3.10, функција 130, 
позиције 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 и 273 планирана су за 
финансирање расхода органа и служби Града за намене утврђене у оквиру 
позиција и економских класификација. 

 Средства планирана овом одлуком у разделу 5, функција 330, позиција 
286, планирана су за финансирање новчаних казни и пенала по решењу судова.  

Члан 42. 

 Уколико дође до измена у прописима који уређују стандардни 
класификациони оквир и контни план за буџетски систем, на предлог локалног 
органа управе надлежног за финансије, Градоначелник доноси акт којим одобрава 
измену ове одлуке. 



33 
 

Члан 43. 

 Наредбодавац за извршење буџета је Градоначелник. 

Члан 44. 

 Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати 
извршење буџета и најмање двапут годишње информише Градско веће, а обавезно 
у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног 
периода. 

 У року од петнаест дана по доношењу извештаја из става 1. овог члана, 
Градско веће усваја и доставља извештаје Скупштини града. 

Члан 45. 
 
 Буџет Града Ниша у 2012. години извршаваће се у складу са Упутством о 
раду трезора Града Ниша, које доноси начелник локалног органа управе 
надлежног за финансије.  

Члан 46. 
 
 Саставни део одлуке је списак директних и индиректних корисника 
буџетских средстава. 
 

Члан 47.  
 
 Ову одлуку доставити министру финансија и објавити у "Службеном 
листу Града Ниша“. 

 
Члан 48. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Града Ниша“, а примењиваће се од 01. 01. 2012. године. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

Број: ___________  

У Нишу, _____ 2011. године 

            ПРЕДСЕДНИК 

        Проф. др Миле Илић 
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СПИСАК ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА 
 БУЏЕТА ГРАДА НИША  

        1. Скупштина града 
        2. Градоначелник 

   3. Градско веће 
   4. Заштитник грађана 
   5. Градско јавно правобранилаштво 
   6. Управа за грађанска стања и опште послове  
   7. Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке 
   8. Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту 
   9. Управа за образовање, културу, омладину и спорт 
 10. Управа за комуналне делатности,  енергетику и саобраћај 
 11. Управа за планирање и изградњу 
 12. Управа за имовину и инспекцијске послове 
 13. Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине 
 14. Управа за пољопривреду и развој села 
 15. Служба за одржавање и информатичко-комуникационе технологије 
 16. Служба за послове Скупштине града 
 17. Служба за послове Градоначелника 
 18. Служба за послове Градског већа 

 
СПИСАК ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА 

 БУЏЕТА ГРАДА НИША 
 

      1. Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју  „Мара“ 
      2. Предшколска установа „Пчелица“ 
      3. Установа „Дечији центар“ Ниш 
      4. Установа „Народни музеј“ 
      5. Установа „Народна библиотека“ 
      6. Установа „Народно позориште“ 
      7. Установа „Позориште лутака“ 
      8. Установа „Нишки симфонијски оркестар“ 
      9. Установа „Галерија савремене ликовне уметности“ 
    10. Установа „Нишки културни центар“ 
    11. Установа „Историјски архив“ 
    12. Установа „Завод за заштиту споменика културе“ Ниш 
    13. Установа Спортски центар „Чаир“ 
    14. Регионални центар за професионални развој запослених у  образовању-Ниш 
    15. ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“ 
    16. Фонд за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана 
    17. Туристичка организација Ниш     
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О б р а з л о ж е њ е 

I  ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА 
 

Основ за доношење Одлуке о буџету Града Ниша за 2012. годину јесте 
Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10 и 101/10) 
који  у члану 43. прописује да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету 
локалне власти. 

Припрема и доношење буџета Града Ниша за 2012. годину врши се у складу 
са Законом о буџетском систему, Правилником о стандардном класификационом 
оквиру и контном плану за буџетски систем и пројекцијом основних 
макроекономских показатеља за 2012. годину.  

 
  II  СТРУКТУРА  П Р И Х О Д А   И   П Р И М А Њ А 

 
Полазне основе за припрему и доношење буџета Града Ниша за 2012. 

годину, засноване су на пројекцијама основних макроекономских показатеља за 
2012. годину, Закону о финансирању локалне самоуправе и Закону о буџетском 
систему, којима је регулисано финансирање надлежности локалне самоуправе. 

 
1. ОСНОВНИ МАКРО-ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

 
Основни макро-економски показатељи за припрему и доношење буџета за 

2012. годину, представљају показатеље, које је кроз прелиминарне пројекције 
утврдило Министарство финансија Саопштењем од 23. 9. 2011. године. 
  
  Tабела 1. Пројекција основних макроекономских показатеља за 2012. годину 
 ПРОЦЕНА ПРОЈЕКЦИЈА

2011. 2012.
БДП, млрд динара (текуће цене) 3.359,2 3.614,5
БДП по становнику, у еврима 4.518,3 4.799,1
БДП, реални раст 2,0 3,0
БДП, номинални раст 12,5 7,6 
Инфлација, просек периода 11,3 4,3 
Инфлација, крај периода 7,9 3,5 



36 
 

Извоз робе, изражен у еврима 17,4 13,5
Увоз робе, изражен у еврима 13,2 8,8
Дефицит текућег рачуна, са донацијама, % БДП 7,6 8,7 
Спољнотрговински салдо робе и услуга,  
у еврима, % БДП 

-15,3 -15,1 

 
   Табела 2. Параметри за индексацију плата према прелиминарним пројекцијама 
стопе раста потрошачких цена у 2012. години и реалног раста БДП 
 

 Априлска 
плата 

Октобарска 
плата 

Параметри за индексацију (у %) 4,0 0,8 
 
 Економска политика у наредној години биће усмерена на:  

• макроекономску стабилност;  
• одржив привредни раст  и развој конкурентне привреде; 
• повећање запослености и стандарда становништва и 
• равномеран регионални развој Републике. 

 
Макроекономска стабилност заснована је на тренду смањења инфлације и 

дефицита текућег рачуна платног биланса. 
 Остваривање макроекономских циљева захтева прилагођавање и чврсту 
координацију фискалне и монетарне политике. Постављени средњорочни 
макроекономски циљеви подразумевају усредсређеност фискалне политике као 
кључне компоненете макроекономске политике на: 

 јачање правног оквира фискалне одговорности и унапређење буџетског 
система; 

 смањивање фискалног дефицита и његово неинфлаторно финансирање; 
 ниско и стабилно пореско оптерећење привреде, уз јачање пореске 
дисциплине; 

 чврсто ограничење текуће јавне потрошње; 
 повећање јавних инвестиција; 
 јачање фискалне дисциплине у јавним предузећима на републичком и 
локалном нивоу. 
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2. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА 
 

 Финансирање надлежности јединица локалне самоуправе, регулисано је 
чланом 25. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 54/09, 73/10 и 101/10) и члановима 6. и 34. Закона о финансирању локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06 и 47/11). 
 За финансирање надлежности јединице локалне самоуправе, на основу 
чланова 6, 35. и 36. Закона о финансирању локалне самоуправе, буџетима локалне 
самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној територији, 
уступљени приходи и трансфери. 
 Изворни приходи: 

- порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза 
на наслеђе и поклон; 

- локалне административне таксе; 
- локалне комуналне таксе; 
- боравишне таксе; 
- накнаде за коришћење грађевинског земљишта; 
- накнада за уређивање грађевинског земљишта; 
- накнада за заштиту и унапређење животне средине; 
- приходи од концесионе накнаде за обављање комуналних делатности 

и приходи од других концесионих послова које јединица локалне 
самоуправе закључи у складу са законом; 

- приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за 
прекршаје прописане актом скупштине јединице локалне самоуправе 
и одузета имовинска корист у том поступку; 

- приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и 
покретних ствари у државној средини, које користи јединица локалне 
самоуправе, односно органи, организације и службе јединице локалне 
самоуправе и индиректни корисници њеног буџета; 

- примања од продаје покретних ствари у државној својини које користе 
органи, организације и службе јединице локалне самоуправе; 

- приходи  које својом активношћу остваре органи, организације и 
службе јединице локалне самоуправе; 

- приходи од камата на средства буџета јединице локалне самоуправе; 
- приходи по основу донација јединици локалне самоуправе; 
- приходи по основу самодоприноса и 
- други приходи утврђени законом. 

Стопе изворних прихода, као и начине и мерила за одређивање висине 
локалних такси и накнада, утврђује скупштина јединице локалне самоуправе, 
својом одлуком, у складу са законом. 
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Јединици локалне самоуправе са нивоа Републике припадају: 
1) уступљени приходи и 
2) трансфери 
Уступљени приходи: 

- порез на доходак грађана (на приход од пољопривреде и шумарства, 
самосталне делатности, непокретности, давање у закуп покретних 
ствари, осигурања лица, 80% од пореза на зараде који се плаћа према 
пребивалишту запосленог и остали приходи у складу са законом); 

- порез на наслеђе и поклон; 
- порез на пренос апсолутних права; 
- годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила; 
- накнада за загађивање животне средине; 
- накнада за коришћење минералних сировина; 
- накнада за извађени материјал из водотока; 
- накнаде за коришћење шума; 
- накнаде за коришћење вода; 
- накнада за промену намене пољопривредног земљишта; 
- накнада за коришћење природног лековитог фактора; 
- туристичка накнада и 
- друге накнаде у складу са законом. 

