
П р е д л о г 

 

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 28.10.2019. 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 1014-1/2019-03 од 

23.10.2019. године, мењају се следећи чланови: 

Мења се члан 3. и гласи:  

"Члан 3. став 1 мења се и гласи: 

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету града у износу од 

52.500.000 динара."         

Мења се члан 8. и гласи:  

"Раздео 4 – Градска управа, Глава 4.1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге 

локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, 

функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, на позицији 324, 

економска класификација 499 – Средства резерве - "52.500.000". 

Раздео 4 – Градска управа, Глава 4.1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге 

локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0001 – Фукционисање локалне 

самоуправе и градских општина, функција 180 – Трансфери општег карактера између 

различитих нивоа власти, позиција 303, економска класификација 463 - Трансфери 

осталим нивоима власти – финансирање текућег пословања и програмских активности 

градских општина - "227.189.000". 

Раздео 4 – Градска управа, Глава 4.1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге 

локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0001 – Фукционисање локалне 

самоуправе и градских општина, функција 180 – Трансфери општег карактера између 

различитих нивоа власти, позиција 303, економска класификација 463 - Трансфери 

осталим нивоима власти – финансирање текућег пословања и програмских активности 

градских општина, алинеја 1 - финансирање текућег пословања и програмских активности 

градских општина - "210.189.000"."  

 

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 23.10.2019. 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. 

У члану 3. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 

2019. годину смањују се средства текуће буџетске резерве у износу од 63.000.000 динара за 

10.500.000 динара тако да износе 52.500.000 динара, а у члану 8. Раздео 4 – Градска управа, 

Глава 4.1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска 

активност 0602-0001 – Фукционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 

180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти, позиција 303, 

економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти – финансирање 

текућег пословања и програмских активности градских општина увећава се износ од 

216.689.000 динара за 10.500.000 динара тако да износе 227.189.000 динара, зато што се 

алинеја 1 - „финансирање текућег пословања и програмских активности градских 

општина“ у износу од 199.689.000 дианара увећава за износ од 10.500.000 динара тако да 

износи 210.189.000 динара. 

Разлог за подношење амандмана је обезбеђивање услова за несметани рад и 

функционисање на територији Градске општине Пантелеј како би се испунили плански 

задаци и реализовали програми утврђени Одлуком о буџету Градске општине Пантелеј за 

2019. годину. 

 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: 1040-4/2019-03 

У Нишу, 28.10.2019.године 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША              

                      

                                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                                                                               Дарко Булатовић 


