
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 и 143/2016) и члана 
117. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 6/2017), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 17.12.2018. године, 
разматрајући Амандман број 1376 од 14.12.2018. године, који је поднела Oдборничка 
група Демократске странке,  
 

п р е д л а ж е 
 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1376 од 14.12.2018. године,  
који је поднела Oдборничка група Демократске странке, на члан 9. Предлога Одлуке 
о буџету Града Ниша за 2019. годину. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Одборничка група Демократске странке поднела је Амандман број 1376 од 
14.12.2018. године, на члан 9. Предлога Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. 
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 предлаже умањење планираних средстава на позицији 324, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва за 10.000.000 динара, а за 
исти износ увећање планираних средстава на позицији 49, економска класификација 
541 – Земљиште, намењена за исплату накнаде по споразумима и судским 
решењима у поступку експропријације и изузимање грађевинског земљишта и за 
накнаду по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта. 

Предлогом буџета је на позицији 49, економска класификација 541, за 
наведену намену, утврђен износ средстава од 136.800.000 динара, узимајући у обзир 
релевантне показатеље из ранијег периода, као и потребе које треба подмирити у 
2019. години и на основу тога је процењено да су иста довољна за успешну 
реализацију послова и задатака који се финансирају  са те буџетске позиције. 

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града 
да одбије овај амандман. 
 
 
Број: 1553-1/1/2018-03 
У Нишу, 17.12.2018. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 
 
 
 



 
 
 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 и 143/2016) и члана 
117. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 6/2017), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 17.12.2018. године, 
разматрајући Амандман број 1385 од 14.12.2018. године, који је поднела Oдборничка 
група  Демократске странке, 
 

п р е д л а ж е 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1385 од 14.12.2018. године,  
који је поднела Oдборничка група Демократске странке, на члан 9. Предлога Одлуке 
о буџету Града Ниша за 2019. годину. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одборничка група  Демократске странке  поднела је Амандман број 1385 од 
14.12.2018. године, на члан 9. Предлога Одлуке  о буџету Града Ниша за 2019. 
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 предлаже умањење планираних средстава на позицији 324, 
економска класификација 499 - Текућа буџетска резерва, за 8.000.000 динара, а 
увећање на позицији 196, економска класификација 472- Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета, апропријација намењена за једнократну новчану помоћ за 
прворођено дете.  

Предлогом буџета је на позицији 196, економска класификација 472, за 
наведену намену утврђен износ средстава од 32.000.000 динара, узимајући у обзир 
релевантне показатеље из ранијег периода, као и потребе које треба подмирити у 
2019. години и на основу тога је процењено да су иста довољна за успешну 
реализацију послова и задатака који се финансирају са те буџетске позиције. 
 На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града 
да одбије овај амандман. 
 
Број: 1553-1/10/2018-03 
У Нишу, 17.12.2018. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 
 



 
 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 и 143/2016) и члана 
117. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 6/2017), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 17.12.2018. године, 
разматрајући Амандман број 1386 од 14.12.2018. године, који је поднела Oдборничка 
група  Демократске странке, 
 

п р е д л а ж е 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1386 од 14.12.2018. године,  
који је поднела Oдборничка група Демократске странке, на члан 9. Предлога Одлуке 
о буџету Града Ниша за 2019. годину. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одборничка група  Демократске странке  поднела је Амандман број 1386 од 
14.12.2018. године, на члан 9. Предлога Одлуке  о буџету Града Ниша за 2019. 
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 предлаже умањење планираних средстава на  позицији 324, 
економска класификација 499 - Текућа буџетска резерва, за 1.900.000 динара, а 
увећање на позицији 198, економска класификација 472 - Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета, апропријација намењена за накнаду послодавцима за 
запошљавање трудница. 

Предлогом буџета је на позицији 198, економска класификација 472, за 
наведену намену утврђен одговарајући износ средстава од 100.000 динара, 
узимајући у обзир релевантне показатеље из ранијег периода, као и потребе које 
треба подмирити у 2019. години и на основу тога је процењено да су иста довољна 
за успешну реализацију послова и задатака који се финансирају са те буџетске 
позиције. 
 На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града 
да одбије овај амандман. 
 
Број: 1553-1/11/2018-03 
У Нишу, 17.12.2018. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 
 
 



 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 и 143/2016) и члана 
117. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 6/2017), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 17.12.2018. године, 
разматрајући Амандман број 1387 од 14.12.2018. године, који је поднела Oдборничка 
група  Демократске странке, 
 

п р е д л а ж е 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1387 од 14.12.2018. године,  
који је поднела Oдборничка група Демократске странке, на члан 9. Предлога Одлуке 
о буџету Града Ниша за 2019. годину. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одборничка група  Демократске странке  поднела је Амандман број 1387 од 
14.12.2018. године, на члан 9. Предлога Одлуке  о буџету Града Ниша за 2019. 
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 предлаже умањење планираних средстава на позицији 324, 
економска класификација 499 - Текућа буџетска резерва, за 4.000.000 динара, а 
увећање на позицији 202, економска класификација 472 - Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета, апропријација намењена за Народну кухињу - социјална помоћ 
угроженом становништву, некласификована на другом месту. 

