
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

На основу члана 114. и 115. Пословника Скупштине Града Ниша 
("Службени  лист  Града  Ниша",  број  100/2008),  Градско  веће  Града  Ниша, 
подноси

АМАНДМАН
НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2008. ГОДИНУ

У  члану  1.  у  табели  ПРИМАЊА  И  ИЗДАЦИ  БУЏЕТА  ГРАДА 
НИША, у првом реду ПРИМАЊА БУЏЕТА износ од "5.673.316.000" замењује 
се  износом  "5.679.316.000"  и  у  реду  ИЗДАЦИ  БУЏЕТА  износ  од 
"6.584.171.460" замењује се износом "6.590.171.460".

У члану  4. у табели примања у реду Текући наменски трансфер у 
ужем смислу од Републике у корист нивоа градова износ од "300.000" замењује 
се износом "6.300.000" и у реду Укупно износ од 5.795.316.000" замењује се 
износом "5.801.316.000".

У  колони  Издаци  из  буџета  за  2008.  годину  у  реду  Машине  и 
опрема  износ  од  "75.864.000"  замењује  се  износом  "81.864.000",  и  у  реду 
укупно износ од "6.719.171.460" замењује се износом "6.725.171.460".

У члану 5. раздео 3 – УПРАВА ГРАДА, глава 3.5 – УПРАВА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ, функција 820 – Услуге културе, позиција 
111, економска класификација 512 – Машине и опрема износ од "10.548.000" 
замењује  се  износом  "16.548.000"  и  у  реду  Укупни  расходи  износ  од 
"6.719.171.460" замењује се износом "6.725.171.460". 

Обавезује  се  Управа  за  финансије,  изворне  приходе  локалне 
самоуправе и јавне набавке да изврши техничку корекцију Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о буџету града Ниша за 2008. годину.

О б р а з л о ж е њ е

Овим амандманом се предлаже увећање апропријације у Управи за 
образовање, културу и спорт у области културе за Машине и опрему у износу 
од  6.000.000  динара  за  набавку  концертног  клавира  за  потребе  Нишког 
симфонијског оркестра.

На  основу  закљученог  Уговора  између  Републике  Србије  – 
Министарства  културе  и  Градоначелника  Града  Ниша  о  партиципацији 
Министарства културе у трошковима набавке концертног клавира за потребе 
Нишког  симфонијског  оркестра  у  износу  од  6.000.000  динара  увећавају  се 
приходи – Текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова и 
увећавају се расходи у области културе. 

    ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
      ПРЕДСЕДНИК
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