
На основу члана 56.  Статута  Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,  број  88/08),  члана 37.
Одлуке о буџету Града Ниша за 2014. годину („Службени  лист Града Ниша“, број 95/2013) и члана 72.
Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013)

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 10.03.2014. 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  да  су  у  2014. години  буџетом  Града  Ниша  обезбеђена  средства  за
суфинансирање завршетка пројеката који су 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  96/2012,  110/2012  и  116/2012)  одобрени  Граду,  у  износу  од  најмање
2.500.000,00 динара, за следеће пројекте, и то:

1. „Изградња Основне школе „Војислав Илић Млађи“ у селу Горњи Комрен и
2. „Изградња Основне школе „Десанка Максимовић“ у селу Мрамор

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.

                                                                        О б р а з л о ж е њ е

Одлуком о буџету Града Ниша за 2014. годину („Службени  лист Града Ниша“, број 95/2013),  за
реализацију  Програма  уређивања  грађевинског  земљишта  и  изградње  са  финансијским  планом  за
2014.годину („Службени  лист  Града  Ниша,  број  102/2013),  предвиђена  су средства  у  буџету Града,  на
буџетском разделу Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, функција 620, на позицији 205,
економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, апропријација у износу од 588.241.000,00
динара.

Средства за суфинансирање, од стране Града Ниша, за завршетак изградње горе наведених основних
школа, обезбеђена су у оквиру Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским
планом за 2014.годину у тачки I 12.Б.1. – „Образовање – почетак изградње нових објеката – ОШ у Горњем
Комрену – завршетак“ и тачки I 12.Б.2. – „Образовање – почетак изградње нових објеката – ОШ у Мрамору
– завршетак“, са укупно опредељеним средствима на позицији I 12.Б. од 8.500.000,00 динара.

Министарство  економије  и  регионалног  развоја,  као  наручилац,  Град  Ниш,  као  корисник  и
Нишпројект-високоградња, као извођач, закључили су два уговора о извођењу радова, 20.06.2012. године, и
то један на изградњи  Основне школе „Десанка Максимовић“ у селу Мрамор, чија је вредност 6.542.271,05
динара и на изградњи  Основне школе „Војислав Илић Млађи“ у селу Горњи Комрен, чија је вредност
5.302.229,94  динара.  Уговорима  је  предвиђено  да  Република  Србија  финансира  у  целости  радове  на
изградњи  ових  школа.  Средства  су  обезбеђена  у  оквиру Пројекта  ''Изградња  општинске  и  регионалне
инфраструктуре  –  Европске инвестиционе  банке,  а  опредељена  су 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 96/2012, 110/2012 и 116/2012).

Како су за завршетак свих радова на изградњи наведених школа неопходна средства у износу од
2.500.000,00 динара, које обезбеђује Град, а иста су предвиђена Одлуком о буџету Града Ниша за 2014.
годину,  Градско веће Града Ниша доноси закључак као у диспозитиву.

Број: 317-12/2014-03
У Нишу, 10.03.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 