Предлогом буџета је на позицији 202, економска класификација 472, за 
наведену намену утврђен одговарајући износ средстава од 36.000.000 динара, 
узимајући у обзир релевантне показатеље из ранијег периода, као и потребе које 
треба подмирити у 2019. години и на основу тога је процењено да су иста довољна 
за успешну реализацију послова и задатака који се финансирају са те буџетске 
позиције. 
 На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града 
да одбије овај амандман. 
 
Број: 1553-1/12/2018-03 
У Нишу, 17.12.2018. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 
 
 



 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 и 143/2016) и члана 
117. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 6/2017), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 17.12.2018. године, 
разматрајући Амандман број 1388 који је поднела одборничка група Демократске 
странке од 14.12.2018. године,  
 

п р е д л а ж е 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1388 од 14.12.2018. године, 
који је поднела Oдборничка група Демократске странке на члан 9. Предлога одлуке о 
буџету Града Ниша за 2019. годину. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одборничка група Демократске странке поднела је Амандман број 1388 од 
14.12.2018. године, на члан 9. Предлога одлуке о буџету Града Ниша за 2019. 
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 предлаже умањење планираних средстава на позицији 324, 
економска класификација.499 - Текућа буџетска резерва,за 3.000.000 динара а за 
исти износ увећање  на позицији 278, економска класификација 463 - Трансфери 
осталим нивоима власти,апропријација намењена за трошкова путовања ученика на 
такмичења по одлуци и закону . 

Предлогом буџета је на позицији 278, економска класификација 463, за  
наведену намену утврђен одговарајући износ средстава од 8.000.000 динара 
узимајући у обзир релеватне показатеље из ранијег периода, као и потребе које 
треба подмирити у 2019.години  и  на основу  тога је процењено да су иста довољна 
за успешну реализацију послова и задатака који се финансирају са те буџетске 
позиције. 
 На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града 
да одбије овај амандман. 
 
Број: 1553-1/13/2018-03 
У Нишу, 17.12.2018. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 



 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 и 143/2016) и члана 
117. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 6/2017), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 17.12.2018. године, 
разматрајући Амандман број 1389 који је поднела одборничка група Демократске 
странке од 14.12.2018. године,  
 

п р е д л а ж е 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1389 од 14.12.2018. године,  
који је поднела Oдборничка група Демократске странке на члан 9. Предлога одлуке о 
буџету Града Ниша за 2019. годину. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одборничка група Демократске странке поднела је Амандман број 1389 од 
14.12.2018. године, на члан 9. Предлога одлуке о буџету Града Ниша за 2019. 
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   предлаже умањење планираних средстава  на позицији 324 
економска класификација 499- Текућа буџетска резерва,за 10.000.000 динара,а за 
исти износ увећање  на позицији 279, економска класификација 472- Накнаде за 
социјалну заштиу из буџета, апропријација намењена за подстицај развоја 
талентованих ученика студената и за награде  најбољим студентима Универзитета у 
Нишу.   

Предлогом буџета је на позицији 279, економска класификација 472, за 
наведену намену утврђен одговарајући износ средстава од 15.360.000 динара 
узимајући у обзир релеватне показатеље из ранијег периода, као и потребе које 
треба подмирити у 2019.години и на основу тога проценио да су иста довољна за 
успешну реализацију послова и задатака који се финансирају са те буџетске 
позиције. 

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града 
да одбије овај амандман. 
 
Број: 1553-1/14/2018-03 
У Нишу, 17.12.2018. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 
 
 



 
 

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 и 143/2016) и члана 
117. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 6/2017), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 17.12.2018. године, 
разматрајући Амандман број 1390 од 14.12.2018. године, који је поднела Oдборничка 
група Демократске странке,  
 

п р е д л а ж е 
 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1390 од 14.12.2018. године,  
који је поднела Oдборничка група Демократске странке, на члан 9. Предлога Одлуке 
о буџету Града Ниша за 2019. годину. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Одборничка група Демократске странке поднела је Амандман број 1390 од 
14.12. 2018. године, на члан 9. Предлога Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. 
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 предлаже умањење планираних средстава на позицији 324, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва за 10.000.000 динара, а за 
исти износ увећање планираних средстава на позицији 385, економска 
класификација 454 – Субвенције приватним предузећима намењена за реализацију 
Локалног економског развоја. 

Предлогом буџета је на позицији 385, економска класификација 454, за 
наведену намену утврђен износ средстава од 40.000.000 динара, узимајући у обзир 
релевантне показатеље из ранијег периода, као и потребе које треба подмирити у 
2019. години и на основу тога је процењено да су иста довољна за успешну 
реализацију послова и задатака који се финансирају  са те буџетске позиције. 

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града 
да одбије овај амандман. 
 
 
Број:  1553-1/15/2018-03 
У Нишу, 17.12.2018. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 



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 и 143/2016) и члана 
117. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 6/2017), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 17.12.2018. године, 
разматрајући Амандман број 1391 од 14.12.2018. године, који је поднела Oдборничка 
група Демократске странке,  
 

п р е д л а ж е 
 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1391 од 14.12.2018. године,  
који је поднела Oдборничка група Демократске странке, на члан 9. Предлога Одлуке 
о буџету Града Ниша за 2019. годину. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Одборничка група Демократске странке поднела је Амандман број 1391 од 
14.12.2018. године, на члан 9. Предлога Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. 
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 предлаже умањење планираних средстава на позицији 48, 
економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти за 100.000.000 динара, 
а, за исти износ увећање планираних средстава на позицији 151, економска 
класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти намењена за Зграде и 
грађевинске објекте. 

