
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 21 број 906 од 14.12.2020. године, који је поднео одборник 
Миодраг Станковић, 
 

п р е д л а ж е 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман 21 број 906 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 21 број 906 од 14.12.2020. 
године, на члан 8. , Приоритет 27. Одборник наводи да би средства од 6.000.000 
динара, била коришћења у току 2021. године,  

- да се грађани преко званичног сајта Града Ниша, свакодневно информишу о 
трошењу буџетских средстава. 

- да се покрене апликација преко које би грађани свакодневно пратили 
трошење буџетских средстава. 

- да се преко писаних и електронских медија грађани Ниша информишу о 
трошењу буџетских средстава, путем скраћеног извештаја по кварталима, а најмање 
два пута годишње. 

 
Имајући у виду да је спроведен поступак јавне набавке и закључен оквирни 

споразум на основу којег се закључују уговори о извођењу радова на партнерном 
уређењу Трга краља Милана, брисањем капиталног пројекта – „Партнерно уређење 
Трга краља Милана“ и преименовање у Транспарентност трошења буџетских 
средстава, није оправдано, а из разлога што Град Ниш, односно Градска управа, 
редовно и транспарентно у својим излагањима обавештава грађанство о трошењу 
буџетских средстава на дневном, недељном, месечном, кварталном и годишњем 
нивоу. 

 
На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града 

да одбије овај амандман. 
 
Број: 1086-8/21/2020-03 
У Нишу,  16.12.2020. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
 

Драгана Сотировски 


