
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 20 број 1035 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 20 број 1035 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 20 број 1035 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 управљања јавног пута за 
износ од 4.000.000 динара и да се за исти износ увећа позиција 128, економска 
класификација 423 – Услуге по уговору, апропријација намењена за услуге 
информисања и суфинансирање пројеката у области јавног информисања, која је 
планирана у износу од 83.850.000 динара. 

Узимајући у обзир све релевантне показатеље из ранијег периода и потребе 
које треба подмирити у 2020. години процењено је да је у Предлoгу одлуке о буџету 
Града Ниша за 2020. годину за напред наведене намене планиран износ средстава 
који је довољан за успешну реализацију послова и задатака који се финансирају из 
тих буџетских позиција. У складу са Законом о буџетском систему објављују се 
одлука о буџету, одлука о завршном рачуну буџета, извештаји о извршењу буџету и 
друга акта на званичном сајту Града Ниша и тиме се омогућава транспарентност 
трошења јавних средстава. 

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града 
да одбије овај амандман. 
 
Број: 1271-1/20/2019-03 
У Нишу, 16.12.2019. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
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