
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/2008) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист
Града Ниша“, број 1/2013),

Градско веће Града Ниша, на седници од  30.05.2013. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОПРЕДЕЉЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ 

ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА

I  За  набавку  противградних  ракета  за  потребе  противградне  заштите  на
територији Града Ниша, опредељује се 1.750.000,00 динара  из буџета Града Ниша.

II Задужује се Управа за пољопривреду и развој села да, у складу са средствима
обезбеђеним у буџету Града Ниша за 2013. годину у Разделу 3 –Управа града, глава
3.9 – Управа за пољопривреду и развој села, функција 421-Пољопривреда, позиција
249 економска класификација  512 – Машине и опрема,  aпропријација  намењена за
набавку противградних ракета,  спроведе поступак јавне набавке противградних ракета
према спецификацији коју ће доставити Министарство унутрашњих послова РС, Сектор
за ванредне ситуације – Управа за управљање ризиком. 

III  Након спроведене јавне набавке противградних ракета,  Град Ниш ће као
донацију, ракете уступити Министарству унутрашњих послова -  Сектору за ванредне
ситуације – Управи за управљање ризиком.

Образложење

Министарство унутрашњих послова – Сектор за ванредне ситуације, обратио се
Градоначелнику  Града  Ниша  предлогом  за  сагледавање  могућности  подизања
ефикасности  рада  система  одбране  од  града  кроз  финансирање  набавке  додатне
количине противградних ракета за подручје Града Ниша.

У циљу постизања потпуне ефикасности противградног система и снабдевања
ракетама  противградних  станица,  Град  Ниш  ће финансирати  и  спровести   јавну
набавку за потребну количину противградних ракета и као донацију их доделити МУПу
- Сектору за ванредне ситуације – Управи за управљање ризиком.

У складу са чланом 21 став 1 тачка 20 Статута Града Ниша (''Службени лист
Града Ниша'' бр. 2008/08), којим је прописано да је Град Ниш, у складу са Уставом и
законом, надлежан да организује заштиту од елементарних и других већих непогода,
доноси се Решење као у диспозитиву.

Број: 813-8/2013-03
У Нишу, 30.05.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф.др Зоран Перишић