 Реални раст прихода може се очекивати код изворних прихода града где се 
покретањем одговарајућих процедура и доношењем одлука скупштине града може 
непосредно утицати на њихово остварење. 
 Последњим изменама начина финансирања локалне самоуправе наставља се 
даља реформа локалних јавних финансија, у циљу децентрализације Србије, а 
испољава се у три кључна правца деловања:  
- смањење зависности општина и градова од републичких трансфера, односно 
јачање финансијске самосталности и независности локалних буџета; 
- усмеравање финансијске подршке према неразвијеним локалним самоуправама; 
- већа зависност развоја локалне самоуправе у односу на висину њених изворних 
прихода. 

Најзначајнија измена са аспекта финансијског ефекта на градове и општине, 
везано за измене Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник 
РС“, број 62/06 и 47/11), која је почела са применом од 01. 10. 2011. године, 
односи се на промену износа учешћа локалних самоуправа у приходима од пореза 
на зараде. До усвајања измена Закона, локалним буџетима припадало је 40% 
прихода од пореза на зараде, који се плаћа према месту пребивалишта запосленог, 
а усвајањем измена и допуна Закона , учешће свих градова и општина, осим Града 
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Београда, повећано је на 80% прихода од пореза на зараде. Овде треба нагласити 
да је порез на зараде један од најстабилнијих прихода локалне самоуправе, а 
истовремено и један од најзначајнијих прихода буџета  Града Ниша. 
 Што се тиче ненаменских трансфера, последњим изменама Закона задржан 
је проценат од 1,7% БДП при обрачуну ових трансфера, али само као обрачунска 
категорија, док се додатним одредбама Закона овако утврђен обим умањује за све 
локалне самоуправе осим за оне које се према Уредби о утврђивању јединствене 
листе развијености региона и јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
РС“, број 51/2010), налазе у четвртој групи развијености тј. групи 
најнеразвијенијих општина у Републици. Обзиром да је Град Ниш према важећој 
Уредби разврстан у прву групу, очекује смањење трансфера за 50% у 2012. 
години. 

Што се тиче изворних прихода битно је напоменути да стопе изворних 
прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада 
утврђује скупштина града Ниша својом одлуком, у складу са Законом. 

Изменама Закона о порезима на имовину утврђени су лимити за одређивање 
висине обавеза по основу пореза на имовину, тако да се задржава ниво 
задужености грађана по овом основу, на ниво из 2011. године. 

Скупштина града својом одлуком уводи локалне административне таксе за 
списе и радње у управним стварима као и за друге списе и радње које органи и 
службе града издају, односно обављају у оквиру послова из своје изворне 
надлежности. 

Локалне комуналне таксе, као изворни приход, уводе се за коришћење 
права, предмета и услуга дефинисаних Законом о финансирању локалне 
самоуправе. 

Приходи од боравишне таксе су приходи јединица локалне самоуправе на 
чијој територији се наплаћују, а утврђују се скупштинском одлуком у складу са 
Законом о туризму. 

Скупштина града доноси и одлуку којом се утврђују мерила, висина, начин 
и рокови плаћања накнаде за коришћење јавног грађевинског земљишта што 
подразумева земљиште на којем су изграђени објекти и земљиште које служи 
редовној употреби тих објеката као и земљиште које је одговарајућим планом 
предвиђено за изградњу и редовно коришћење објеката. Ову накнаду плаћа 
власник објекта, односно земљишта. 

Накнаду за уређивање грађевинског земљишта коју плаћа инвеститор 
представља такође изворни приход града Ниша и утврђује се скупштинском 
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одлуком. Ова средства користе се за уређивање грађевинског земљишта, 
прибављање грађевинског земљишта и изградњу и одржавање објекта комуналне 
инфраструктуре. 
 Укупни приходи и примања буџета Града Ниша за 2012. годину, без 
пренетих неутрошених средстава, планирани су у износу од 8.930.514.000 динара, 
при чему текући приходи износе 8.250.514.000 динара, или 92,39%, примања од 
продаје нефинансијске имовине 21.000.000 динара, или 0,23% и примања од 
задуживања и продаје финансијске имовине 659.000.000 динара, или 7,38%.  
 У оквиру текућих прихода најзначајнији су приходи од пореза на доходак, 
добит и капиталне добитке са планираним износом од 4.490.000.000 динара, затим 
трансферна средства из Републике у износу од 540.000.000 динара и то 
520.000.000 динара ненаменски трансфер од Републике и други текући трансфери 
од Републике за пројекте у износу од 20.000.000 динара, приходи од продаје 
добара и услуга у износу од 1.362.000.000 динара, приходи од пореза на имовину у 
износу од 763.414.000 динара, приходи од имовине у износу од 631.000.000 динара 
и приходи од пореза на добра и услуге у износу од 171.000.000 динара.   

Изворни јавни приходи су планирани у износу од 3.510.514.000 динара, 
уступљени јавни приходи са трансферима у износу од 5.420.000.000 динара и 
пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 83.878.000 динара. 

 

  ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
План за 2012. 

годину 
Структура 

у % 
I ИЗВОРНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ 3.510.514.000 38,94
II УСТУПЉЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ 4.880.000.000 54,14
III ТРАНСФЕРИ 540.000.000 5,99
IV ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 83.878.000 0,93
  У К У П Н О: 9.014.392.000 100,00
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III  РАСХОДИ 
 

У циљу омогућавања смањења учешћа јавне потрошње у бруто друштвеном 
производу, утврђена су ограничења појединих врста расхода, која су примењена у 
буџету Града за 2012. годину и то: 

1. Плате буџетских корисника планиране су са корекцијама у априлу 2012. 
године и октобру 2012. године, за 4%, односно 0,8%. 
 2. Расходи за куповину роба и услуга номинално су увећани за 11% у односу 
на 2011. годину, највећим делом због активности у вези организовања 
обележавања Миланског едикта, али се очекују уштеде на овој категорији расхода, 
као пратећи ефекат рационализације и ограничења новог запошљавања до нивоа 
одређеног законом. 
 3. Трошкови отплате камата планирани су у складу са планом отплате 
кредита према Европској банци за реконструкцију и развој (ЕБРД) и пословним 
банкама са којима Град има закључене уговоре о кредиту. 
 4. За финансирање социјалне заштиту из буџета Града Ниша планирана су 
средства номинално већа за 34,71% у односу на претходну годину, а предвиђено је 
и финансирање нових видова социјалне заштите (незапослене породиље, 
најугроженији пензионери и сл.). 
 5. Капитални расходи у буџету Града нису увећани у односу на буџет за 
2011. годину, имајући у виду да су у 2011. години у највећој мери реализоване 
најзначајније планиране инвестиције. 
 Пројектована  стопа инфлације за 2012. годину износи 3,5%. 

Расходи и издаци буџета Града Ниша за 2012. годину планирани су у 
укупном износу од 9.014.392.000 динара у оквиру раздела директних корисника 
буџета града и то за следеће врсте расхода: 

- 5.754.406.000 динара или 63,84 % за текуће расходе, 
- 3.032.486.000  динара или 33,64 % за издатке за нефинансијску имовину и 
-    227.500.000  динара или 2,52 % за издатке за отплату главнице и набавку 

финансијске имовине.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

СТ

Буџ
економск
систему, 
јединстве
 

1.000.0

2.000.0

3.000.0

4.000.0

5.000.0

6.000.0

ТРУКТУР

џетом Гр
ком класи
којим је 
ене буџет

0

000.000

000.000

000.000

000.000

000.000

000.000

РА РАСХ

рада Ниш
ификацијо
регулиса
тске класи

 

Tекући рас

5.754.4

63

ХОДА ПО

ша за 2012
ом расхо
но да се б
ификације

сходи

406.000

3,84%

42 

 
 
 

О ЕКОНО
 

2. годину
да и изда
буџет при
е. 

Издаци
нефинанс

имови

3.032.4

3

ОМСКОЈ

у планира
атака на 
ипрема и 

 за 
сијску 
ну 

486.000

3,64%

Ј КЛАСИ

ани су ра
основу З
извршава

Издаци за 
главнице и 
финансијске

227.5

ИФИКАЦ

асходи у 
Закона о 
а на основ

отплату 
набавку 

е имовине

500.000

2,52%

ЦИЈИ 

складу с
буџетско
ву систем

са 
м 
ма 



 

 

У о
динара и
роба (1.6
задужива
8,13%), 
социјалн
расходи и

 

 

1

1

1

1

1

оквиру те
или 30,23%
693.526.00
ања (111.
донације

но осигура
и админи

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

1.800.000.000

екућих рас
% од укуп
00 динар
800.000 д
, дотациј
ање и соц
стративни

1.739.730.0

30,23%

Тек

схода пла
пно плани
ра или 29
динара ил
је и тра
цијална за
и трансфе

000 1.693.526.00

% 29,43%

43 

кући расх
 

анирани с
ираних те
9,43%), о
ли 1,94%)
ансфери (
аштита (34
ери из буџ

00

111.800.000

1,94%

ходи 

су расходи
екућих ра
отплата к
, субвенц
(1.048.005
49.400.00
џета (343.

0

467.949.000

8,13%

и за запос
асхода), к
камата и 
ције (467.9
5.000 дин

00 динара 
.996.000 д

0

1.048.005.000

18,21%

слене (1.7
коришћењ
пратећи 

949.000 д
нара или
или 6,07
динара ил

0

349.400.000

6,07%

739.730.00
ње услуга 
трошков

динара ил
и 18,21%
%), остал
ли 5,98%).

