
                 На основу члана 46  Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'',  број  129/2007),  члана 56 Статута Града Ниша (''Службени лист 
Града  Ниша''  88/08)  и  члана 115 Пословника  Скупштине  Града  Ниша 
(''Службени лист Града Ниша'', број 100/2008),
 

  Градско веће Града Ниша, као предлагач Одлуке  о утврђивању прихода 
који припадају Граду, односно градским општинама и распореду трансферних 
средстава  из буџета Града Ниша градским општинама  у 2009. години, на 31. 
седници,  одржаној  29.  децембра  2008. године,  разматрало  је  Амандман 
одборника Саше Стаменковића на Предлог одлуке  о утврђивању прихода који 
припадају  Граду,  односно  градским  општинама  и  распореду  трансферних 
средстава из буџета Града Ниша градским општинама  у 2009. години број 2035 
од 27.12.2008.године и

п р е д л а ж е

Скупштини Града Ниша да ОДБИЈЕ Амандман број 2035  од 27.12.2008. 
године,  одборника  Саше  Стаменковића  на  члан  2  Предлога одлуке   о 
утврђивању  прихода  који  припадају  Граду,  односно  градским  општинама  и 
распореду трансферних средстава из буџета Града Ниша градским општинама 
у 2009.

О б р а з л о ж е њ е

Предлогом Oдлуке o утврђивању прихода који припадају Граду, односно 
градским  општинама  и  распореду  трансферних  средстава  из  буџета  Града 
Ниша градским општинама у 2009. години, већ су увећана средства  градским 
општинама и то за 12% у односу на прошлу годину.

Такође,  су  увећана  и  средства  од  пореза  на  зараде  које  Град уступа 
општинама узимајући у обзир обим послова и  надлежности које имају градске 
општине. 

Програмом  одржавања  комуналне  инфраструктуре   јавног  земљишта 
градског  и  сеоског  подручја  са  финансијским  планом  за  2009.  годину 
дефинише  се  намена  средстава  за  одржавање  комуналних  објекта  и  та 
средства су строго наменска и не могу се користити у друге сврхе.

На  основу  горе  наведеног,  Градско  веће  Града  Ниша  предлаже 
Скупштини Града Ниша да одбије овај амандман.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Број : 
Датум: 29.12.2008.године

                                                                                                  Председник 
                                                                                   

        мр Милош Симоновић   



                 На основу члана 46  Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'',  број  129/2007),  члана 56 Статута Града Ниша (''Службени лист 
Града  Ниша''  88/08)  и  члана 115 Пословника  Скупштине  Града  Ниша 
(''Службени лист Града Ниша'', број 100/2008),
 

  Градско веће Града Ниша, као предлагач Програма развоја Града Ниша 
за  2009.  годину  на  31.  седници,  одржаној  29.  децембра  2008. године, 
разматрало је Амандман одборника Микице Младеновића на Предлог програма 
развоја Града Ниша за  2009. годину број 2036 од 27.12.2008.године и

п р е д л а ж е

Скупштини Града Ниша да ОДБИЈЕ Амандман број 2036  од 27.12.2008. 
године, одборника Микице Младеновића на тачку 2.5 Инфраструктурни развој 
на сеоском подручју, Предлога програма развоја Града Ниша за  2009. годину

О б р а з л о ж е њ е

Програмом   уређивања  грађевинског  земљишта  и  изградње  са 
финансијским планом за 2009.  годину  и  Програмом  одржавања комуналне 
инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским 
планом за 2009. годину дефинише се планирање изградње и одржавање путева 
на сеоском подручју. 

На основу наведеног,  Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини 
Града Ниша да одбије овај амандман.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Број : 
Датум: 29.12. 2008.године

                                                                                                  Председник 
                                                                                   

        мр Милош Симоновић   



На основу члана 46  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'',  број  129/2007),  члана  56  Статута  Града  Ниша  (''Службени  лист  Града 
Ниша'' 88/08) и члана 115 Пословника Скупштине Града Ниша (''Службени лист 
Града Ниша'', број 100/2008),
 

  Градско веће Града Ниша, као предлагач Програма развоја Града Ниша 
за  2009.  годину  на  31.  седници,  одржаној  29.  децембра  2008. године, 
разматрало  је  Амандман  одборника  Милосава  Лукића  на  Предлог програма 
развоја Града Ниша за  2009. годину број 2037 од 27.12.2008.године и