Предлогом буџета је на позицији 48, економска класификација 511, за 
наведене намене утврђен износ средстава од 236.200.000 динара и на 151позицији 
економска класификација 463, износ од 26.000.000 динара, узимајући у обзир 
релевантне показатеље из ранијег периода, као и потребе које треба подмирити у 
2019. години и на основу тога је процењено да су иста довољна за успешну 
реализацију послова и задатака који се финансирају  са те буџетске позиције. 

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града 
да одбије овај амандман. 
 
 
Број:  1553-1/16/2018-03 
У Нишу, 17.12.2018. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 
 



 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 и 143/2016) и члана 
117. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 6/2017), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 17.12.2018. године, 
разматрајући Амандман број 1392 од 14.12.2018. године, који је поднела Oдборничка 
група Демократске странке,  

п р е д л а ж е 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1392 од 14.12.2018. године,  
који је поднела Oдборничка група Демократске странке, на члан 8. Предлога Одлуке 
о буџету Града Ниша за 2019. годину. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Одборничка група Демократске странке поднела је Амандман број 1392 од 

14.12.2018. године, на члан 8. Предлога Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. 
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 предлаже преименовање у називу капиталног пројекта – 
Прибављање у јавну својину Града Ниша пословног објекта у “ Изградња основне 
школе у Градској општини Пантелеј“. 

Предлогом буџета се предвиђа прибављање у јавну својину Града Ниша 
пословног објекта имајући у виду да је одлуку о прихватању пројекта донело Градско 
веће. 

 На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града 
да одбије овај амандман. 
 
 
Број: 1553-1/17/2018-03 
У Нишу, 17.12.2018. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 
 
 
 



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 и 143/2016) и члана 
117. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 6/2017), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 17.12.2018. године, 
разматрајући Амандман број 1393 од 14.12.2018. године, који је поднела Oдборничка 
група Демократске странке,  
 

п р е д л а ж е 
 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1393 од 14.12.2018. године,  
који је поднела Oдборничка група Демократске странке, на члан 9. Предлога Одлуке 
о буџету Града Ниша за 2019. годину. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Одборничка група Демократске странке поднела је Амандман број 1393 од 
14.12.2018. године, на члан 9. Предлога Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. 
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 предлаже умањење планираних средстава на позицији 48, 
економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти за 40.000.000 
динара,за прибављање у јавну својину Града Ниша пословног објекта, а за исти 
износ увећање планираних средстава на  позицији 147, економска класификација 
511 – Зграде и грађевински објекти за изградњу предшколске установе у Градској 
општини Пантелеј. 

Предлогом буџета је на позицији 48, економска класификација 511, за  
наведену намену утврђен износ средстава од 236.200.000 динара и на  позицији 147, 
економска класификација 511, износ од 7.000.000 динара, узимајући у обзир 
релевантне показатеље из ранијег периода, као и потребе које треба подмирити у 
2019. години и на основу тога је процењено да су иста довољна за успешну 
реализацију послова и задатака који се финансирају  са те буџетске позиције. 

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града 
да одбије овај амандман. 
 
 
Број: 1553-1/18/2018-03 
У Нишу, 17.12.2018. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 



 
 
 

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 и 143/2016) и члана 
117. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 6/2017), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 17.12.2018. године, 
разматрајући Амандман број 1394 од 14.12.2018. године, који је поднела Oдборничка 
група Демократске странке,  
 

п р е д л а ж е 
 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1394 од 14.12.2018. године, 
који је поднела Oдборничка група Демократске странке, на члан 8. Предлога Одлуке 
о буџету Града Ниша за 2019. годину. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Одборничка група Демократске странке поднела је Амандман број 1394 од 
14.12.2018. године, на члан 8. Предлога Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. 
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 предлаже преименовање у називу капиталног пројекта – 
Прибављање у јавну својину Града Ниша пословног објекта у „Изградња 
предшколске установе у Градској општини Пантелеј“. 

Предлогом буџета се предвиђа прибављање у јавну својину Града Ниша 
пословног објекта имајући у виду да је одлуку о прихватању пројекта донело Градско 
веће. 

 
 На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града 

да одбије овај амандман. 
 
 
Број: 1553-1/19/2018-03 
У Нишу, 17.12.2018. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 



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 и 143/2016) и члана 
117. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 6/2017), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 17.12.2018. године, 
разматрајући Амандман број 1377 од 14.12.2018. године, који је поднела Oдборничка 
група Демократске странке,  
 

п р е д л а ж е 
 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1377 од 14.12.2018. године,  
који је поднела Oдборничка група Демократске странке, на члан 9. Предлога Одлуке 
о буџету Града Ниша за 2019. годину. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Одборничка група Демократске странке поднела је Амандман број 1377 од 
14.12.2018. године, на члан 9. Предлога Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. 
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 предлаже умањење планираних средстава на позицији 324, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва за 5.000.000 динара, а за 
исти износ увећање планираних средстава на позицији 63, економска класификација 
463 – Трансфери осталим нивоима власти, намењена за реализацију пројекта са 
тржиштем рада. 

