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На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08), 

члана 35. Одлуке о буџету Града Ниша за 2012. годину („Службени лист Града Ниша“, број 
79/11) и 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), 

Градско веће Града Ниша, нa седници одржаној дана 12.04.2012. године, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
  I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о измени Решења број 
3106/2011-01 од 21.10.2011. године, повећањем износа за финансирање пројекта „Књижара 
Нишког културног центра“ са износа од 921.684,28 динара на износ од динара 1.222.430,88  
динара. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Градско веће је донело Закључак број 902-17/2011-03 од 21.10.2011.године, којим је 
предложило Градоначелнику Града Ниша да донесе Решење о учешћу и финансирању 
пројекта „Књижара Нишког културног центра“. Циљ пројекта је унапређење образовања на 
територији Града Ниша, оснивањем књижаре у оквиру Нишког културног центра, у 
просторијама на Булевару др Зорана Ђинђића број 37. 
 Градоначелник Града Ниша је, на основу закључака Градског већа, донео Решење број 
3106/2011-01 од 21.10.2011 године, којим је прихватио учешће и финансирање пројекта. 
На основу преузетих обавеза из Уговора о учешћу и финансирању пројекта закљученог 
између Града Ниша и Нишког културног центра, а ради извођења неопходних додатних 
радова који би знатно допринели безбедности, функционалности и квалитету простора 
књижаре, неопходно је увећати вредност пројекта са 921.684,28 динара на 1.222.430,88 
динара. 

Средства потребна за реализацију овог пројекта у износу од 300.746,60 динара 
обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2012. годину, позиција 226, економска класификација 
451–субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. 

С обзиром да се ради о пројекту који је значајан за развој и унапређење образовања на 
територији Града Ниша, Градско веће Града Ниша предлаже Градоначелнику да, у складу са 
својим овлашћењима, донесе Решење као у диспозитиву. 
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