На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 88/08 и
143/2016) и члана 116 и 117. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,
бр.6/2017 – пречишћен текст)
Градско веће Града Ниша на седници одржаној 14.12.2017. године, доноси

АМАНДМАН
на Предлог Одлуке о буџету Града Ниша за 2018.годину

I
У Предлогу Одлуке о буџету Града Ниша за 2018. годину, члан 3.став 1. мења се и гласи:
„Средства текуће буџетске резерве планирају се у износу од 182.000.000 динара.
У члану 9. Раздео 4 – Градска управа, глава 4.1 – Градска управа, Програм 14 – Развој
спорта и омладине, Програмска активност 1301-0005 – Спровођење омладинске политике,
функција 130- Опште услуге, позиција 274, економска класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама уместо износа „10.600.000“ ставља се износ „13.600.000“ и мења се текст: „ Одсек
за омладину - Реализација пројеката за младе 1.000.000 динара“ и гласи:
„ Одсек за омладину - Реализација пројеката за младе 1.000.000 динара“ и реализација активности
Одсека за омладину 3.000.000 динара“.
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Прогрмска активност 0602-0009 – Текућа
буџетска резерва, функција 130 – Опште услуге, позиција 340, економска класификација 499 –
Средства резерве, мења се износ „185.000.000“ и ставља се износ „182.000.000“.
II
Овај Амандман постаје саставни део Предлога Одлуке о буџету Града Ниша за
2018.годину.
Образложење
Овим Амандманом увећава се износ за дотације невладиним организацијама код Програма
14 – Развој спорта и омладине, Програмска активност – Спровођење омладинске политике за
3.000.000 динара и износи 13.600.000 динара. Средства планирана за Одсек за омладину увећавају
се за 3.000.000 динара за реализацију активности Одсека за омладину – Омладински савет.
Износ средстава текуће буџетске резерве смањује се за 3.000.000 динара, односно смањује
се од 185.000.000 динара на 182.000.000 динара.
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ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Проф. др Милош Банђур

