
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 36а Одлуке о буџету Града Ниша за 2013. годину („Службени 
лист  Града  Ниша“,  број  108/12,  број  15/13 и  број 29/13), члана  72  Пословника  о  раду 
Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/13), Градско Веће Града 
Ниша, на седници одржаној дана 14.05.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I ПРИХВАТА СЕ да Град Ниш финансира разлику вишкова и мањкова радова за пројекат 
„Извођење радова на реконструкцији улица у граду Нишу и прелазак на режим кружних 
токова” у износу од  1.357.181,76  динара  са ПДВ-ом (20%), у оквиру  Националног инвестиционог 
плана–изградње  општинске  и  регионалне  инфраструктуре  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 ) 
одобрени Граду, а у сврху анексирања уговора број404-02-236/6/2011-21 од 21.10.2011.године.

II ОВЛАШЋУЈЕ СЕ  Градоначеник да у име Града Ниша дâ изјаву ресорном Министарству 
регионалног развоја и локалне самоуправе којом изјављује да су у 2013. години буџетом Града Ниша 
обезбеђена  средства  за  финансирање разлике  вишкова  и  мањкова  радова  за  пројекат  „Извођење 
радова на реконструкцији улица у граду Нишу и прелазак на режим кружних токова”. 

III У случају да обезбеђена средства за реализацију овог пројекта не буду утрошена у 2013. 
години, предвидеће се буџетом за 2014. годину.

Образложење

Одлуком о буџету Града Ниша за 2013. годину („Службени  лист Града Ниша  број  108/12, 
број 15/10 и број 29/13), за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана, предвиђена су 
средства  у  буџету  Града,  функција  620,   позиција  237,  економска  класификација  511 –  Зграде  и 
грађевински објекти,  апропријација  намењена  за  учешће  града  у  реализацији  пројеката  НИП-а,  у 
износу од 408.681.000динара

Током реализације пројекта „Извођење радова на реконструкцији улица у граду Нишу и 
прелазак  на  режим  кружних  токова”,  због  неусаглашености  техничке  документације  са 
стварним стањем на терену, настала је потреба за извођењем вишкова радова у износу од 
1.357.182,76 динара са ПДВ-ом (20%).

Министарство економије, регионалног развоја и локалне самоуправе је упутило захтев Граду 
Нишу  број  454-00-00051/2012-03  од  31.01.2013.године,  којим  од  Града  тражи  доставу 
документације-Изјаву да су у буџету града Ниша за 2013. годину обезбеђена средства за извођење 
вишкова  радова  у  пројекту  „Извођење  радова  на  реконструкцији  улица  у  граду  Нишу  и 
прелазак на режим кружних токова” у износу од  1.357.181,76  динара  са ПДВ-ом (20%),%),   у 
оквиру Националног инвестиционог плана – изградње општинске и регионалне инфраструктуре 
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 )  одобрени  Граду,  а  у  сврху  анексирања  уговора 
број404-02-236/6/2011-21 од 21.10.2011. године.



Поступајући  по  овом  захтеву Министарства  Град  Ниш се  дописом  број  378-1/2013-01  од 
27.03. 2013. године обратио Министарству са примедбом да захтев није у складу са Процедурама из 
2011.године.

Одговор Министарства број: 454-00-51/1/2012-03од 02.04.2013.године је да је неопходно за 
разлику вишкова и мањкова урадити анекс уговора у износу од 1.357.182,76, што представља 3,32% 
вредности основног уговора.

У случају да обезбеђена средства за реализацију ових пројеката не буду утрошена у 2013. 
години, Град Ниш ће буџетом за 2014. годину предвидети средства која ће омогућити да се пројекти 
успешно реализују, па Градско веће доноси решење као у диспозитиву.

Број: 741-35/2013-03
У Нишу, 14.05.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
  ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Љубивоје Славковић, дипл. правник


