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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 79/2011 и 83/2012) 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, на седници одржаној дана 23.11.2012. године, доноси 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

I Предлаже се Градоначенику да у име Града Ниша дâ изјаву ресорном Министарству регионалног 
развоја и локалне самоуправе којом изјављује да су у 2012. години буџетом Града Ниша обезбеђена средства 
и да ће средства бити обезбеђена и буџетом за 2013. годину за суфинансирање пројекта који је Одлуком о 
распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених 
Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину („Службени гласник РС“, број 4/12 и 96/12 ) одобрен 
Граду, и то: 

- Реконструкција и доградња постојећег пословног објекта – „Зграда старог официрског 
дома” у мултифункционални центар (шифра пројекта 14300503) у оквиру Националног 
инвестиционог плана – Програм подршке развоју регионалне инфраструктуре у износу од 
најмање 70.000.000,00 динара и то 10.000.000,00 динара у 2012. години и 60.000.000,00 динара у 
2013. години 

II У случају да обезбеђена средства нису довољна за реализацију овог пројекта, ребалансом буџета 
обезбедиће се додатна средства. 

III Град преузима обавезу обезбеђења стручног надзора над извођењем радова. 
 

Образложење 
 

Одлуком о буџету Града Ниша за 2012. годину („Службени лист Града Ниша“, број 79/2011 и 
83/2012), за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана, предвиђена су средства у буџету 
Града, функција 620, на позицији 235, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, 
апропријација намењена за учешће града у реализацији пројеката НИП-а, у износу од 285.000.000,00 
динара. 

Са ове буџетске позицие реализоваће се пројекти који су одобрени Граду Нишу, Одлуком о 
распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана 
предвиђених Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину („Службени гласник РС“, број 4/12 и 
96/12). 

Буџетом за 2013. годину планираће се и позиција за реализацију пројеката из Националног 
инвестиционог плана. 

У случају да обезбеђена средства нису довољна за суфинансирање пројеката из НИП-а у 2013. 
години, Град Ниш ће ребалансом буџета обезбедити средства која ће омогућити да се пројекти успешно 
реализују, па Градско веће доноси закључак као у диспозитиву. 
 
Број: 1240-11/2012-03 
У Нишу, 23.11.2012. године 
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