Предлогом буџета је на позицији 63, економска класификација 463, за 
наведену намену, утврђен износ средстава од 40.000.000 динара, узимајући у обзир 
релевантне показатеље из ранијег периода, као и потребе које треба подмирити у 
2019. години и на основу тога је процењено да су иста довољна за успешну 
реализацију послова и задатака који се финансирају  са те буџетске позиције. 

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града 
да одбије овај амандман. 
 
 
Број:  1553-1/2/2018-03 
У Нишу, 17.12.2018. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 
 
 
 



 
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 и 143/2016) и члана 
117. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 6/2017), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 17.12.2018. године, 
разматрајући Амандман број 1395 од 14.12.2018. године, који је поднела Oдборничка 
група Демократске странке,  
 

п р е д л а ж е 
 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1395 од 14.12.2018. године,  
који је поднела Oдборничка група Демократске странке, на члан 9. Предлога Одлуке 
о буџету Града Ниша за 2019. годину. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Одборничка група Демократске странке поднела је Амандман број 1395 од 
14.12.2018. године, на члан 9. Предлога Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. 
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 предлаже умањење планираних средстава на позицији 52, 
економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти за 10.000.000 динара, а 
за исти износ увећање планираних средстава  на  позицији 245, економска 
класификација 423 – Услуге по уговору намењена за услуге информисања и 
суфинансирање пројеката у области јавног информисања. 

 Предлогом буџета је на позицији 52, економска класификација 511,  за 
наведене намене утврђен износ средстава од 1.079.441.000 динара и на позицији 
245, економска класификација 423, износ од 15.000.000 динара, узимајући у обзир 
релевантне показатеље из ранијег периода, као и потребе које треба подмирити у 
2019. години и на основу тога је процењено да су иста довољна за успешну 
реализацију послова и задатака који се финансирају  са те буџетске позиције. 

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града 
да одбије овај амандман. 
 
 
Број: 1553-1/20/2018-03 
У Нишу, 17.12.2018. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 



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 и 143/2016) и члана 
117. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 6/2017), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 17.12.2018. године, 
разматрајући Амандман број 1396 од 14.12.2018. године, који је поднела Oдборничка 
група Демократске странке,  
 

п р е д л а ж е 
 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1396 од 14.12.2018. године,  
који је поднела Oдборничка група Демократске странке, на члан 8. Предлога Одлуке 
о буџету Града Ниша за 2019. годину. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Одборничка група Демократске странке поднела је Амандман број 1396 од 
14.12.2018. године, на члан 8. Предлога Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. 
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 предлаже преименовање у називу капиталног пројекта – 
Партерно уређење Трга Краља Милана – набавка и уградња гранитних плоча у 
Транспарентност трошења буџетских средстава у Градској општини Пантелеј. 

Предложени амандман је немогућ имајући у виду да нови предложени 
пројекат не садржи прописане елементе. 

 На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града 
да одбије овај амандман. 
 
 
Број:  1553-1/21/2018-03 
У Нишу, 17.12.2018. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 
 



 
 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 и 143/2016) и члана 
117. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 6/2017), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 17.12.2018. године, 
разматрајући Амандман број 1397 од 14.12.2018. године, који је поднела Oдборничка 
група Демократске странке,  
 

п р е д л а ж е 
 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1397 од 14.12.2018. године,  
који је поднела Oдборничка група Демократске странке, на члан 9. Предлога Одлуке 
о буџету Града Ниша за 2019. годину. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Одборничка група Демократске странке поднела је Амандман број 1397 од 
14.12.2018. године, на члан 9. Предлога Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. 
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 предлаже умањење планираних средстава на позицији 52, 
економска класификација  511 – Зграде и грађевински објекти за 28.000.000 динара, 
а уводи се нова позиција 201а, која гласи: Уклањање архитектнонских баријера за 
инвалидна лица“ која је намењена за подршку особама са инвалидитетом. 

 Предлогом буџета је на позицији 52, економска класификација  511, за 
наведене намене утврђен износ средстава од 1.079.441.000 динара и обухвата и 
средства за уклањање архитектонских баријера за инвалидна лица, а у вези 
подршке особама са инвалидитетом. 

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града 
да одбије овај амандман. 
 
 
Број: 1553-1/22/2018-03 
У Нишу, 17.12.2018. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 



 
 

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 и 143/2016) и члана 
117. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 6/2017), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 17.12.2018. године, 
разматрајући Амандман број 1398 од 14.12.2018. године, који је поднела Oдборничка 
група Демократске странке,  
 

п р е д л а ж е 
 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1398 од 14.12.2018. године,  
који је поднела Oдборничка група Демократске странке, на члан 8. Предлога Одлуке 
о буџету Града Ниша за 2019. годину. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Одборничка група Демократске странке поднела је Амандман број 1398 од 
14.12.2018. године, на члан 8. Предлога Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. 
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 предлаже преименовање у називу капиталног пројекта – 
Партерно уређење Трга Краља Милана – набавка и уградња гранитних плоча у 
„Уклањање архитектонских баријера за инвалидна лица“. 