343.996.000

5,98%

00 
и 
ви 
ли 

%), 
ли 
. 



44 
 

Расходи за запослене 
 

Расходи за запослене планирани су у износу од 1.739.730.000 динара и 
обухватају плате, додатке и накнаде запослених (зараде), социјалне доприносе на 
терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, награде 
запосленима и остале посебне расходе и посланички додатак. 

Средства за зараде запослених код директних и индиректних корисника 
буџета града планирана су износу од 1.647.658.000 динара у складу са Законом о 
буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10 и 101/10) и 
Саопштењем Министарства финансија од 23. 9. 2011. године. 

Законом је регулисано да ће се појединачне плате у јавном сектору повећати 
у априлу 2012. године за износ раста потрошачких цена у претходних шест 
месеци, уз увећање за половину раста БДП у претходној години уколико је тај раст 
позитиван и у октобру за раст потрошачких цена у претходних шест месеци. 
Саопштењем су утврђени проценти корекција појединачних плата и то 4% у 
априлу и 0,8% у октобру месецу 2012. године. 

 
Коришћење услуга и роба 

 
Расходи за коришћење услуга и роба планирани су у износу од 1.693.526.000 

динара и обухватају следеће трошкове: 
Стални трошкови су планирани у износу од 218.330.000 динара и 

обухватају трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, 
комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и закуп имовине и 
опреме. 

Трошкови путовања су планирани у износу од 16.725.000  динара и 
обухватају трошкове службених путовања у земљи и иностранству, од чега је 
5.000.000 динара планирано за трошкове путовања у оквиру реализације 
одобрених пројеката које суфинансира град. 

Услуге по уговору су планиране у износу од 244.171.000 динара и обухватају 
административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања 
запослених, услуге информисања, стручне услуге, ангажовање лица по уговорима 
о делу и привременим и повременим пословима, ангажовање лица преко 
студентских задруга, услуге ревизије и стручних консултаната, чланарине 
удружењима и савезима којима је Град Ниш приступио  у складу са скупштинским 
одлукама  и слично. 
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 Специјализоване услуге - су планиране у износу од 1.064.308.000 динара и 
обухватају: 

- трошкове обједињене наплате, накнаде за обављање послова обједињене 
наплате за комунално-стамбене услуге; 

- средства за реализацију манифестација и програма у области културе у 
складу са Одлуком о манифестацијама и програмима у области културе од значаја 
за град („Службени лист Града Ниша“, број 43/2005 и 49/2006); 

- средства за рад ЗОО хигијенске службе; 
- израду Плана развоја енергетике за подручје Града Ниша; 
- одржавање јавне хигијене и рад зимске службе; 
- одржавање градског зеленила, новогодишње декорације, мобилијара и 

гробаља; 
- рашчишћавање локација и уклањање објеката; 
- геодетске услуге и реализацију послова градске инспекције у оквиру 

надлежности; 
- реализацију пројеката, студија изводљивости и јавних радова које 

финанасирају стране државе, међународне организације, други нивои власти и 
град; 

- реализацију Програма заштите животне средине, који се доноси у складу 
са Законом о заштити животне средине и Одлуком о буџетском фонду за заштиту 
животне средине Града Ниша; 

- реализацију Програма заштите и уређења пољопривредног земљишта који 
доноси Скупштина Града у складу са Законом о пољопривредном земљишту.  

 Планирана средства за Текуће поправке и одржавање обухватају  текуће 
поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме и 
у функцији су очувања вредности имовине и њеног рационалног коришћења, а 
планирана су и средства за Материјал  која обухватају: 

- трошкове за набавку канцеларијског материјала,  
- набавку образаца извода из матичне евиденције грађана, 
- материјала за културу, 
- трошкове за набавку намирница за припремање хране у предшколској 

установи „Пчелица“ и 
- набавку материјала за саобраћај. 
Планирана су и потребна средства за отплату домаћих и страних камата у 

складу са донетим одлукама о задуживању и закљученим уговорима. 
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За Субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама – 
планирана су средства за: 

- финансирање програмских активности ЈП „Нишка телевизија“;  
- функционисање јавног превоза;   
- реализацију Програма Фонда за развој пољопривреде. 
Буџетом Града Ниша за 2012. годину планирана су средства за дотације, 

донације и трансфере и у оквиру истих за дотације међународним 
организацијама и трансфере осталим нивоима власти. 

За текуће трансфере: 
- средства за редован рад свих пет градских општина; 
- за установу „Центар за социјални рад“ у којој се обезбеђује социјална 

заштита грађана; 
- за установу „Геронтолошки центар“ која пружа услуге домске заштите 

старих и обавља послове из области ванинституционалне заштите старих; 
- за установу „Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља“; 
- за 36  основних школа на територији града Ниша; 
- за 19  средњих школа на територији града Ниша. 
Стручно образовање запослених у основним и средњим школама вршиће се 

једним делом у организацији Регионалног центра за професионални развој 
запослених у образовању, а средства за ове намене обезбеђена су у оквиру текућих 
расхода код основног и средњег образовања. 

- за финансирање трошкова путовања ученика на такмичења; 
- за реализацију активне политике запошљавања коју град реализује са 

Нациналном службом запошљавања. 
За  капиталне трансфере осталим нивоима власти, планирана су средства за: 
- финансирање изградње, одржавања и опремање здравствених установа; 
- капитално инвестирање и одржавање објеката и опреме у области основног 

и средњег образовања. 
За Накнаду за социјалну заштиту из буџета планиране су средства  у 

складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији 
града Ниша (Службени лист Града Ниша“, број 66/2010), Одлуком о правима из 
области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 69/2011 – пречишћен текст) и на основу Одлуке о субвенцији за 
запошљавање трудница на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 84/09).  
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У оквиру издатака за нефинансијску имовину, планирана су средства за 
изградњу зграда и објеката, капитално одржавање зграда и објеката, пројектно 
планирање и куповину зграда и објеката за следеће области: 

- Спорт и рекреација,  
- Култура,  
- Предшколско образовање,  
- Социјално становање и  
- Комунална инфраструктура.  

 
Планирана су и средства за набавку машина и опреме код свих корисника 

буџета, а које су у функцији несметаног обављања основне делатности, као и 
средства за нематеријалну имовину, робне резерве и земљиште. 

Буџетом града, планирани су и Издаци за отплату главнице и набавку 
финансијске имовине у оквиру којих су планирана средства за отплату главнице 
домаћим и страним кредиторима, као и за набавку домаће финансијске имовине.  
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РАСХОДИ ПО КОРИСНИЦИМА 
 

СТРУКТУРА РАСХОДА 
 

Раздео Назив директног корисника Износ Учешће у 
% 

1 Скупштина града Ниша 62.436.000 0,69%
2 Градоначелник и Градско веће 54.579.000 0,61%

2.1 Градоначелник  25.958.000 0,29%
2.2 Градско веће 28.621.000 0,32%
3 Управа града 8.873.723.000 98,44%

3.1 Управа за грађанска стања и опште послове 25.300.000 0,28%
3.2 Управа за финансије, изворне приходе локалне 

самоуправе и јавне набавке 1.784.823.000 19,80%
3.3 Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену 

заштиту 494.782.000 5,49%
3.4 Управа за образовање, културу, омлaдину и спорт 2.184.311.000 24,23%

  - Спорт и рекреација 399.381.000 4,43%
  - Култура 516.837.000 5,73%
  - Емитовање и издаваштво 62.040.000 0,69%
  - Предшколско образовање 569.586.000 6,32%
  - Основно образовање 355.410.000 3,94%
  - Средње образовање 195.180.000 2,17%
  - Остале области 85.877.000 0,95%

3.5 Управа за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај 2.697.885.000 29,93%

3.6 Управа за планирање и изградњу 65.550.000 0,73%
3.7 Управа за имовину и инспекцијске послове 283.100.000 3,14%
3.8 Управа за привреду, одрживи развој и заштиту 

животне средине 999.716.000 11,09%
3.9 Управа за пољопривреду и развој села 128.684.000 1,43%

3.10 Служба за одржавање и информатичко-
комуникационе технологије 209.572.000 2,32%

4 Заштитник грађана 3.869.000 0,04%
5 Градско јавно правобранилаштво 19.785.000 0,22%

