
На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", бр. 
88/2008,  143/2016 и 18/2019) 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 15.08.2019. године, подноси 
 

АМАНДМАН 
на Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2019.годину 

 
I У Предлогу одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 

2019. годину, утврђеног Решењем Градског већа Града Ниша, број 753-1/2019-03 од 
09.08.2019. године, члан 11. мења се и гласи: 
 

"Члан 11 
 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу 
Града Ниша"." 
  

II Овај Амандман постаје саставни део Предлога одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2019.годину. 
                                                                

О б р а з л о ж е њ е 
 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 09.08.2019. године,  утврдило је 
Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2019.годину 

Чланом 196. Устава Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 
98/2006) регулисано је између осталог да општи акти ступају на снагу најраније осмог дана 
од дана објављивања и могу да ступе на снагу раније само ако за то постоје нарочито 
оправдани разлози, утврђени приликом њиховог доношења. 
 Разлог за раније ступање на снагу ове Одлуке, пре осмог дана од дана објављивања 
у "Службеном листу Града Ниша", садржан је у потреби да се омогући несметано и 
ефикасно извршавање буџета у складу са предложеним изменама и допунама. 

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша подноси Амандман на Предлог 
одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2019.годину. 

У складу са чланом 117. Пословника Скупштине Града Ниша, овај амандман 
постаје саставни део Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша 
за 2019. годину. 
 
Број: 776-1/2019-03 
 
У Нишу, 15.08.2019.године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША      
                                  

                                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
 

                                                                                                                               Дарко Булатовић 


