
 На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008, 143/2016 и 18/2019) и члана 116. и 117. Пословника Скупштине Града Ниша 
(''Службени лист Града Ниша'', број 6/2017-пречишћен текст), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 27.11.2020. године, подноси 
 

АМАНДМАН 
НА  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2020. 

ГОДИНУ 
 
 I У II посебном делу, члан 8. Предлога одлуке о изменама Одлуке о буџету Града 
Ниша за 2020. годину, утврђеног Решењем Градског већа Града Ниша, број 955-1/2020-03 
од 25.11.2020. године, Раздео 4- Градска управа, Програмска активност 0602-0009  Текућа 
буџетска резерва, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
позиција 169, економска класификација 499- Средства резерве смањује се за износ од 
12.000.000 динара, тако што се уместо износа  “ 29.047.628 „  ставља износ “17.047.628„. 

II Раздео 4- Градска управа, Глава 4.05. Установа Дечије одмаралиште „Дивљана“, 
Програм 11 – Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0901-0006 Подршка деци 
и породици са децом, Функција 090 - Социјална заштита некласификована на другом , 
позиција 264, економска класификација 421- Стални трошкови повећава се за износ од 
12.000.000 динара, тако што се уместо износа  “4.550.000„ ставља износ “16.550.000 „. 
 III  Овај амандман постаје саставни део Предлога одлуке о изменама Одлуке о  
буџету Града Ниша за 2020. годину. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Градско веће Града Ниша на седници одржаној 25.11.2020. године утврдило је 
Предлог одлуке о изменама Одлуке о буџету  Града Ниша за 2020. годину. 
            Установа Дечије одмаралиште „Дивљана“ обратила се захтевом број 12/11/2020 од  
од 27.11.2020. године за обезбеђење додатних средстава у износу од 12.000.000 динара 
за потребе измирења дуговања Установе за позајмљену робу из робних резерви Града 
Ниша. 

У захтеву Установе  је, између осталог, наведено да је рок за повраћај позајмице 
робним резервама истекао, те да постоји могућност да Град потраживање по овом основу 
захтева принудним путем. 

Имајући у виду да наведено представља нарочито оправдан разлог, Градско веће 
Града Ниша подноси Амандман којим се предлаже увећање средстава : Раздео 4, Глава 
4.05. Установа Дечије одмаралиште „Дивљана“, Програм 11 – Социјална и дечија заштита, 
Програмска активност 0901-0006 Подршка деци и породици са децом, Функција 090 - 
Социјална заштита некласификована на другом месту, позиција 264, економска 
класификација 421 – Стални трошкови у износу од 12.000.000 динара у циљу измирења 
обавеза према робним резервама Града Ниша ( за мазут ), те предупредило намирење 
потраживања принудним путем и плаћање додатних трошкова. 

Средства у износу од 12.000.000 динара за , напред наведене потребе обезбеђена 
су смањењем позиције 169, економска класификација 499- Средства резерве. 

Предложени амандман, у складу са чланом 117. Пословника Скупштине Града 
Ниша постаје саставни део Предлогу одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Ниша за 
2020. годину. 
 
Број: 986-1/2020-03 
У Нишу, 27.11.2020. године 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИЦА 
 

Драгана Сотировски 

 