  Укупно: 9.014.392.000 100,00%
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 РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 У Разделу 1 - Скупштина Града Ниша исказани су расходи неопходни за 
функционисање Скупштине града, службе  и скупштинских тела. Планиране су 
плате секретара и заменика секретара Скупштине Града Ниша, председника 
одбора, комисија и техничких секретара, накнаде у натури, социјална давања 
запосленима на сталном раду у складу са Правилником о платама именованих и 
постављених лица који је донео Административни одбор.  
 Награде, бонуси и остали посебни расходи планирани су у обиму од 500.000 
динара за награду „11. Јануар“ у складу са Одлуком о јавним признањима Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 45/2007).  
 За посланички додатак планирана су средства у износу од 16.700.000 динара 
за паушал и превоз 61 одборника, присуство седницама Скупштине Града Ниша и 
разлику зараде за именована и изабрана лица која нису на сталном раду у 
Скупштини Града.  
 Средства за трошкове путовања и услуге по уговору планирана су у укупном 
износу од 2.850.000 динара, од чега је износ од 1.300.000 динара намењен за рад 
скупштинских комисија. 
 За редован рад политичких странака чији су кандидати изабрани за 
одборнике планирана су средства у износу од 10.932.000 динара, односно 0,1% 
буџета Града Ниша умањеног за трансфере од других нивоа власти, а на основу 
Закона о финансирању политичких странака („Службени гласник РС“, број 
72/2003, 75/2003, 97/2008 и 60/2009) за период јануар-јун 2012. године и  0,15% 
расхода буџета јединице локалне самоуправе чији су кандидати изабрани за 
одборнике на основу Закона о финансирању политичких активности („Службени 
гласник РС“, број 43/2011) за период јули-децембар 2012. године.  
 За финансирање трошкова изборне кампање средства су планирана у износу 
од 8.995.000 динара, односно 0,1% расхода буџета јединице локалне самоуправе за 
годину за коју се доноси буџет, односно у години у којој се одржавају редовни 
избори на основу Закона о финансирању политичких активности („Службени 
гласник РС“, број 43/2011). 
 Планирана средства за Скупштину Града Ниша износе 62.436.000 динара. 
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РАЗДЕО 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ 
 ГЛАВА 2.1 – ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 
 У Разделу 2, Глава 2.1 – Градоначелник планирана су средства за рад 
Градоначелника у износу од 25.958.000 динара и то: за плате градоначелника и 
заменика градоначелника, накнаде у натури, социјална давања, посланички 
додатак (накнада за рад помоћника градоначелника), трошкове путовања и услуге 
по уговору. 
 На позицији Трансфери осталим нивоима власти, планирана су средства у 
укупном износу од 2.500.000 динара за финансирање пројеката у складу са 
Правилником о ближим критеријумима, начину и поступку за доделу средстава из 
буџета Града Ниша за дотације, донације, покровитељство и спонзорство 
корисницима буџета са других нивоа власти. Износ од 1.000.000 динара планиран 
је за Универзитет – Студентски парламент. 
 На позицији Дотације невладиним организацијама планирана су средства у 
износу од 10.000.000 динара за реализацију програмских активности и пројеката 
невладиних организација у складу са Правилником о ближим критеријумима, 
начину и поступку расподеле средстава удружењима грађана („Службени лист 
Града Ниша“, број 65/2005 и 75/2005). 
 

ГЛАВА 2.2 – ГРАДСКО ВЕЋЕ 
 

 За рад Градског већа планирана су средства у износу од 28.621.000 динара. 
Исказане су плате и накнаде већника, секретара и заменика секретара Градског 
већа, накнаде у натури, социјална давања, посланички додатак, стални трошкови 
(закуп сајамског простора за промоцију града), трошкови путовања и услуге по 
уговору (од чега део за организацију обележавања Миланског едикта).  
 
 РАЗДЕО 3 – УПРАВА ГРАДА 
 
 У оквиру Раздела 3 – Управа града, планирана су средства по управама и 
службама за финансирање текућих расхода, програмских активности, капиталних 
инвестиција директних и индиректних корисника буџета, текуће и капиталне 
субвенције јавним предузећима чији је оснивач Град, дотације и трансфере 
осталим нивоима власти у оквиру надлежности управа и служби Града у складу са 
Одлуком о организацији градских управа Града Ниша („Службени лист Града 
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Ниша“, број 90/2008, 4/2010 и 25/2010) и Статутом Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, број 88/2008). 
 
 ГЛАВА 3.1 – УПРАВА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА     
                 И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
 
 За Управу за грађанска стања и опште послове планирана су средства у 
износу од 25.300.000 динара. Исказани су расходи за сталне трошкове у износу од 
3.600.000 динара (експедиција препоручених и пост експрес ПТТ пошиљки на 
територији Републике Србије и закуп пословног простора у Кнез Селу), услуге по 
уговору у износу од 14.000.000 динара за спровођење избора одборника у 
Скупштини Града Ниша и рад управе (коричење оштећених матичних књига, као 
и полагање посебног стручног испита за матичаре на основу Закона о матичним 
књигама („Службени гласник РС“, број 43/2011). Такође су планирана и средства 
за услуге сахрањивања мртворођенчади, за које је Град Ниш преузео обавезу 
измирења трошкова. 
 За трошкове материјала планирана су средства у износу од 7.700.000 динара 
и то за набавку материјала за редован рад управе (изводи из матичних књига 
рођених, венчаних, умрлих и интернационалних извода), као и за спровођење 
избора одборника у Скупштини града.  
 
 ГЛАВА 3.2 – УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ    
                  ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  
        И ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 У Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне 
набавке укупна планирана средства износе 1.784.823.000 динара. У расходима су 
исказане плате запослених у управама и службама града у укупном износу од 
560.867.000 динара. Плате су обрачунате у складу са Законом о буџетском систему 
и правилницима надлежних органа и служби Града. 
 Планирана су средства за накнаде у натури, социјална давања запосленима, 
награде запосленима – јубиларне награде за раднике запослене у управи града, 
сталне трошкове (трошкови платног промета), трошкове  путовања, услуге по 
уговору, материјал и специјализоване услуге (трошкови обједињене наплате на 
основу Одлуке о утврђивању висине накнаде за обављање послова обједињене 
наплате за комунално-стамбене услуге, које плаћају јавна и јавно комунална 
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предузећа („Службени лист Града Ниша“, број 94/2006) и за накнаду трошкова за 
обрачун и наплату ЕКО таксе на основу Одлуке о накнади за заштиту и 
унапређење животне средине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
53/2009). 
 За трошкове међународних чланарина, планирана су средства у износу од 
1.000.000 динара. 
 За порезе, обавезне таксе и казне планирана су средства у износу од 500.000 
динара (републичке, судске таксе и регистрација возила). 
 Средства резерви планирана су у укупном износу од 35.000.000 динара. Део 
ових средстава у износу од 30.000.000 динара предвиђен је за текућу буџетску 
резерву, која ће се користити у складу са одредбама Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и 101/2010) за непланиране сврхе 
за које нису утврђене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже 
да апропријације нису биле довољне. Текућа буџетска резерва опредељује се 
највише до 1,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине 
за буџетску годину. У складу са одредбама наведеног закона, којим је утврђено да 
се у сталну буџетску резерву издваја највише 0,5% укупних прихода и примања од 
продаје нефинансијске имовине за буџетску годину, а према билансним 
могућностима буџета планирана су средства и за сталну буџетску резерву у износу 
од 5.000.000 динара. 
 Средства у износу од 470.000.000 динара намењена су за учешће града  у 
реализацији пројеката реконструкције и доградње градског стадиона „Чаир“.  
 За оснивачки улог за установе и предузећа чији је оснивач Град Ниш, 
планирана су средства у износу од 500.000 динара. 
 За отплату главнице и камата домаћим кредиторима, планирана су средства 
у укупном износу од 279.000.000 динара и то износ од 173.000.000 динара за 
отплату главнице и 106.000.000 динара за отплату камате, на основу донетих 
скупштинских одлука о задуживању за инфраструктурне пројекте и закључених 
уговора. 
 За измирење обавеза по кредиту ЕБРД који је одобрен Граду Нишу 
планирана су средства у укупном износу од 59.800.000 динара и то: за отплату 
главнице потребно је за 2012. годину обезбедити износ од 54.000.000 динара, а за 
отплату камате износ од 5.800.000 динара, чиме се покривају ануитети који 
доспевају 22. 3. 2012. године и 22. 9. 2012. године. Укупан кредит треба отплатити 
до 2015. године. Ануитети су једнаки и полугодишњи.  
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 Укупно планирана средства за редован рад градских општина износе 
284.675.000 динара. Расподела средстава општинама врши се у складу са посебном 
одлуком Скупштине града. На име плаћања накнаде за коришћење стамбеног 
простора породицама чије су куће, због клизишта проглашене неусловним за 
становање, планирано је 2.500.000 динара. 
 
 ГЛАВА 3.3 – УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И    
                         ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
 
