На основу члана 59. Одлуке о буџету Града Ниша за 2017. годину („Службени лист
Града Ниша“, број148/2016), и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016 и 144/2016),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 06.06.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О СУФИНАНСИРАЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОЈЕКТА „ОДРЖИВИ МОДЕЛ ЗА РЕШАВАЊЕ НЕУСЛОВНИХ РОМСКИХ
НАСЕЉА“
I У Решењу о суфинансирању и реализацији пројекта „Одрживи модел решавања
неусловних ромских насеља“ број 773-10/2017-03 од 05.06.2017. године, мења се став V и
гласи:
„Укупна вредност пројекта je 1.237.888,81 EУР, од чега је износ од 951.069,97 ЕУР
донација ЕУ, тј. 76,83%, док износ од 286.818,84 ЕУР, или 23,17%, представља учешће Града
Ниша и партнера на пројекту”.
II Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“.
Образложење
Решењем Градског већа број 773-10/2017-03 од 05.06.2017. године Град Ниш је
прихватио суфинансирање и реализацију пројекта „Одрживи модел решавања неусловних
ромских насеља“, који је одобрен у оквиру јавног позива за достављање предлога пројеката
под називом „Обезбеђивање трајних стамбених решења и унапређење инфраструктуре у
ромским насељима“, Министарства финансија Републике Србије, Сектора за уговарање и
финансирање
програма
финансираних
из
средстава
ЕУ
(Референца:
ЕуропеАид/138222/ИД/АЦТ/РС) од 05.јула 2016.године.
Након стандардне процедуре усаглашавања буџета пројекта са Министарством
финанством финансија Републике Србије, које је уследило након доношења Решења
Градског већа број 773-10/2017-03 од 05.06.2017. године, дошло је до корекције буџета
пројекта, док у текстуалном делу пројекта није било измена.
Укупна вредност пројекта je 1.237.888,81 EУР, од чега је износ од 951.069,97 ЕУР
донација ЕУ, тј. 76,83%, док износ од 286.818,84 ЕУР, или 23,17%, представља учешће Града
Ниша и партнера на пројекту.
Средства за ову намену предвиђена су буџетом Града Ниша за 2017. годину у оквиру
Раздела 8-Канцеларија за локални економски развој и пројекте, Глава 8.1-Канцеларија за
локални економски развој и пројекте, ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602-0001 – Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, функција 490 – економски послови некласификовани на
другом месту, буџетске позиције 370/1 и 370/2, економска класификација 424 –
специјализоване услуге. Пројекат ће се са позиције 370/1 у 2017. години реализовати до
износа од 8.500.000,00 динара, док ће се са позиције 370/2 у 2017. години реализовати до
износа од 22.500.000,00 динара. Остатак средстава биће реализован током 2018. и 2019.
године.
На основу свега напред изложеног, Градско веће Града Ниша је донело решење као у
диспозитиву.
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