
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), члана 56. 
Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 
18/2019) и члана 117. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 6/2017), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 16.12.2020. године, 
разматрајући Амандман 11 број 896 од 14.12.2020. године, који је поднео одборник 
Миодраг Станковић, 
 

п р е д л а ж е 
 
 Скупштини Града Ниша да прихвати Амандман 11 број 896 од 14.12.2020. 
године,  који је поднео одборник Миодраг Станковић, на члан 9. Предлога одлуке о 
буџету Града Ниша за 2021. годину. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одборник Миодраг Станковић поднео је Амандман 11 број 896 од 14.12.2020. 
године, на члан 9. Предлога одлуке о буџету Града Ниша за 2021. годину. 

Чланом 117 Пословника Скупштине Града Ниша, прописано је да је предлагач 
дужан да пре седнице Скупштине размотри амандмане и предложи Скупштини 
прихватање или одбијање сваког амандмана посебно. 

Амандманом се тражи смањење позиције 67, економска класификација 499 – 
Текућа буџетска резерва за износ од 2.000.000 динара и да се за исти износ увећа 
позиција 120, економска класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту из 
буџета, апропријација намењена за новчану помоћ за поступак вантелесне оплодње, 
која је планирана у износу од 2.000.000 динара, тако да износи 4.000.000 динара. 

Чланом 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009 ... 
149/2020) прописано је да се у оквиру буџета део планираних прихода не 
распоређује унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве које се 
користе за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за 
које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. 

Иако је Предлoгом одлуке о буџету Града Ниша за 2021. годину планиран је 
износ средстава за напред наведену намену (накнада трошкова за вантелесну 
оплодњу укључујући и трошкове за неопходне лекове) у складу са Одлуком о 
правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша ("Сл. лист Града 
Ниша", бр. 101/2012 ... 92/2020), Град ће још већој мери у наступајућој години 
подржати мере вантелесне оплодње, одговорном и проактивном финансијском 
политиком.  

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града 
да прихвати овај амандман. 
 
Број: 1086-8/11/2020-03 
У Нишу,  16.12.2020. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
 

Драгана Сотировски 