 За Управу за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту 
планирана су средства у износу од 494.782.000 динара и намењена су за  
финансирање накнада за социјалну заштиту и за финансирање установа у којима 
се остварује социјална заштита. 
 У складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 69/2011 – пречишћен текст) и 
Одлуком о финансијском подршци породици са децом на територији Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 66/2010), финансираће се следећи облици 
социјалне заштите: 
 - припремање и допремање хране за децу ометену у развоју и стара 
изнемогла лица, у износу од 3.100.000 динара; 
 - помоћ у кући за стара, инвалидна и хронично оболела лица која живе сама 
у домаћинству или с другим лицем неспособним за пружање помоћи, у износу од 
1.000.000 динара; 
 - дневни боравак за старе особе у дневним центрима и клубовима за одрасла 
и стара лица, у износу од 100.000 динара;   
 -  једнократна новчана помоћ за прворођено дете, у износу од 29.000.000 
динара; 
 - пакет за новорођенче (право остварује родитељ, хранитељ или старатељ за 
свако новорођено дете са пребивалиштем на територији града Ниша), у износу од 
27.000.000 динара; 
 - новчана помоћ породицама које имају дупле близанце, тројке и четворке 
(исплаћује се једном месечно у висини износа просечне зараде без пореза и 
доприноса за град Ниш за месец који претходи исплати), у износу од 6.600.000 
динара; 
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 - једнократна новчана помоћ за поступак вантелесне оплодње пружа се 
породицама које због стерилитета или привремене неплодности немају деце, у 
износу од 5.500.000 динара; 
 - бесплатна ужина за децу основношколског узраста (право остварује треће 
и четврто дете из породице са троје, односно четворо деце, деца палих бораца и 
ратних војних инвалида, деца лишена родитељског старања, деца која похађају 
специјалну школу и деца чији су родитељи корисници материјалног обезбеђења), 
у износу од 27.000.000 динара; 
 - бесплатна ужина за децу ометену у развоју у школи за основно и средње 
образовање "14. Октобар" у Нишу, у износу од 800.000 динара;  
 - бесплатан оброк (Народна кухиња), у износу од 11.000.000 динара за 
обавезе настале из претходне године и реализација програмских активности 
Организације Црвени Крст Ниш – Народна кухиња, у износу од 43.000.000 динара; 
 - делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-
комуналних услуга (накнада за испоручену топлотну енергију, утрошену воду и 
изношење смећа), у износу од 18.000.000 динара; 
 - једнократна новчана помоћ, у износу од 116.000.000 динара; 
 - увећана једнократна новчана помоћ (решења за ову врсту помоћи доноси 
Комисија за социјална питања и установа „Центар за социјални рад“), у износу од 
5.000.000 динара; 
 - трошкови бесплатног сахрањивања лица без прихода, у износу од 800.000 
динара; 
 - регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу 
основношколског узраста до 10 година старости (ово право остварују треће и 
четврто дете у породици, дупли близанци, тројке и четворке, деца ратних војних 
инвалида, деца са сметњама у развоју, деца лишена родитељског старања, деца из 
породице које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне 
сигурности), у износу од 9.000.000 динара; 
 - регресирање трошкова боравка деце основношколског узраста у дечијем 
одмаралишту у Дивљани (за децу узраста I-IV разреда основне школе организује 
се боравак у природи, васпитно-образовни рад, здравствена заштита, исхрана, 
спортско-рекреативни и други садржаји кроз организовање активног одмора, 
рекреације, наставе у природи и климатског опоравка, једном годишње у трајању 
од 7 дана, као и боравак и настава у природи за талентовану децу узраста од V до 
VIII разреда основне школе), у износу од 11.000.000 динара; 
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  Из буџета Града, финансираће се и остали облици социјалне заштите: 
 - борачко-инвалидска заштита, као допунска заштита бораца НОР-а 
учесника оружаних сукоба после 17. 8. 1990. године, ратних војних инвалида и 
породица погинулих бораца, у виду сталних месечних новчаних примања, 
једнократне помоћи, новчана помоћ за школовање, превоз деце погинулих бораца 
и помоћ у случају смрти), у износу од 1.600.000 динара; 
 - привремени смештај у прихватилишта  и прихватне станице као облик 
привременог збрињавања лица која су остала без смештаја или из других разлога 
морају да буду збринута ван своје породице, у износу од 7.000.000 динара; 
 - социјално становање у заштићеним условима које се организује на 
подручју Града Ниша у објектима намењеним за социјално становање за 
социјално угрожене породице и појединце који су корисници права на 
материјално обезбеђење и који су стамбено угрожени, у износу од 1.200.000 
динара; 
 - пакети за ђаке прваке (право остварује свако дете које први пут уписује 
први разред основне школе под условом да има пребивалиште, боравиште на 
територији града и да похађа школу на територији града), у износу од 2.600.000 
динара; 
 - накнаде послодавцима за запошљавање трудница, у износу од 36.000.000 
динара, у складу са Одлуком о субвенцији за запошљавање трудница на 
територији града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 84/2009); 
 - накнаде за рад стручних комисија, у износу од 1.850.000 динара. 
 Из буџета Града финансираће се установа за дневни боравак деце, омладине  
и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ за коју су планирана 
средства  у износу од 27.292.000 динара за следеће намене: плате и  превоз 
запослених, енергетске услуге, услуге комуникација, затим за трошкове 
материјала, текуће поправке и одржавање, трошкове путовања и друге трошкове.  

За санацију дела зграде у ул. Сестре Баковић бб, у којој је смештена 
установа „Мара“, планирана су средства у износу од 4.800.000 динара (санација 
крова, просторија у којима бораве корисници и санација мокрих чворова),  за 
набавку опреме за потребе ове установе планирана су средства у износу од 
500.000 динара. 
 За установу „Центар за социјални рад“ у којој се обезбеђује социјална 
заштита грађана планиран је трансфер средстава у износу од 19.935.000 динара.  
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         За установу "Геронтолошки центар" која пружа услуге домске заштите 
старих  и обавља послове из области ванинституционалне заштите старих, 
планиран је трансфер средстава у износу од 3.105.000 динара.  

За установу „Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља“ 
планирана су средства у износу од 11.000.000 динара, у складу са Одлуком о 
оснивању сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља („Службени лист 
Града Ниша“, број 94/2010).  

 За финансирање програмских активности социјално-хуманитарних 
организација и права из проширених видова социјалне заштите - удружења 
грађана и организација лица са специфичним потребама, планирана су средства у 
износу од 12.900.000 динара у складу са Законом о социјалној заштити и 
обезбеђивању социјалне сигурности грађана. 

За реализацију пројекта „Сервис персоналних асистената Ниш“ – СПАН, 
који има за циљ унапређење положаја особа са инвалидитетом на територији града 
Ниша, планирана су средства у износу од 5.000.000 динара за 11 персоналних 
аистената. 
 За финансирање изградње, одржавање и опремање здравствених установа 
планирана су средства у износу од 46.000.000 динара, у складу са Законом о 
здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 107/2005, 72/2009 - др.закон, 
88/2010, 99/2010 и 57/2011).     
 
 ГЛАВА 3.4 – УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,  
       КУЛТУРУ, ОМЛАДИНУ И СПОРТ 
 
 Планирана средства буџета града за 2012. годину за Управу за образовање, 
културу, омладину и спорт износе 2.184.311.000 динара. 
 У оквиру Управе за образовање, културу, омладину и спорт планирана су 
средства за популаризацију омладине и реализацију пројеката превенције болести 
зависности у износу од 2.700.000 динара. Из тих средстава финансираће се 
пројекти који унапређују квалитет живота младих, затим израда едукативних 
материјала у циљу унапређења превенције болести зависности и др. 
 За област спорта и рекреације планирана су средства у износу од 
399.381.000 динара и намењена су за финансирање: 
 - Установе Спортски центар „Чаир“         114.381.000 динара 
 - Спортске организације, школски 
     и рекреативни спорт      175.000.000 динара 
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 - Инвестиције у области спорта    110.000.000 динара 
 
        Из средстава намењених  за установу СЦ „Чаир“ финансираће се: плате 
запослених, стални трошкови (енергетске услуге, комуналне услуге, трошкови 
осигурања), текуће поправке и одржавање и трошкови материјала. 
 Средства планирана за финансирање спортских организација, школског и 
рекреативног спорта, распоредиће се на основу Одлуке о финансирању активности 
у области спорта у Граду Нишу и Правилника о критеријумима и мерилима за 
категоризацију и оцену програма спортских организација на територији Града 
Ниша.  

Средства за инвестиције у области спорта планирана су за финансирање 
окончаних радова на адаптацији и реконструкцији спортске хале „Чаир“ и за 
остала улагања у области спортске инфраструктуре.  
 
 За област културе у 2012. години планирана су средства у износу од 
516.837.000 динара и намењена су за финансирање: 
 - установа културе („Народни музеј“, „Народна библиотека“, „Народно 
позориште“, „Нишки симфонијски оркестар“, „Позориште лутака“, „Нишки 
културни центар“, „Галерија савремене ликовне уметности“, „Историјски архив“ и 
„Завод за заштиту споменика културе“); 
 - реализацију програма и манифестација у области културе; 
 - инвестиционо улагање у области културе. 
 Установама културе преносиће се средства за следеће намене: плате и 
превоз запослених, отпремнине запослених приликом одласка у пензију,  
јубиларне награде за запослене који су то право стекли у 2009. и 2010. години, 
сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, 
трошкове осигурања, трошкове закупа, трошкове платног промета), трошкове 
материјала за реализовање програмских активности у области културе (припрема 
позоришних представа, израда костима, сценографија, израда пропагандног 
материјала), административни материјал, материјал за саобраћај, материјал за 
посебне намене, материјал за одржавање и хигијену, затим за трошкове путовања, 
трошкове образовања и усавршавања запослених, трошкове информисања, текуће 
поправке и одржавање и друге трошкове.  
 У буџету града планирана су средства за реализовање градских 
манифестација и програма у области културе (Фестивал глумачких остварења 
домаћег играног филма – „Филмски сусрети Ниш“, Нишке интернационалне 
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музичке свечаности „НИМУС“, Интернационалне хорске свечаности, Музички 
фестивал „НИСОМНИЈА“, интернационални NIŠWILLE jazz фестивал, 
Новогодишњи концерт, Књижевну колонију „Сићево“, Ликовну колонију 
„Сићево“, културне програме у оквиру прославе градске славе – Дани Св. Цара 
Константина и Царице Јелене, затим програме индивидуалних уметника и 
уметничких група - Савет за културно стваралаштво и друге програме у култури 
на које сагласност даје Скупштина Града.  
 За зграде и грађевинске објекте у области културе планирана су средства у 
износу од 30.240.000 динара и реализоваће се у складу са Програмом капиталног 
улагања који доноси надлежна управа, као директни корисник буџетских 
средстава.  
 
