
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), члана 56. 
Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 
18/2019) и члана 117. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 6/2017), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 16.12.2019. године, 
разматрајући Амандман 18 број 1033 од 13.12.2019. године, који је поднела 
Oдборничка група Демократска странка, 
 

п р е д л а ж е 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман 18 број 1033 од 13.12.2019. 
године. године, који је поднела Oдборничка група Демократска странка, на члан 9. 
Предлога одлуке о буџету Града Ниша за 2020. годину. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одборничка група Демократска странка поднела је Амандман 18 број 1032 од 
13.12.2019. године, на члан 9. Предлога одлуке о буџету Града Ниша за 2020. 
годину. 

Чланом 117 Пословника Скупштине Града Ниша, прописано је да је предлагач 
дужан да пре седнице Скупштине размотри амандмане и предложи Скупштини 
прихватање или одбијање сваког амандмана посебно. 

Амандманом се тражи смањење позиције 51, економска класификација 511 – 
Зграде и грађевински објекти – апропријација намењена за реализацију Програма 
уређивања грађевинског земљишта и изградње – Програм управљача јавног пута, за 
износ од 20.000.000 динара и да се за исти износ увећа позиција 222, економска 
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, која је планирана у износу од 
7.000.000 динара, за изградњу предшколске установе у ГО Пантелеј. 

Имајући у виду да је спроведен поступак јавне набавке и закључен оквирни 
споразум на основу којег се закључују уговори о извођењу радова на партнерном 
уређењу Трга краља Милана, брисањем капиталног пројекта – Партнерно уређење 
Трга краља Милана и преименовање у Изградња предшколске установе у ГО 
Пантелеј, угрозила би се реализација наведеног пројекта. 

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града 
да одбије овај амандман. 
 
Број: 1271-1/18/2019-03 
У Нишу, 16.12.2019. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
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