За наведени пројекат „Уклањање архитектонске баријере за инвалидна лица“, 
планирана су средства на позицији 52, економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти. 

 На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града 
да одбије овај амандман. 
 
 
Број: 1553-1/23/2018-03 
У Нишу, 17.12.2018. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 



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 и 143/2016) и члана 
117. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 6/2017), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 17.12.2018. године, 
разматрајући Амандман број 1399 од 14.12.2018. године, који је поднела Oдборничка 
група Демократске странке,  
 

п р е д л а ж е 
 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1399 од 14.12.2018. године,  
који је поднела Oдборничка група Демократске странке, на члан 9. Предлога Одлуке 
о буџету Града Ниша за 2019. годину. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Одборничка група Демократске странке поднела је Амандман број 1399 од 
14.12.2018. године, на члан 9. Предлога Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. 
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 предлаже умањење планираних средстава на позицији 52, 
економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти намењена за 
реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора 01 
за 5.000.000 динара, а уводи се нова позиција 201б, која гласи „Лифт за особе са 
инвалидитетом у згради Градске управе, у улици Николе Пашића бр. 24“, намењена 
за подршку особа са инвалидитетом. 

 Предлогом буџета је на позицији 52, економска класификација 511, за 
наведене намене утврђен износ средстава од 1.079.441.000 динара, узимајући у 
обзир релевантне показатеље из ранијег периода, као и потребе које треба 
подмирити у 2019. години и на основу тога је процењено да су иста довољна за 
успешну реализацију послова и задатака који се финансирају  са те буџетске 
позиције. 

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града 
да одбије овај амандман. 
 
 
Број: 1553-1/24/2018-03 
У Нишу, 17.12.2018. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 



 
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 и 143/2016) и члана 
117. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 6/2017), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 17.12.2018. године, 
разматрајући Амандман број 1400 од 14.12.2018. године, који је поднела Oдборничка 
група Демократске странке,  
 

п р е д л а ж е 
 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1400 од 14.12.2018. године,  
који је поднела Oдборничка група Демократске странке, на члан 8. Предлога Одлуке 
о буџету Града Ниша за 2019. годину. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Одборничка група Демократске странке поднела је Амандман број 1400 од 
14.12.2018. године, на члан 8. Предлога Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. 
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 предлаже преименовање у називу капиталног пројекта – 
Партерно уређење Трга Краља Милана – набавка и уградња гранитних плоча у 
„Лифт за особе са инвалидитетом у згради Градске управе, у улици Николе Пашића 
бр. 24“. 

За нови капитални пројекат “Лифт за особе са инвалидитетом у згради 
Градске управе, у улици Николе Пашића бр. 24 нису дати прописани елементи 
пројекта. 

 На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града 
да одбије овај амандман. 
 
 
Број: 1553-1/25/2018-03 
У Нишу, 17.12.2018. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 
 
 



 
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 и 143/2016) и члана 
117. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 6/2017), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 17.12.2018. године, 
разматрајући Амандман број 1401 од 14.12.2018. године, који је поднела Oдборничка 
група Демократске странке,  
 

п р е д л а ж е 
 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1401 од 14.12.2018. године,  
који је поднела Oдборничка група Демократске странке, на члан 9. Предлога Одлуке 
о буџету Града Ниша за 2019. годину. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Одборничка група Демократске странке поднела је Амандман број 1401 од 
14.12.2018. године, на члан 9. Предлога Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. 
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 предлаже умањење планираних средстава на позицији 52, 
економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти намењена за 
реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора 01 
за 15.000.000 динара, а за исти износ увећање планираних средстава на позицији 
206, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти. 

 Предлогом буџета је на позицији 52, економска класификација 511, за 
наведене намене утврђен износ средстава од 1.079.441.000 динара и позицији 206, 
економска класификација 511, износ од 10.000.000 динара, узимајући у обзир 
релевантне показатеље из ранијег периода, као и потребе које треба подмирити у 
2019. години и на основу тога је процењено да су иста довољна за успешну 
реализацију послова и задатака који се финансирају  са те буџетске позиције. 

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града 
да одбије овај амандман. 
 
 
Број: 1553-1/26/2018-03 
У Нишу, 17.12.2018. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 



 
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 и 143/2016) и члана 
117. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 6/2017), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 17.12.2018. године, 
разматрајући Амандман број 1402 од 14.12.2018. године, који је поднела Oдборничка 
група Демократске странке,  
 

п р е д л а ж е 
 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1402 од 14.12.2018. године,  
који је поднела Oдборничка група Демократске странке, на члан 8. Предлога Одлуке 
о буџету Града Ниша за 2019. годину. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Одборничка група Демократске странке поднела је Амандман број 1402 од 
14.12.2018. године, на члан 8. Предлога Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. 
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 предлаже преименовање у називу капиталног пројекта – 
Партерно уређење Трга Краља Милана – набавка и уградња гранитних плоча у 
„Стављање у функцију зграде Спортског диспанзера“. 

За нови капитални пројекат „Стављање у функцију зграде Спортског 
диспанзера“ нису дати прописани елементи. 

 На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града 
да одбије овај амандман. 
 