 За област „Емитовање и издаваштво“ у 2012. години планирана су 
средства у укупном износу од 62.040.000 динара за следеће намене: 
 - за информисање јавности планирана су средства у износу од 16.500.000 
динара; 
 - за финансирање програмских активности ЈП „Нишка телевизија“, а у циљу 
информисања грађана у вези са активностима рада локалне самоуправе планирана 
су средства у износу од 45.540.000 динара.  
 
 За област „Предшколско образовање“, планирана су средства буџета Града 
Ниша у износу од 569.586.000 динара и намењена су за финансирање предшколске 
установе „Пчелица“, а у складу са Законом о основама система образовања и 
васпитања којим су прописане обавезе локалне самоуправе за финансирање 
предшколских установа. 

Из буџета града финансираће се следећи облици боравка деце у установи 
„Пчелица“: 

- Целодневни боравак који је организован за децу од 1 до 5,5 година старости 
у трајању од 11 сати дневно. Основна функција овог облика рада са децом је 
збрињавање деце док су родитељи на послу (пружање услуга исхране, неге, 
здравствена заштита, одмор, социјализација, дружење, игра, васпитање, 
образовање, припрема деце за полазак у школу и могућност учења); 

- Припремни предшколски програм у склопу целодневног програма 
организован за децу од 5,5 до 6,5 година старости. Из буџета града 
финансира се 7 сати дневно  припремни предшколски програм, а из буџета 
Републике Србије 4 сата.  
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У организацији установе "Пчелица", из буџета града финансираће се 

фестивал за децу "Златна пчелица" у износу од 600.000 динара. 
 За зграде и грађевинске објекте и машине и опрему у области предшколског 
образовања планирана су средства у укупном износу од 23.110.000 динара и 
реализоваће се у складу са Програмом капиталног улагања који доноси надлежна 
управа, као директни корисник буџетских средстава.  
 
 За област образовања буџетом Града Ниша за 2012. годину планирана су 
средства у износу од 550.590.000 динара, од тога за основно образовање 
355.410.000 динара, а за средње 195.180.000 динара. Средства су намењена за 
финансирање основних и средњих школа на територији града Ниша, у складу са 
Законом о основама система образовања и васпитања и то за финансирање 
текућих расхода; текућих поправки и одржавања; капитално одржавање зграда и 
објеката и набавку машина и опреме. 
 
 У области основног образовања из буџета Града финансираће се текући 
расходи код основних школа, у износу од 280.000.000 динара, које чине: накнаде у 
натури (трошкови превоза запослених на посао и са посла); социјална давања 
запосленима (исплата отпремнина и солидарне помоћи);  награде запосленима 
(исплата јубиларних награда); стални трошкови који обухватају трошкове 
платног промета, енергетске услуге (трошкови електричне енергије, трошкови 
даљинског грејања, природног гаса, набавка угља, дрва и лож уља за грејање),  
комуналне услуге (трошкови воде,  одвоз смећа, услуге чишћења), трошкове 
комуникација (ПТТ трошкови, трошкови закупа интернет времена, трошкови 
доставе) и трошкове осигурања (осигурање запослених у школама и ученика). 
Поред наведених, основним школама преносиће се и средства за трошкове 
путовања, која се односе на трошкове путовања запослених у земљи и 
иностранству, трошкове превоза ученика који станују на удаљености већој од 4 км 
од школе, као и трошкове превоза и праћења ученика на такмичења. 
 У оквиру текућих расхода планирана су и средства за услуге по уговору -  
административне и  компјутерске услуге (набавка и одржавање софтвера), услуге 
образовања и усавршавања запослених (учешће запослених на стручним 
семинарима), услуге информисања, стручне услуге и превоз пратиоца за ученике 
специјалних школа за децу са сметњама у развоју; специјализоване услуге које се 
финансирају у оквиру текућих расхода а односе се на медицинске услуге 
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(санитарни преглед запослених), услуге очувања животне средине, науке, 
геодетске услуге и остале специјализоване услуге.  
 Средства планирана за материјал предвиђена су за трошкове 
административног материјала, материјала за образовање и усавршавање 
запослених (стручни часописи и публикације), материјала за образовање, културу 
и спорт (у сврху извођења наставе), набавку материјала за домаћинство и хигијену 
и други материјал неопходан за несметано функционисање основних школа.  
 Планирана средства за текуће поправке и одржавање у основним школама 
износе 11.810.000 динара. 

За зграде и грађевинске објекте у основним школама планирана су средства 
у износу од 48.000.000 динара, и иста ће се реализовати у складу са Програмом 
капиталног инвестирања у нефинансијску имовину који доноси надлежна управа, 
а који се односи на завршетак радова на објектима који су започети у претходној 
години, радове на капиталном одржавању објеката који се одвијају по фазама 
(поправка крова, подова, унутрашње и спољне столарије, електроинсталација, 
инсталација грејања итд...) и радове на капиталном одржавању објеката у смислу 
поправке фасаде, ограда и дворишног простора. 
 За набавку машина и опреме планирано је 15.600.000 динара како би се 
омогућило несметано функционисање основних школа (набавка административне 
опреме - рачунарске опреме и намештаја, опреме за образовање - за опремање 
кабинетске наставе, опреме за јавну безбедност – видео надзор и алармни системи 
и друге опреме). 
 
 За област средњег образовања у оквиру текућих расхода код школа који су 
планирани у износу од 145.000.000 динара, финансираће се као и код основних 
школа накнаде за запослене (превоз на посао и са посла); социјална давања 
запосленима  (отпремнине и солидарна помоћ); награде запосленима (јубиларне 
награде); стални трошкови - који обухватају трошкове платног промета, 
енергетске услуге (електрична енергија, даљинско грејање, услуге грејања, лож 
уље, угаљ, дрва и друго),  комуналне услуге (које чине трошкови утрошене воде, 
трошкови канализације, одвоза смећа, дератизације), услуге комуникација (ПТТ 
трошкови, интернет, трошкови доставе), трошкови осигурања (запослених и 
ученика); трошкови путовања (за трошкове путовања запослених у земљи и 
иностранству и трошкове путовања ученика на такмичења); услуге по уговору 
(административне и компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања 
запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале опште услуге – за 
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превоз пратиоца ученика школе за децу са сметњама у развоју); специјализоване 
услуге (медицинске услуге, услуге очувања животне средине, науке, геодетске 
услуге и остале специјализоване услуге); материјал (набавка неопходног 
административног материјала,  материјала за образовање и усавршавање 
запослених, материјала за одржавање хигијене школа,  као и материјала за 
образовање који омогућава одржавање наставе у складу са специфичним 
потребама школа).  
 За текуће поправке и одржавање у средњим школама планирана су средства 
у износу од 11.280.000 динара. 

За зграде и грађевинске објекте код средњег образовања средства су 
планирана у износу од 30.500.000 динара и иста ће се реализовати у складу са 
Програмом капиталног инвестирања у нефинансијску имовину који доноси 
надлежна управа односе се на завршетак радова на објектима који су започети у 
претходној години, радове на капиталном одржавању објеката који се одвијају по 
фазама (поправка кровова, подова, унутрашње и спољне столарије, 
електроинсталација, инсталација грејања итд...) и радове на капиталном 
одржавању објеката. 
 Код средњег образовања планирани износ за набавку машина и опреме 
износи 8.400.000 динара и намењен је за набавку рачунарске опреме (компјутера, 
монитора, штампача, фотокопир апарата...),  намештаја,  опреме за образовање - за 
опремање кабинетске наставе, опреме за јавну безбедност – видео надзор и 
алармни системи и друге опреме. 
 За трошкове путовања ученика основних и средњих школа на такмичења, по 
Одлуци о подстицају развоја талентованих ученика и студената („Службени лист 
Града Ниша“, број 49/2005 и 49/2006)  планиран је износ од 6.700.000 динара, а 
30.000.000 динара за подстицај за талентоване ученике и студенте. У оквиру 
наведених средстава обезбедиће се финансирање: такмичења ученика основних и 
средњих школа, новчане награде за постигнуте резултате на такмичењима, 
стипендије за талентоване ученике и студенте и једнократна новчана давања и 
новчане награде најбољим студентима које ће се по Одлуци о јавним признањима 
града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 45/2007) додељивати 11. јануара 
2012. године. 
 За финансирање установе „Дечији центар Ниш“ планирана су средства у 
износу од 33.340.000 динара. Средства су планирана за покриће текућих расхода 
установе (плате и превоз запослених, енергетске и комуналне услуге, услуге 
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комуникација, трошкове осигурања, трошкове материјала, за текуће поправке и 
одржавање  и др.). 
 За организовање фестивала дечије музике „Мајска песма“ у организацији 
установе „Дечији центар Ниш“ планирана су средства у износу од 660.000 динара. 
 За набавку опреме за потребе установе „Дечји центар“ планирана су 
средства у износу од 500.000 динара (административна опрема и опрема за 
образовање, културу и спорт).   
 
 За установу „Регионални центар за професионални развој запослених у 
образовању“ која има за циљ да омогући професионални развој запослених у 
образовању, стратегију и програм обуке за наставнике и стручне сараднике, 
унапређење професионалне оспособљености наставног особља, буџетом Града 
Ниша за 2012. годину предвиђена су средства у износу од 8.909.000 динара.  
 