п р е д л а ж е

Скупштини Града Ниша да ОДБИЈЕ Амандман број 2037  од 27.12.2008. 
године,  одборника  Милосава  Лукића  на  тачку  2.8  Одржавање  комуналних 
објеката,  Предлога програма развоја Града Ниша за  2009. годину

О б р а з л о ж е њ е

Предлогом  програма  развоја  Града Ниша за  2009.годину,  у  тачки  2.7 
Заштита животне средине подтачкама  2.7.1, 2.7.2, 2.7.3 и 2.7.4  дефинисане су 
активности на санацији, затварању и рекултивацији Градске депоније „Бубањ“, 
као  и  проширење  постојеће  депоније  на  поље  С4  и  почетак  формирања 
санитарне  депоније.  Одлуком  о  буџету  Града  Ниша  за  2009.  годину, 
дефинисане су позиције и опредељена средства за ову намену.

На  основу  наведеног  Градско  веће  Града  Ниша  предлаже  Скупштини 
Града Ниша да одбије овај амандман.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Број : 
Датум: 29.12. 2008.године

                                                                                                  Председник 
                                                                                   

        мр Милош Симоновић   



На основу члана 46  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'',  број  129/2007),  члана  56  Статута  Града  Ниша  (''Службени  лист  Града 
Ниша'' 88/08) и члана 115 Пословника Скупштине Града Ниша (''Службени лист 
Града Ниша'', број 100/2008),
 

  Градско веће Града Ниша, као предлагач Програма развоја Града Ниша 
за  2009.  годину  на  31.  седници,  одржаној  29.  децембра  2008. године, 
разматрало  је  Амандман  одборника  Драгољуба  Стаменковића  на  Предлог 
програма развоја Града Ниша за  2009. годину број 2038 од 27.12.2008.године и

п р е д л а ж е

Скупштини Града Ниша да ОДБИЈЕ Амандман број 2038  од 27.12.2008. 
године,  одборника  Драгољуба  Стаменковића  на  тачку  2.4   Саобраћајна 
инфраструктура,  Предлога програма развоја Града Ниша за  2009. годину.

О б р а з л о ж е њ е

Град Ниш ће кроз студију опрaвданости шинског саобраћаја утврдити да 
ли постоји потреба и економска оправданост увођења трамвајског саобраћаја 
на територији Града Ниша.

На основу наведеног,  Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини 
Града Ниша да одбије овај амандман.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Број : 
Датум: 29.12. 2008. године

                                                                                                  Председник 
                                                                                   

        мр Милош Симоновић   



На основу члана 46  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'',  број  129/2007),  члана  56  Статута  Града  Ниша  (''Службени  лист  Града 
Ниша'' 88/08) и члана 115 Пословника Скупштине Града Ниша (''Службени лист 
Града Ниша'', број 100/2008),
 

  Градско веће Града Ниша, као предлагач Програма развоја Града Ниша 
за  2009.  годину  на  31.  седници,  одржаној  29.  децембра  2008. године, 
разматрало је Амандман одборника Љиљане Станојевић на Предлог програма 
развоја Града Ниша за  2009. годину број 2039 од 27.12.2008.године и

п р е д л а ж е

Скупштини Града Ниша да ОДБИЈЕ Амандман број 2039  од 27.12.2008. 
године,  одборника  Љиљане  Станојевић  на  поглавље I Услови,  могућности, 
предпоставке  и  правци  развоја,  Предлога програма  развоја  Града  Ниша за 
2009. годину

О б р а з л о ж е њ е

Градско веће је, приликом утврђивања Предлога одлуке о буџету Града 
Ниша  за  2009.  годину,  коју  је  донела  Скупштина  Града  Ниша  и  Предлога 
програма  развоја  Града  Ниша  за  2009.  годину,  имало  у  виду  тренутна 
економска дешавања и глобална кретања у сфери светске економије, тако да 
се  буџет  и  Предлог  програма   базирају  на  реалним  очекивањима  и 
перспективама,  те  се  из  тих  разлога  предлаже  Скупштини  Града  Ниша  да 
одбије овај амандман.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Број : 
Датум: 29.12. 2008.године

                                                                                                  Председник 
                                                                                   

        мр Милош Симоновић   



На основу члана 46  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'',  број  129/2007),  члана  56  Статута  Града  Ниша  (''Службени  лист  Града 
Ниша'' 88/08) и члана 115 Пословника Скупштине Града Ниша (''Службени лист 
Града Ниша'', број 100/2008),
 