 
Број:  1553-1/27/2018-03 
У Нишу, 17.12.2018. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 
 
 
 



 
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 и 143/2016) и члана 
117. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 6/2017), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 17.12.2018. године, 
разматрајући Амандман број 1403 од 14.12.2018. године, који је поднела Oдборничка 
група Демократске странке,  
 

п р е д л а ж е 
 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1403 од 14.12.2018. године,  
који је поднела Oдборничка група Демократске странке, на члан 9. Предлога Одлуке 
о буџету Града Ниша за 2019. годину. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Одборничка група Демократске странке поднела је Амандман број 1403 од 
14.12.2018. године, на члан 9. Предлога Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. 
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 предлаже умањење планираних средстава на позицији 52, 
економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти намењена за 
реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора 01 
за 60.000.000 динара, а уводи се нова позиција 60а, намењена за изградњу азила за 
псе луталице. 

 Предлогом буџета је на позицији 52, економска класификација 511, за 
наведене намене утврђен износ средстава од 1.079.441.000 динара, узимајући у 
обзир релевантне показатеље из ранијег периода, као и потребе које треба 
подмирити у 2019. години и на основу тога је процењено да су иста довољна за 
успешну реализацију послова и задатака који се финансирају  са те буџетске 
позиције. 

За капитални пројекат у вези изградње азила за псе луталице нису дати 
прописани елементи. 

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града 
да одбије овај амандман. 
 
Број: 1553-1/28/2018-03 
У Нишу, 17.12.2018. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 



 
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 и 143/2016) и члана 
117. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 6/2017), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 17.12.2018. године, 
разматрајући Амандман број 1404 од 14.12.2018. године, који је поднела Oдборничка 
група Демократске странке,  
 

п р е д л а ж е 
 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1404 од 14.12.2018. године,  
који је поднела Oдборничка група Демократске странке, на члан 8. Предлога Одлуке 
о буџету Града Ниша за 2019. годину. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Одборничка група Демократске странке поднела је Амандман број 1404 од 
14.12.2018. године, на члан 8. Предлога Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. 
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 предлаже преименовање у називу капиталног пројекта – 
Партерно уређење Трга Краља Милана – набавка и уградња гранитних плоча у 
„Изградња азила за псе луталице“. 

За нови капитални пројекат „Изградња азила за псе луталице“, нису дати 
прописани елементи. 

 На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града 
да одбије овај амандман. 
 
 
Број: 1553-1/29/2018-03 
У Нишу, 17.12.2018. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 
 
 
 



 
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 и 143/2016) и члана 
117. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 6/2017), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 17.12.2018. године, 
разматрајући Амандман број 1378 од 14.12.2018. године, који је поднела Oдборничка 
група Демократске странке,  
 

п р е д л а ж е 
 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1378 од 14.12.2018. године,  
који је поднела Oдборничка група Демократске странке, на члан 9. Предлога Одлуке 
о буџету Града Ниша за 2019. годину. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Одборничка група Демократске странке поднела је Амандман број 1378 од 
14.12.2018. године, на члан 9. Предлога Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. 
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 предлаже умањење планираних средстава на позицији 324, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва за 3.000.000 динара, а за 
исти износ увећање планираних средстава на позицији 96, економска класификација 
451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима намењена за Буџетски фонд 
за пољопривреду и рурални развој града Ниша. 

Предлогом буџета је на позицији 96, економска класификација  451, за 
наведену намену, утврђен износ средстава од 6.200.000 динара, узимајући у обзир 
релевантне показатеље из ранијег периода, као и потребе које треба подмирити у 
2019. години и на основу тога је процењено да су иста довољна за успешну 
реализацију послова и задатака који се финансирају  са те буџетске позиције. 

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града 
да одбије овај амандман. 
 
 
Број: 1553-1/3/2018-03 
У Нишу, 17.12.2018. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 
 
 



 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 и 143/2016) и члана 
117. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 6/2017), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 17.12.2018. године, 
разматрајући Амандман број 1405 од 14.12.2018. године, који је поднела Oдборничка 
група Демократске странке,  

п р е д л а ж е 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1405 од 14.12.2018. године,  
који је поднела Oдборничка група Демократске странке, на члан 9. Предлога Одлуке 
о буџету Града Ниша за 2019. годину. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Одборничка група Демократске странке поднела је Амандман број 1405 од 
14.12.2018. године, на члан 9. Предлога Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. 
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 предлаже умањење планираних средстава на позицији 52, 
економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти намењена за 
реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора 01 
за 20.000.000 динара, а за исти износ увећање планираних средстава на  позицији 
151, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти – 
намењена за Зграде и грађевинске објекте за 10.000.000 динара и намењена за – 
Машине и опрему за 10.000.000 динара . 

 Предлогом буџета је на позицији 52, економска класификација 511 за 
наведене намене утврђен износ средстава од 1.079.441.000 динара,  позицији 151, 
економска класификација 463 –  износ од 26.000.000 динара за Зграде и грађевинске 
објекте и износ од 15.760.000 динара за Машине и опрему у Програму 9 – Основно 
образовање, узимајући у обзир релевантне показатеље из ранијег периода, као и 
потребе које треба подмирити у 2019. години и на основу тога је процењено да су 
иста довољна за успешну реализацију послова и задатака који се финансирају  са те 
буџетске позиције. 

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града 
да одбије овај амандман. 
 