 ГЛАВА 3.5 – УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,  
                ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
 
 Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај планирана је у 
буџету Града Ниша за 2012. годину са 2.697.885.000 динара. 
 Средства су намењена за финансирање: 
 1. Расхода у оквиру функције Опште услуге у укупном износу од 2.000.000 
динара, од чега: 
 – накнаде члановима стручних комисија у износу од 300.000 динара; 
 – услуге по уговору у износу од 400.000 динара за ангажовање стручних 
консултаната; 
 – специјализоване услуге у укупном износу од 1.300.000 динара, за набавку 
и постављање табли са називима улица и тргова по решењима Скупштине Града 
Ниша и регулисање и побољшање услова функционисања саобраћаја у граду 
(кровне ознаке за такси превоз). 
 2. Расхода у оквиру функције Остале опште услуге – ЈП „Дирекција за 
изградњу града Ниша“ Ниш, у износу од 147.291.000 динара на име текућег 
пословања, као индиректног корисника буџетских средстава.   
 3. Расхода у оквиру функције Друмски транспорт у укупном износу од 
348.300.000 динара, од чега: 
 - 77.300.000 динара за реализацију интегрисаног система у јавном превозу; 
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 - 10.000.000 динара за израду студија јавног и стационираног превоза у 
граду; 
 - 25.000.000 динара за реализацију програма унапређења безбедности 
саобраћаја; 
 - 236.000.000 за субвенционисање јавног превоза путника у градском и 
приградском саобраћају у складу са Одлуком о јавном градском и приградском 
превозу путника на територији града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
38/2011). 
 4. Расхода у оквиру функције Заштита животне средине некласификована 
на другом месту у износу од 29.716.000 динара за: 
 - накнаду за одводњавање 1.500.000 динара и преноси се ЈВП „Србијаводе“, 
а на основу решења о утврђивању накнаде из претходне године; 
 - рад ЗОО хигијенске службе 13.000.000 динара у складу са Програмом рада 
ЗОО хигијенске службе, а на основу Одлуке о поступању са псима и мачкама 
луталицама на територији града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
49/2005); 
 - реализацију Пројекта формирање еколошке зоне у Нишу 9.096.000 динара; 
 - реализацију Пројекта уређивања и спречавања дивљих депонија 3.600.000 
динара; 
 - превенцију настанка дивљих депонија 2.520.000 динара. 
 Пројекти се финансирају преко Републичког фонда за заштиту животне 
средине на основу закључених уговора са градом. 
 5. Расхода у оквиру функције Развој заједнице у укупном износу од 
2.170.578.000 динара, од чега: 
 - 6.000.000 динара за израду Плана развоја енергетике за подручје Града 
Ниша у складу са Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом 
(„Службени лист Града Ниша“, број 32/08); 
 - 300.000.000 динара за одржавање јавне хигијене и рад зимске службе; 
 - 185.000.000 динара за одржавање градског зеленила, новогодишње 
декорације, мобилијара и гробаља; 
 Стручни надзор над обављањем уговорених послова одржавања јавне 
хигијене, рада зимске службе, одржавања градског зеленила, новогодишње 
декорације, мобилијара и гробаља врши ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“. 
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 Одржавање и развој комуналне инфраструктуре 
 

   За субвенције су планирана средства у укупном износу од 5.201.000 динара 
и то за: 
 - 1.069.000 динара за KFW III „Топлана“; 
 - 2.244.000 динара за електроенергетску инфраструктуру у граду и на селима 
коју реализује ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“ по Посебном програму; 
 - 1.888.000 динара за објекте водоснабдевања у другој, трећој и четвртој 
висинској зони, које реализује ЈКП „Наисус“; 
 За реализацију пројекта „Зона унапређеног пословања - Нишка варош“ (БИД 
зона), планирана су средства у износу од 912.000 динара. 
 За зграде и грађевинске објекте планирана су средства у укупном износу од 
1.673.465.000 динара и то: 
 - 814.000.000 динара за реализацију Програма уређивања грађевинског 
земљишта и изградње са финансијским планом за 2012. годину, који доноси 
Скупштина Града Ниша на предлог Управе за планирање и изградњу. Програм 
обухвата израду урбанистичко-планске документације (планове детаљне 
регулације, Просторни план и Генерални план Града Ниша), припремање и 
опремање грађевинског земљишта за изградњу капиталних објеката комуналне 
инфраструктуре и изградњу капиталних објеката од значаја за град; 
 - 710.000.000 динара за реализацију Програма одржавања комуналне 
инфраструктуре за 2012. годину, који доноси Скупштина Града Ниша на предлог 
Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај. Програм обухвата 
одржавање комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског 
подручја (редовно, периодично и ургентно одржавање општинских путева и 
улица, редовно одржавање мостова, редовно одржавање и обезбеђивање пружних 
прелаза, саобраћајну инфраструктуру и опрему, јавно осветљење, водоводну 
мрежу, атмосферску канализацију, јавне површине, некатегорисане путеве, 
репарацију лифтова у зградама колективног становања и реновирање фасада 
зграда колективног становања у ужем центру града); 
 - 4.708.000 динара за завршетак започетих објеката од виталног значаја за 
развој града и изградњу објеката комуналне инфраструктуре на територији Града 
Ниша по Посебном програму развоја локалне инфраструктуре коришћењем 
средстава остварених приватизацијом предузећа са територије Града Ниша, који 
реализујe ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“;  
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 - 10.000.000 динара за завршетак започетих објеката од виталног значаја за 
развој града и изградњу објеката комуналне инфраструктуре на територији Града 
Ниша по Посебном програму развоја локалне инфраструктуре коришћењем 
средстава остварених приватизацијом предузећа са територије Града Ниша, који 
реализујe ЈКП „Градска топлана“;  
 - 2.275.000 динара за изградњу моста у Лалинцу по Посебном програму 
развоја локалне инфраструктуре коришћењем средстава остварених 
приватизацијом предузећа са територије Града Ниша, који се реализује преко ЈП 
„Дирекција за изградњу града Ниша“; 
 - 11.495.000 динара за извођење радова на санацији депоније  на Бубњу; 
 - 30.987.000 динара за изградњу рекреационих  базена у Чаиру (I фаза) која 
се реализује преко ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“; 
 - 90.000.000 динара за планску припрему и инфраструктурно опремање 
земљишта у радним зонама у Нишу по Посебном програму. 
  

ГЛАВА 3.6 – УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ 
 

 Управа за планирање и изградњу планирана је у буџету Града Ниша за 
2012. годину са 65.550.000 динара.  
 Средства су намењена за финансирање: 
 - специјализованих услуга у износу од 30.000.000 динара за рашчишћавање 
локација  у складу са закљученим уговорима. 
 - 31.050.000 динара за реализацију Стамбене стратегије града и програма и 
пројеката за социјално становање – прибављање грађевинског земљишта и израде 
планске и пројектне документације за социјалне станове на локацији у ул. Петра 
Аранђеловића у Нишу, за накнаду за уређивање грађевинског земљишта; 

- 4.500.000 динара као учешће града у решавању стамбеног питања и 
побољшања услова живота избеглих и интерно расељених лица. 
 
 ГЛАВА 3.7 – УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И 
       ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
 
 Средства планирана за рад Управе за имовину и инспекцијске послове 
износе 283.100.000 динара и то за: сталне трошкове (издаци за пословни простор 
којим град располаже, закуп пословног простора у ПЦ „Амбасадор“ и у ул. 
Вождовој бр. 16 и накнаде за коришћење електричне енергије, ПТТ, даљинског 
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грејања и осталих комуналних услуга), услуге по уговору (правне услуге по 
предметима за решавање имовинско-правних односа и израду урбанистичких 
пројеката, услуге вештачења у поступку прибављања доказа о власништву), 
специјализоване услуге (геодетске услуге и средства намењена за реализацију 
послова градске инспекције), текуће поправке и одржавање, за инвестиционо и 
текуће одржавање стамбеног простора којим располаже Град Ниш. За порезе и 
таксе (ПДВ на приход од закупа пословног простора) планирана су средства у 
износу од 22.000.000 динара.  
 Планирана средства за земљиште износе 180.000.000 динара и то за исплату 
накнаде по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и 
изузимања грађевинског земљишта и за накнаду по одредбама Закона о враћању 
пољопривредног земљишта. За измештање железнице из центра града и изградњу 
железничке обилазнице на коридору ка Бугарској, на делу пруге Ниш-
Димитровград, Град Ниш ће преузети обавезу исплате накнаде за експропријацију 
земљишта на траси будуће обилазнице. 
 Средства у износу од 50.000.000 динара планирана су за куповину станова и 
пословног простора по одлукама Скупштине Града Ниша. 
 
