
 
 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/2007 и 83/2014-др. Закон), члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“ 88/08) и члана 114. и 115. Пословника Скупштине Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“ 100/2008 - пречишћен текст), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 05.02.2015. године,  подноси 
 

АМАНДМАН 2 
НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА НИША 

 
   I  У Предлогу одлуке о задуживању Града Ниша, утврђеног Решењем 
Градског већа Града Ниша, број 178-1/2015-03 од 03.02.2015. године, члан 5, мења 
се и гласи: 

„Члан 5. 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“.“ 
 II Овај амандман постаје саставни део Предлога одлуке о задуживању Града 
Ниша. 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Чланом 26. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала 
(„Службени лист Града Ниша“, број 125/2008) прописано је да уколико Веће улаже 
амандман на предлог акта који је упутило Скупштини Града, обрађивач тог акта је 
дужан да  за потребе Већа припреми предлог амандмана. 

Градско веће Града Ниша на 120. седници утврдило је Предлог одлуке о 
задуживању Града Ниша. 
 Овом одлуком дефинисано је да ће се Град Ниш задужити код пословних 
банака у циљу прибављања средстава за финансирање капиталних инвестиционих 
расхода за пројекте локалног економског развоја и инфраструктурног система.  
 Полазећи од значаја докумената који имају за циљ финансирање капиталних 
пројекта локалног економског развоја и инфраструктурног развоја, омогућавања 
спровођења ове одлуке у грађевинској сезони, уз поштовање законских процедура и 
рокова, као и благовремену припрему, израду и доношењу Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2015. годину, Градско веће Града Ниша на 
основу достављеног предлога Управе за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке, подноси овај Амандман, који постаје саставни део 
Предлога одлуке о задуживању Града Ниша. 
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