Број:  1553-1/30/2018-03 
У Нишу, 17.12.2018. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 



 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 и 143/2016) и члана 
117. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 6/2017), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 17.12.2018. године, 
разматрајући Амандман број 1406 од 14.12.2018. године, који је поднела Oдборничка 
група Демократске странке 
 

п р е д л а ж е 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1406 од 14.12.2018. године,  
који је поднела Oдборничка група Демократске странке на члан 9. Предлога одлуке о 
буџету Града Ниша за 2019. годину. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одборничка група Демократске странке поднела је Амандман број 1406 од 
14.12.2018. године, на члан 9. Предлога одлуке о буџету Града Ниша за 2019. 
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 предлаже умањење планираних средстава на позицији 
издатака број 52/511- Зграде и грађевински објекти,која се односи на реализацију 
Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње са 1.079.441.000 динара на 
1.059.441.000 динара, а с обзиром на то да одборничка група сматра да партерно 
уређење  Трга Краља Милана- набавка и уградња гранитних плоча, није приоритетно 
у овом тренутку. Истовремено, предлаже се увећање планираних средстава на 
позицији расхода број 152/463-Зграде и грађевински објекти, са 23.000.000 динара на 
33.000.000 динара и увећање планираних средстава на позицији  расхода број 
152/463- Машине и опрема, са 10.000.000 динара на 20.000.000 динара, а с обзиром 
на то одборничка група сматра да постоји велики број средњих школа које су у 
лошем стању, што захтева  веће издвајање средстава за те намене. 

Предлогом буџета је за наведене намене на позицији број 52/511- Зграде и 
грађевински објекти,утврђен планирани износ од 1.079.441.000 динара, на позицији  
број 152/463 - Зграде и грађевински објекти, износ од 23.000.000 динара и позицији  
број 152/436 - Машине и опрема, износ од 10.000.000 динара, узимајући у обзир  
релеватне показатеље из ранијег  периода, као и потребе које треба подмирити у 
2019.години и на основу тога је процењено да су иста довољна за успешну 
реализацију послова и задатака који се финансирају са тих буџетских позиција.      

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града 
да одбије овај амандман. 
 
Број: 1553-1/31/2018-03 
У Нишу, 17.12.2018. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 
 



 
 

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 и 143/2016) и члана 
117. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 6/2017), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 17.12.2018. године, 
разматрајући Амандман број 1379 од 14.12.2018. године, који је поднела Oдборничка 
група Демократске странке,  
 

п р е д л а ж е 
 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1379 од 14.12.2018. године,  
који је поднела Oдборничка група Демократске странке, на члан 9. Предлога Одлуке 
о буџету Града Ниша за 2019. годину. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Одборничка група Демократске странке поднела је Амандман број 1379 од 
14.12.2018. године, на члан 9. Предлога Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. 
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 предлаже умањење планираних средстава на позицији 324, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва за 2.000.000 динара, а за 
исти износ увећање планираних средстава на позицији 153, економска 
класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, намењена за помоћ у 
кући. 

Предлогом буџета на позицији 153, економска класификација 472, за наведену 
намену утврђен износ средстава од 14.000.000 динара, узимајући у обзир 
релевантне показатеље из ранијег периода, као и потребе које треба подмирити у 
2019. години и на основу тога је процењено да су иста довољна за успешну 
реализацију послова и задатака који се финансирају  са те буџетске позиције. 

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града 
да одбије овај амандман. 
 
Број: 1553-1/4/2018-03 
У Нишу, 17.12. 2018. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 
 
 



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 и 143/2016) и члана 
117. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 6/2017), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 17.12.2018. године, 
разматрајући Амандман број 1380 од 14.12.2018. године, који је поднела Oдборничка 
група Демократске странке,  
 

п р е д л а ж е 
 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1380 од 14.12.2018. године,  
који је поднела Oдборничка група Демократске странке, на члан 9. Предлога Одлуке 
о буџету Града Ниша за 2019. годину. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Одборничка група Демократске странке поднела је Амандман број 1380 од 
14.12. 2018. године, на члан 9. Предлога Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. 
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 предлаже умањење планираних средстава на позицији 324, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва за 3.900.000 динара, а за 
исти износ увећање позиције 153, економска класификација 472 – Накнаде за 
социјалну заштиту из буџета, намењена за припремање и допремање хране за стара 
и изнемогла лица. 

Предлогом буџета је на позицији 153, економска класификација 472, за 
наведену намену утврђен износ средстава од 2.100.000 динара, узимајући у обзир 
релевантне показатеље из ранијег периода, као и потребе које треба подмирити у 
2019. години и на основу тога је процењено да су иста довољна за успешну 
реализацију послова и задатака који се финансирају  са те буџетске позиције. 

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града 
да одбије овај амандман. 
 