 ГЛАВА 3.8 – УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ      
                РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 У Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине 
планирани су стални трошкови (трошкови складишнине и трошкови платног 
промета у износу од 1.000.000 динара), услуге по уговору (штампање статистичког 
годишњака, штампање пропагандног материјала – брошура, информатора и 
водича за предузетнике у циљу информисаности и олакшавања обављања њихове 
делатности и имплементацију стратегије безбедности града Ниша) у износу од 
1.650.000 динара, специјализоване услуге (трошкови фумигације и евапорације) у 
износу од 140.000 динара. 
 Из буџета Града Ниша у 2012. години за потребе Туристичке организације 
Ниш издвојиће се 22.764.000 динара, чиме ће се реализовати програмске 
активности у области туризма. 
 Средства за специјализоване услуге планирана су у укупном износу од 
371.000.000 динара (за реализацију пројеката и  јавних радова на територији Града 
Ниша). 
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 За реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град 
Ниш, планирано је 282.000.000 динара, од чега 1.500.000 динара за трошкове 
путовања у циљу реализације пројеката, 206.000.000 динара за специјализоване 
услуге, 50.000.000 динара за субвенције, 24.000.000 динара за трансфере и 500.000 
динара за зграде и грађевинске објекте. 
 За реализацију пројеката са тржиштем рада у циљу поспешивања 
запошљавања на територији града планирано је 78.000.000 динара. 
 За набавку робних резерви за потребе града издвојена су средства у износу 
од 10.000.000 динара. 
 За рад Комисије за оцену студија о процени утицаја пројеката на животну 
средину, планирана су средства у износу од 500.000 динара. 
 За реализацију програма Фонда за заштиту животне средине планирана су 
средства у износу од 138.662.000 динара.  Средства фонда користиће се у складу 
са Програмом коришћења средстава за 2012. годину. 
 За реализацију одобрених пројеката из НИП-а планирана су средства у 
износу од 300.000.000 динара као учешће града. 
 Планирана средства за рад Управе за привреду, одрживи развој и заштиту 
животне средине износе 999.716.000 динара. 

 
ГЛАВА 3.9 – УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ  

              И РАЗВОЈ СЕЛА 
 
 Укупно планирана средства за рад Управе за пољопривреду и развој села 
износе 128.684.000 динара. 
 За финансирање рада пољочувара на основу Одлуке о заштити 
пољопривредног земљишта и организовању пољочуварске службе на територији 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 22/2010), уништавање амброзије 
и ангажовање стручних сарадника и консултаната за израду стратешких 
докумената, планирана су средства у износу од 5.589.000 динара. 
 За геодетске услуге које се јављају при реализацији активности управе и 
изради и реализацији годишњег Програма заштите уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији града Ниша, уређење атарских путева, 
комуналну инфраструктуру на сеоском подручју и изградњу производних 
капацитета за потребе пилот програма комасације планирана су средства у износу 
од 500.000 динара. 
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 Средства намењена за завршетак и изградњу Карантина за смештај 
животиња планирана су у износу од 2.000.000 динара. 
 За реализацију плана одбране од поплава – уређење водотокова планирана 
су средства у износу од 5.000.000 динара. 
 У циљу успешне реализације пројеката и активности које су предвиђене 
Стратегијом развоја сеоског подручја града Ниша а која ће се ангажовати преко 
Фонда за развој пољопривреде, планирана су средства у укупном износу од 
70.000.000 динара и то за: 

- Сталне трошкове 640.000 динара (трошкови платног промета); 
- Трошкове путовања 3.500.000 динара; 
- Услуге по уговору 6.400.000 динара (стручно усавршавање 

пољопривредника, промоција развојних потенцијала и потреба села) 
програм подршке истраживања у пољопривреди и др.); 

- Специјализоване услуге 4.090.000 динара (рад прогнозно извештајне 
службе и противградне заштите); 

- Текуће поправке и одржавање 9.290.000 динара и 
- Субвенције 46.080.000 динара (реализација пројекта и активности на 

сеоском подручју).  
 

Износ од 6.240.000 динара планиран је за програм заштите и уређења 
пољопривредног земљишта, а износ од 1.000.000 динара за опремање 
пољочуварске службе. 

Износ од 11.000.000 динара намењен је за изградњу и реконструкцију 
канализационе мреже на сеоском подручју и пројектно планирање по програму 
који доноси Градско веће. 

Износ од 22.000.000 динара намењен је за изградњу и реконструкцију 
водоводне мреже на сеоском подручју и пројектно планирање по програму који 
доноси Градско веће. 
 За финансирање текућег пословања Фонда за развој и самофинансирање 
заједничких потреба грађана, као индиректног корисника буџетских средстава 
планирана су средства у износу од 5.355.000 динара. 
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ГЛАВА 3.10 – СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И    

ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИОНЕ       
ТЕХНОЛОГИЈЕ 
 

За рад Службе за одржавање и информатичко-комуникационе 
технологије планирано је укупно 209.572.000 динара. 

Планирана су средства за накнаде у натури у износу од 930.000 динара, за 
набавку пакетића за децу радника запослених у Градској управи. 

За сталне трошкове планирана су средства у укупном износу од  56.500.000 
динара, за енергетске услуге (електрична енергија, даљинско грејање, набавка лож 
уља), комуналне услуге (трошкови воде, одвоза смећа), услуге комуникација 
(услуге фиксне и мобилне телефоније и интернета), услуге осигурања (обавезно и 
каско осигурање службених возила) и остале сталне трошкове, а све за објекте у 
власништву града које користе управе и службе града Ниша и за потребе 
функционисања укупне Управе града. 

Услуге по уговору планиране су у обиму од 26.870.000 динара и односе се на 
услуге одржавања телефонског система, компјутерске услуге - односно одржавање 
и набавку компјутерских софтвера за потребе функсионисања укупног 
рачунарског и комуникационог система управа и служби града (значајан део се 
односи за набавку документ менаџмент система у сарадњи са Министарством за 
информационо друштво и телекомуникације, по посебном пројекту за унапређење 
и подизање информатичко-комуникационог система локалне самоуправе), услуге 
информисања (објављивање огласа, набавка штампе), услуге образовања и 
усавршавања запослених (куповина годишњих лиценци коришћење портала са 
прописима Републике), стручне и остале опште услуге (по основу годишњег 
уговора за одржавање хигијене у објектима града, затим по уговору за одржавање 
са Републичким заводом за здравствено осигурање, услуге обезбеђења објеката 
града, помоћне и физичке послове по уговору са студентском организацијом).  

У оквиру специјализованих услуга, које су планиране у износу од 2.500.000 
динара, налазе се медицинске услуге (санитарни и систематски преглед радника), 
услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге (за услуге од стране 
Катастра, као и Републичког геодетског завода, од кога се између осталог врши 
набавка података за потребе Градског Информационог Система - ГИС) и остале 
специјализоване услуге. 
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За текуће поправке и одржавање објеката и опреме планирају се средства од 
22.450.000 динара, за плаћање обавеза по уговору о текућем одржавању објеката 
града са Јавним предузећем „Нишстан“ и одржавање пословног и стамбеног 
простора у власништву града (кровопокривачке, електро, браварске, водоводно-
канализационе, молерско-фарбарске, стаклорезачке, столарске и друге услуге; 
радове на инсталацијама грејања, кровопокривачке радове) и за одржавање опреме 
у власништву града (одржавање аутомобила, свих уређаја и апарата, укупне 
рачунарске, електронске, мрежне и комуникационе опреме). 

Набавка материјала планира се у износу од 29.800.000 динара и то за 
набавку: административног материјала (канцеларијски материјал, тонери, 
службена одећа), материјала за саобраћај (набавка бензина, дизела, течног нафтног 
гаса и ауто козметике), материјала за одржавање хигијене и угоститељство 
(опрема и средства за хигијену и хране и пића за потребе управа и служби) и 
материјала за посебне намене. 

Средства планирана за инвестиције у објекте Града износе  31.262.000 
динара и намењена су за плаћање дела обавеза из текуће године и то највећим 
делом за финансирање друге фазе изградње и партерно уређење објекта у Нишкој 
Бањи; реновирање пословног простора који користи град; реновирање улазног 
хола у згради у ул. 7. Јули бр. 2; сале за скупштинска заседања, улазног хола и 
сале бр. 61 у објекту града у ул. Николе Пашића бр. 24; извођење радова на 
термоизолацији објекта града у ул. Генерала Транијеа бр. 10а и др. 

За набавку машина и опреме планирају се средства у износу од 11.550.000 
динара, за куповину административне опреме – намештај, скенери и штампачи, 
рачунарска, мрежна, комуникациона, електронска, фотографска и друга опрема, 
као и опрема потребна за Одељење комуналне полиције која је током 2011. године 
проширена са 14 комуналних полицајаца. 

За набавку остале опреме планирана су средства у износу од 200.000 динара. 
Средства планирана за нематеријалну имовину, у износу од 27.510.000 

динара, највећим делом (26.700.000 динара) намењена су за плаћање остатка дуга 
по уговору за набавку Microsoft лиценци и за набавку других софтвера за потребе 
функционисања информационог система Градске управе (антивирус софтвер, 
специјализовани софтвери за поједине Управе града). 

Средства планирана за зграде и грађевинске објекте, набавку машина и 
опреме и нематеријалне имовине биће детаљно распоређена Програмом 
капиталног инвестирања Службе за одржавање и информатичко-комуникационе 
технологије за 2012. годину. 
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 РАЗДЕО 4 – ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА 
 
 
 За рад Заштитника грађана планирана су средства у износу од 3.869.000 
динара и то за: плате, накнаде у натури, социјална давања, трошкове путовања и 
услуге по уговору. 
 

 РАЗДЕО 5 - ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

 
 За рад Градског јавног правобранилаштва планирана су средства у 
буџету Града Ниша за 2012. годину у износу од 19.785.000 динара. Планиране су 
плате и додаци, накнаде у натури, социјална давања,  трошкови путовања, услуге 
по уговору и новчане казне и пенали по решењу судова.  
 
 
                   НАЧЕЛНИК 
 
         Снежана Јовановић 
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