
На  основу  члана  114 и  115 Пословника  Скупштине  Града  Ниша 
(''Службени лист Града Ниша'', број 100/2008),

Градско веће Града Ниша, као овлашћени предлагач Одлуке о изменама 
и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2008. годину , подноси Скупштини 
Града Ниша 

   А М А Н Д М А Н  I
НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

 ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2008. ГОДИНУ 

I У  Предлогу Одлуке  о изменама и допунама Одлуке  о буџету  Града 
Ниша за 2008. годину, утврђеног Решењем Градског већа  Града Ниша, број: 
636/1/2008-03 од  24.11.2008.године, у члану 5 врше се следеће измене:

 У разделу 3 - УПРАВА ГРАДА, глава 3.5. - УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
КУЛТУРУ И СПОРТ, функција 810  Услуге спорта и рекреације,  позиција 81, 
економска класификација 425 -Текуће поправаке и одржавање, број:''  4. 382. 
000''' замењује се бројем: ''4 932. 000'', 

а са функције 810  Услуге спорта и рекреације, позиција 90, економска 
класификација  512  –  Машине  и  опрема,  број: ''11.  108.  000'',  замењује  се 
бројем: ''10.558. 000''.

II  Предложени амандман постаје саставни део Предлога и о њему  се 
Скупштина Града посебно не изјашњава.

О б р а з л о ж е њ е

Градско  веће  Града  Ниша  је на седници  одржаној  24.новембра  2008. 
године, утврдило решењем Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
буџету  Града Ниша за  2008.  годину и  доставило га  председнику  Скупштине 
Града, ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 

Као  овлашћени  предлагач,  Градско  веће  Града  Ниша  подноси 
амандман на предлог ове одлуке, којим  предлаже да се средства на позицији 
Управе за образовање, културу  и спорт - намењена за машине и опрему умање 
за износ од 550.000 динара, а за тај исти износ увећају средства на позицији 
Управе - намењена за текуће поправке и одржавање.

Увећање позиције за  текуће  поправке и одржавање је  неопходно  зато 
што је  услед елементарне  непогоде  дошло  до  знатног  оштећења  крова  на 
спортској  сали  Основне  школе "Душан  Радовић",  те  су  наведена  средства 
ургентно потребна за накнаду трошкова поправке.

У складу са чланом 115 Пословника Скупштине Града Ниша, предложени 
амандман је саставни део предлога одлуке.

Број:
        У Нишу,

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

                                                                                                         Председник

                                                                                         мр Милош Симоновић



На  основу  члана  114 и  115 Пословника  Скупштине  Града  Ниша 
(''Службени лист Града Ниша'', број 100/2008),

Градско веће Града Ниша, као овлашћени предлагач Одлуке о изменама 
и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2008. годину, подноси Скупштини 
Града Ниша 

   А М А Н Д М А Н II
НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

 ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2008. ГОДИНУ 

I У  Предлогу Одлуке  о изменама и допунама Одлуке  о буџету  Града 
Ниша за 2008. годину, утврђеног Решењем Градског већа  Града Ниша, број: 
636/1/2008-03 од 24.11.2008.године, у члану 5 врше се следеће измене:

У разделу 3  УПРАВА ГРАДА, глава 3.5. - УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
КУЛТУРУ  И  СПОРТ,  функција  912  Основно  образовање,  позиција  130, 
економска  класификација  463  –Трансфери  осталим  нивоима  власти,  са 
описом:  Ова  апропријација  намењена  је  за: - Текуће  расходе  (социјална 
давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови 
путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал),  број :'' 199. 
700. 000'' замењује се бројем : ''199. 200.000'', 

а  са  функције  912  - Основно  образовање,  позиција  130,  економска 
класификација  463  - Трансфери  осталим  ниовима  власти,  са  описом:  Ова 
апропријација намењена је за: - Текуће поправке и одржавање,  број: '' 7. 437. 
000'', замењује се бројем : ''7.937. 000''.

II  Предложени амандман постаје саставни део Предлога и о њему се 
Скупштина Града посебно не изјашњава.

О б р а з л о ж е њ е

Градско  веће Града Ниша је на.седници одржаној  24.  новембра  2008. 
године, утврдило решењем Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
буџету  Града Ниша за  2008.  годину и  доставило га  председнику  Скупштине 
Града, ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 

Као  овлашћени  предлагач,  Градско  веће  Града  Ниша  подноси 
амандман на предлог ове одлуке, којим  предлаже да се средства на позицији 
Управе  за  образовање,  културу  и  спорт  намењена -  за  текуће  расходе 
(социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, сталне трошкове, 
трошкове путовања,  услуге  по  уговору,  специјализоване услуге  и  материјал) 
умање за износ од 500.000 динара,  а за тај  исти износ увећају средства на 
позицији Управе намењена - за текуће поправке и одржавање.

Увећање позиције  - за  текуће  поправке  и  одржавање,  у  предложеном 
износу, се предлаже због тога што је у појединим основним школама ургентно 
потребно извршити поправку система за грејање и извести радове по налогу 
санитарне инспекције.                                                                                 

У складу са чланом 115 Пословника Скупштине Града Ниша, предложени 
амандман је саставни део предлога одлуке.

Број:
У Нишу, 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

                                                                                              Председник

                                                                                     мр Милош Симоновић


