На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08 и 143/2016),
и члана 72. Пословника о раду Градског већа („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016,
98/2016, 124/2016 и 144/2016), Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 02.06.2017. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
На основу захтева које су доставиле Градска општине Палилула број 363/17-01 од 15.05.2017.
године, Градска општина Црвени Крст број 652/2017-02 од 11. 05. 2017. године и Градска општина
Медијана број 031-1/641-2017/01 од 25.05.2017. године за обезбеђење средстава а за реализацију
пројеката у укупном износу од 53.240.000 динара, предлаже се Градоначелнику да обезбеди средства за
реализацију наведених захтева из текуће буџетске резерве, како би се иста распоредила у у Разделу 3.
Градска управа, глава 3.1 Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 180 –
Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти, позиција 286, економска класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти, на нову потпозицију – остале намене градским општинама.
Образложење
Градска општина Палилула, обратила се захтевом број 363/2017-01 од 15.05.2017. године за
обезбеђење средстава из буџета Града Ниша у износу од 14.538.000 динара на име учешћа Градске
општине Палилула у реализацији одобреног пројекта - „Промоција туристичких атракција кроз
интерактивне изложбе културно – историјског наслеђа кроз програм прекограничне сарадње“ у
оквиру програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија – IPA програм, број пројекта
2014TC16I5CB007-2015-1-095 .
Градска општина Црвени Крст обратила се захтевом број 652/2017-02 од 11.05.2017. године за
обезбеђење средства из буџета Града Ниша у укупном износу од 13.702.000 динара на име учешћа
Градске општине Црвени Крст у реализацији одобрених пројеката и то : Прекограничног пројекта „Туризам и традиција – разнобојно, забавно и атрактивно“ у оквиру програма прекограничне
сарадње IPA CBC Bulgaria – Serbia и пројекта - „Улагање у здравље и просперитет младих у
Бугарско – Српском региону“. у оквиру програма прекограничне сарадње IPA CBC Bulgaria –
Serbia.
Градска општине Медијана обратила се захтевом број 031-1/641-2017/01 од 25.05.2017. године за
обезбеђење средстава из буџета Града Ниша у износу од 25.000.000 динара на име учешћа Градске
општине Медијана у реализацији пројекта - „Унапређење нематеријалне културне баштине у
прекограничном региону“ реф.бр. CB007.1.11.118.
Средства за ове намене се обезбеђују из буџета Града Ниша због недостатака истих у буџетима
наведених градских општина.
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У Нишу, 02.06.2017.године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
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ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
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