
На  основу  члана  46.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Службени  гласник 
Републике Србије“, број 129/2007), члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист 
Града Ниша", број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
("Службени лист Града Ниша", број 1/2013),

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 01.04.2013. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I  Даје се сагласност ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша да у складу са 
Уговором  о  грађењу  број  03-9853/2011  од  19.01.2012.  године  извођачу  радова 
„Нисал“ а.д. Ниш, за издавање меница у износу од  4.698.126,88 динара,  и то по 
основу дела привремене ситуација број 15.0063/12 од 30.08.2012. године у износу од 
1.083.107,67 динара и привремене ситуације број 15.0080/12 од 28.09.2012. године у 
износу од 3.615.019,21 динара.

Град  Ниш,  „Нисал“  а.д.  Ниш  и  ЈП  Дирекција  за  изградњу  Града  Ниша, 
посебним Протоколом регулишу поступак и начин измирења обавеза.

II  О  реализацији  овог  решења  стараће  се  Управа  за  финансије,  изворне 
приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

III Решење доставити: Градоначелнику, Управи за финансије, изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке, Управи за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај и ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.

О б р а з л о ж е њ е

ЈП  Дирекција  за  изградњу  Града  Ниша  и  „Нисал“  а.д.  Ниш,  закључили  су 
уговор  о  грађењу  број  03-9853/2011  од  19.01.2012.  године,  на  основу  Програма 
уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2011. и 
2012. годину, за извођење радова на ревитализацији фасаде и крова објекта зграде 
Градске  Управе  Града  Ниша  у  улици  Николе  Пашића  број  24  –  II фаза,  по 
спроведеном преговарачком поступку са објављивањем јавног позива, у складу са 
Законом о јавним набавкама. 

Уговором  о  грађењу  регулисана  су  међусобна  права  и  обавезе  у  погледу 
услова  и  начина  плаћања уговорених  радова  уплатом  на  текући  рачун  извођача 
радова.

Имајући у виду да се ради о ненаплаћеним потраживањима предузећа „Нисал“ 
а.д. Ниш, по овереним ситуацијама из 2012. године, предлаже се издавање меница, 
као начин регулисања плаћања наведених обавеза.

На основу наведеног Градско веће Града Ниша сагласно је да ЈП Дирекција за 
изградњу Града Ниша да у складу са уговором наведеним у диспозитиву решења 
одобри издавање меница.
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