
 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист 
Града Ниша'', број 88/2008 и 143/2016) и члана 115. Пословника Скупштине Града 
Ниша (''Службени лист Града Ниша'', 100/2008), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној, 19.12.2016. године, 
разматрајући Амандман број 1643 од 17.12.2016. године, који је поднела одборничка 
група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“, 
 

п р е д л а ж е 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1643 од 17.12.2016. године,  
који је поднела одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“, на члан 9. Предлога 
одлуке о буџету Града Ниша за 2017. годину. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“ поднела је Амандман број 1643 
од 17.12.2016. године, на члан 9. Предлога одлуке о буџету Града Ниша за 2017. 
годину. 
 Чланом 115 Пословника Скупштине Града Ниша (''Службени лист Града 
Ниша'', 100/2008), прописано је да је предлагач дужан да пре седнице Скупштине 
размотри амандмане и предложи Скупштини прихватање или одбијање сваког 
амандмана посебно. 
 Члан 26. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала 
(''Службени лист Града Ниша'', 125/2008), прописано је да када се Веће изјашњава о 
амандману који су поднели други предлагачи на предлог акта Већа, обрађивач тог 
акта је дужан да за потребе Већа припреми мишљење са образложењем о одбијању 
или прихватању  амандмана. 
 На основу наведених овлашћења Управа за финансије, изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке доставила је, уз допис број 11-2302/2016 од 
19.12.2016. године, изјашњење са предлогом да се не прихвати овај амандман, са 
образложењем да је Управа за пољопривреду и развој села предложила износ од 
31.345.000,00 динара. Имајући у виду да је процена валидна, Управа за финансије, 
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке сматра да је планирани износ 
довољан, као и да је конто 451 – субвенције, под ограничењем. 
 Градско веће Града Ниша на седници одржаној 19.12.2016. године разматрало 
је амандман, прихватило изјашњење Управе за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке и предлаже Скупштини Града да одбије овај амандман. 
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