
 
 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“, бр. 
129/07 и 83/14 – др. закон), члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 
88/08) и члана 114. и 115. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, бр.100/08 – пречишћен текст)  

Градско веће Града Ниша на седници одржаној 17.12.2015. године, доноси 
 
 

АМАНДМАН II 
на Предлог Одлуке о буџету Града Ниша за 2016. годину 

 
 

I  У Предлогу Одлуке о буџету Града Ниша за 2016. годину, члан 7. у коме су 
исказани планирани капитални издаци буџетских корисника за 2016, 2017. и 2018. годину 
код корисника Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај мења се износ у 
2016. години за Програм капиталног одржавања комуналне инфраструктуре тако што се 
уместо износа „233.500.000“ ставља износ „183.500.000“. 

У члану 8. Раздео 3 – Управа града, Глава 3.7 – Управа за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај, Програм 2 – Комунална делатност, Програмска активност 0601-0011 
–Одржавање гробаља и погребне услуге, функција 620 –Развој заједнице, уводи нова 
позиција 265а, економска класификација 621 – Набавка домаће финансијске имовине, опис 
апропријације: ова апропријација намењена је за учешће у капиталу  у ЈКП  „Горица“  у 
износу од 50.000.000 динара.  

Програмска активност 0601-0010 – Јавна расвета, Функција 620 –Развој заједнице, 
позиција 262, економска класификација 421 – Стални трошкови, апропријација намењена за 
реализацију Програма текућег одржавања, уместо износа „422.000.000“ ставља се износ 
„372.000.000“. 

У члану 9. Програмска активност 0601-0010 – Јавна расвета, уместо износа 
„449.000.000“ ставља се износ „399.000.000“, а Програмска активност 0601-0011- Одржавање 
гробаља и погребне услуге, уместо износа „31.000.000“, ставља се износ „81.000.000“. 

 II Овај Амандман постаје саставни део Предлога Одлуке о буџету Града Ниша за 
2016. годину. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Овим Амандманом уводи се нова апропријација намењена за учешће у капиталу  у 

ЈКП  „Горица“  у износу од 50.000.000 динара, с обзиром да је Одлуком  о повећању 
основног капитала Јавног комуналног прдузећа „Горица“ Ниш („Службени лист Града 
Ниша“, број 90/2015) утврђено  да се повећава основни новчани капитал предузећа у износу 
од 100.000.000 динара као нови улог оснивача и  процењује се да ће пренете неизмирене 
обавезе за повећање учешћа у капиталу у ЈКП „Горица“, на дан 31.12.2015. године износити 
50.000.000 динара. 

 
 
 

 
Број: 1925-2/2015-03 
У Нишу 17.12.2015. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША  
      

       ПРЕДСЕДНИК 
 

                   Проф. др Зоран Перишић 
 