Број: 1553-1/5/2018-03 
У Нишу, 17.12.2018. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 
 
 
 
  



 



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 и 143/2016) и члана 
117. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 6/2017), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 17.12.2018. године, 
разматрајући Амандман број 1381 од 14.12.2018. године, који је поднела Oдборничка 
група Демократске странке,  
 

п р е д л а ж е 
 

 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1381 од 14.12.2018. године,  
који је поднела Oдборничка група Демократске странке, на члан 9. Предлога Одлуке 
о буџету Града Ниша за 2019. годину. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Одборничка група Демократске странке поднела је Амандман број 1381 од 
14.12.2018. године, на члан 9. Предлога Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. 
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 предлаже умањење планираних средстава на  позицији 324, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва за 10.000.000 динара, а за 
исти износ увећање на позицији 155, економска класификација 472 – Накнаде за 
социјалну заштиту из буџета, намењена за једнократну новчану помоћ. 

Предлогом буџета је на позицији 155, економска класификација 472, за 
наведену намену утврђен износ средстава од 40.000.000 динара, узимајући у обзир 
релевантне показатеље из ранијег периода, као и потребе које треба подмирити у 
2019. години и на основу тога је процењено да су иста довољна за успешну 
реализацију послова и задатака који се финансирају  са те буџетске позиције. 

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града 
да одбије овај амандман. 
 
Број: 1553-1/6/2018-03 
У Нишу, 17.12.2018. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 
 



 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 и 143/2016) и члана 
117. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 6/2017), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 17.12.2018. године, 
разматрајући Амандман број 1382 од 14.12.2018. године, који је поднела Oдборничка 
група  Демократске странке, 
 

п р е д л а ж е 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1382 од 14.12.2018. године,  
који је поднела Oдборничка група Демократске странке, на члан 9. Предлога Одлуке 
о буџету Града Ниша за 2019. годину. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одборничка група  Демократске странке  поднела је Амандман број 1382 од 
14.12.2018. године, на члан 9. Предлога Одлуке  о буџету Града Ниша за 2019. 
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 предлаже умањење планираних средстава на позицији 324, 
економска класификација 499 - Текућа буџетска резерва, за 12.000.000 динара, а 
увећање на позицији 155, економска класификација 472- Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета, апропријација намењена за бесплатну ужину за децу 
основношколског узраста. 

Предлогом  буџета је на  позицији 155, економска класификација  472, за  
наведену намену утврђен одговарајући износ средстава од 38.000.000 динара, 
узимајући у обзир релевантне показатеље из ранијег периода, као и потребе које 
треба подмирити у 2019. години и на основу тога је процењено да су иста довољна 
за успешну реализацију послова и задатака који се финансирају са те буџетске 
позиције. 
 На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града 
да одбије овај амандман. 
 
Број: 1553-1/7/2018-03 
У Нишу, 17.12.2018. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 
 
 



 
 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 и 143/2016) и члана 
117. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 6/2017), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 17.12.2018. године, 
разматрајући Амандман број 1383 од 14.12.2018. године, који је поднела Oдборничка 
група  Демократске странке, 
 

п р е д л а ж е 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1383 од 14.12.2018. године,  
који је поднела Oдборничка група Демократске странке, на члан 9. Предлога Одлуке 
о буџету Града Ниша за 2019. годину. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одборничка група  Демократске странке  поднела је Амандман број 1383 од 
14.12.2018. године, на члан 9. Предлога Одлуке  о буџету Града Ниша за 2019. 
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 предлаже умањење планираних средстава на позицији 324, 
економска класификација 499 - Текућа буџетска резерва, за 15.000.000 динара, а 
увећање на позицији 155, економска класификација 472 - Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета, апропријација намењена за једнократну новчану помоћ за 
незапослене породиље. 

Предлогом буџета је на позицији 155, економска класификација 472, за 
наведену намену утврђен одговарајући износ средстава од 25.000.000 динара, 
узимајући у обзир релевантне показатеље из ранијег периода, као и потребе које 
треба подмирити у 2019. години и на основу тога је процењено да су иста довољна 
за успешну реализацију послова и задатака који се финансирају са те буџетске 
позиције. 
 На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града 
да одбије овај амандман. 
 
Број: 1553-1/8/2018-03 
У Нишу, 17.12.2018. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 



 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 и 143/2016) и члана 
117. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 6/2017), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 17.12.2018. године, 
разматрајући Амандман број 1384 од 14.12.2018. године, који је поднела Oдборничка 
група  Демократске странке, 
 

п р е д л а ж е 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1384 од 14.12.2018. године,  
који је поднела Oдборничка група Демократске странке, на члан 9. Предлога Одлуке 
о буџету Града Ниша за 2019. годину. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одборничка група  Демократске странке  поднела је Амандман број 1384 од 
14.12.2018. године, на члан 9. Предлога Одлуке  о буџету Града Ниша за 2019. 
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 предлаже умањење планираних средстава на позицији 324, 
економска класификација 499 - Текућа буџетска резерва, за 2.000.000 динара, а 
увећање на позицији 198, економска класификација 472- Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета, апропријација намењена за новчану помоћ за вантелесну 
оплодњу. 

Предлогом буџета је на позицији 198, економска класификација 472, за 
наведену намену утврђен одговарајући износ средстава од 2.000.000 динара, 
узимајући у обзир релевантне показатеље из ранијег периода, као и потребе које 
треба подмирити у 2019. години и на основу тога је процењено да су иста довољна 
за успешну реализацију послова и задатака који се финансирају са те буџетске 
позиције. 
 На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града 
да одбије овај амандман. 
 
Број: 1553-1/9/2018-03 
У Нишу, 17.12.2018. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 
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