На основу члана 46 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007),
члана 56 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008) и члана 115 Пословника
Скупштине Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', 100/2008),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној, 20.10.2012. године, разматрајући Амандман
број 812 од 20.10.2012. године oдборника Милоша Симоновића,
предлаже
Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 812 од 20.10.2012. године, који је поднеo
oдборник Милош Симоновић, на Предлог одлуке о ребалансу буџета Града Ниша за 2012. годину.
Образложење
Одборник Милош Симоновић поднео је амандман на Предлог одлуке о ребалансу буџета Града
Ниша за 2012. годину.
Градско веће Града Ниша разматрало је предложени амандман на седници одржаној 20.10.2012.
године и предлаже Скупштини Града Ниша да одбије амандман из следећих разлога:
- јер се предлаже смањење услуга по уговору за 2.000.000 динара са позиције на којој су
предвиђена средства за формирање Канцеларије за младе и грађанску иницијативу и остале услуге
неопходне за функционисање извршног органа града.
Одлуком о буџету Града Ниша за 2012. годину било је планирано 4.000.000 динара, а предлогом
Одлуке о ребалансу буџета Града Ниша за 2012. годину је предвиђено 10.000.000 динара (увећање се
односи на формирање Канцеларије за младе и грађанску иницијативу поводом обележавања
Миланског едикта, као и остале услуге неопходне за функционисање извршног органа града).
- јер се предлаже смањење трансфера осталим нивоима власти - за остале намене градским
општинама у износу од 3.000.000 динара, јер су средства на овој позицији предлогом ребаланса
обезбеђена за изборне радње за рад изборних комисија градских општина (обавеза јединице локалне
самоуправе по чл. 57. Закона о локалној самоуправи), као и за исплату накнада за станарину
породицама са пребивалиштем у селу Мрамор и Крушце чије су куће због клизишта проглашене
неусловним.
- јер се предлаже смањење специјализованих услуга за 6.500.000 динара намењених за
реализацију пројеката и студија изводљивости које су прихваћене у претходном мандату и које
суфинансира Град Ниш, јер би се довела у питање реализација усвојених пројеката (нпр. Унапређење
конкурентности аеродрома „Констанин Велики“ – обавезе према Монтенегро Ерлајнсу, Инкубатор
центар и др.).
- јер се предлаже повећање дотација невладиним организацијама за 11.500.000 динара, тако да
износи 205.500.000 динара, код функције Услуге спорта и рекреације, јер су предлогом ребаланса
средства за ове намене увећана за 15.000.000 динара, имајући у виду одржавање Европског првенства
у рукомету за жене, успех спортских организација и прелазак у виши ниво такмичења.
Поред наведених разлога Градско веће Града Ниша утврђује да предложени амандман садржи
формално правне недостатке који се огледају у ненавођењу члана на који се односи и непрецизном
навођењу одредби предлога прописа чија се измена тражи (нису презицно наведени раздео, глава,
функција, економска класификација)
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