
 На основу члана 52г. и 118. Статута Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној  06.12.2021.  године, доноси 

 
З А К Љ У Ч А К 

о утврђивању начинa спровођења јавне расправе о  
Нацрту одлуке о буџету Града Ниша за 2022. годину 

 
 I  Ставља се ван снаге Закључак о утврђивању начинa спровођења јавне 
расправе о Нацрту одлуке о буџету Града Ниша за 2022. годину, број 1454-1/2021-03 
од 03.12.2021. године, због уочене техничке грешке у Нацрту одлуке о буџету Града 
Ниша за 2022. годину, који је објављен дана 03.12.2021. године на званичној 
интернет адреси Града Ниша: www.ni.rs. 

II Јавна расправа о Нацрту одлуке о буџету Града Ниша за 2022. годину, у 
циљу спречавања ширења  COVID–a 19, спровешће се на следећи начин: 
 - објављивањем измењеног текста Нацрта одлуке о буџету Града Ниша за 
2022. годину на званичној интернет адреси Града Ниша: www.ni.rs и укључивањем 
свих заинтересованих грађана, организација цивилног друштва, медија и других 
субјеката ради сагледавања њихових потреба, као и потреба органа Града Ниша, 
кроз давање предлога, примедби и сугестија у вези Нацрта одлуке о буџету Града 
Ниша за 2022. годину, и то у периоду од 06.12.2021. године од 18:30 часова до 
07.12.2021. године до 22:30 часова, путем интернет адресе: UF.Info@gu.ni.rs;  
           - презентовањем нацрта Одлуке о буџету Града Ниша за 2022.годину и 
разговором са свим заинтересованим грађанима, организацијама цивилног друштва, 
медијима и другим субјектима у просторијама Официрског дома у Нишу, ул. 
Орловића Павла бр. 28а, дана 07.12.2021. године у термину од 12:00 - 14:00 часова, 
уз поштовање свих епидемиолошких мера;  
          - активним учешћем свих заинтересованих грађана, организација цивилног 
друштва, медија и других субјеката путем укључења у директан пренос специјалне 
емисије посвећене Нацрту одлуке о буџету Града Ниша за 2022. годину, дана 
07.12.2021. године у термину од 20:30 - 22:30 часова. на телевизији „Belle Аmie“. 
 III После спроведене јавне расправе, Градска управа за финансије 
разматра приспеле предлоге, примедбе и сугестије свих заинтересованих грађана, 
организација цивилног друштва, медија и других субјеката, сачињава Извештај о 
спроведеној јавној расправи и исти доставља Градском већу Града Ниша заједно са 
коначним Нацртом одлуке о буџету Града Ниша за 2022. годину, на даљу 
надлежност. 

IV Налаже се Градској управи за финансије да овај закључак и Нацрт 
одлуке о буџету Града Ниша за 2022. годину објави на званичној интернет адреси 
Града Ниша www.ni.rs .    

V   Закључак доставити: Градоначелници, Кабинету Градоначелника, 
Градској управи за финансије и архиви Градског већа Града Ниша. 

 
Број: 1463-1/2021-03 
У Нишу, 06.12.2021. године. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
 

         Драгана Сотировски         