  Градско веће Града Ниша, као предлагач Програма развоја Града Ниша 
за  2009.  годину  на  31.  седници,  одржаној  29.  децембра  2008. године, 
разматрало је Амандман одборника Драгана Марковића на Предлог програма 
развоја Града Ниша за  2009. годину број 2040 од 27.12.2008.године и

п р е д л а ж е

Скупштини Града Ниша да ОДБИЈЕ Амандман број 2040  од 27.12.2008. 
године,  одборника  Драгана  Марковића  на  тачку  2.4  Саобраћајна 
инфраструктура – подтачку 2.4.1 Измештање пруге Ниш-Нишка Бања Предлога 
програма развоја Града Ниша за  2009. годину

О б р а з л о ж е њ е

Трећом изменом и допуном Генералног плана Ниша предвиђена је траса 
пруге  Ниш -  Нишка Бања. С обзиром на то да Генерални план представља 
основ  за  израду  Програма  развоја  Града  Ниша,  то  није  могуће  Програмом 
предвидети другу трасу.

На основу наведеног,  Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини 
Града Ниша да одбије овај амандман.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Број : 
Датум: 29.12. 2008.године

                                                                                                  Председник 
                                                                                   

        мр Милош Симоновић   



На основу члана 46  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'',  број  129/2007),  члана  56  Статута  Града  Ниша  (''Службени  лист  Града 
Ниша'' 88/08) и члана 115 Пословника Скупштине Града Ниша (''Службени лист 
Града Ниша'', број 100/2008),
 

  Градско веће Града Ниша, као предлагач Програма развоја Града Ниша 
за  2009.  годину  на  31.  седници,  одржаној  29.  децембра  2008. године, 
разматрало је Амандман одборника Зорице Стевановић на Предлог програма 
развоја Града Ниша за  2009. годину број 2041 од 27.12.2008.године и

п р е д л а ж е

Скупштини Града Ниша да ОДБИЈЕ Амандман број 2041  од 27.12.2008. 
године, одборника Зорице Стевановић на тачку 2.1 Студијска, урбанистичка и 
планска  документација,  уређење  простора,   подтачку  2.1.2  Генерални  план 
2008  –  2023  (Предлог),  Предлога програма  развоја  Града  Ниша за   2009. 
годину.

О б р а з л о ж е њ е

У току је припрема Нацрта генералног плана Ниша 2008-2023 који ће се у 
току  2009.  године  наћи  на  јавној  и  стручној  расправи,  тако  да  ће  сви 
заинтересовани субјекти моћи да стављају примедбе, предлоге и сугестије на 
овај план. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Број : 
Датум: 29.12. 2008.године

                                                                                                  Председник 
                                                                                   

        мр Милош Симоновић   



На основу члана 46  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'',  број  129/2007),  члана  56  Статута  Града  Ниша  (''Службени  лист  Града 
Ниша'' 88/08) и члана 115 Пословника Скупштине Града Ниша (''Службени лист 
Града Ниша'', број 100/2008),
 

  Градско веће Града Ниша, као предлагач Програма развоја Града Ниша 
за  2009.  годину  на  31.  седници,  одржаној  29.  децембра  2008. године, 
разматрало  је  Амандман  одборника  Јулијане  Аранђеловић  на  Предлог 
програма развоја Града Ниша за  2009. годину број 2042 од 27.12.2008.године и

п р е д л а ж е

Скупштини Града Ниша да ОДБИЈЕ Амандман број 2042  од 27.12.2008. 
године, одборника Јулијане Аранђеловић на тачку 4.2 Друштвена брига о деци 
Предлога програма развоја Града Ниша за  2009. годину.

О б р а з л о ж е њ е

Услови за признавање и остваривање права на дечији додатак регулишу 
се републичким прописима.  

На основу наведеног,  Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини 
Града Ниша да одбије овај амандман.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Број : 
Датум: 29.12. 2008.године

                                                                                                  Председник 
                                                                                   

        мр Милош Симоновић   



На основу члана 46  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'',  број  129/2007),  члана  56  Статута  Града  Ниша  (''Службени  лист  Града 
Ниша'' 88/08) и члана 115 Пословника Скупштине Града Ниша (''Службени лист 
Града Ниша'', број 100/2008),
 

  Градско веће Града Ниша, као предлагач Програма развоја Града Ниша 
за  2009.  годину  на  31.  седници,  одржаној  29.  децембра  2008. године, 
разматрало  је  Амандман  одборника  Зорана  Николића  на  Предлог програма 
развоја Града Ниша за  2009. годину број 2043 од 27.12.2008.године и

п р е д л а ж е

Скупштини Града Ниша да ОДБИЈЕ Амандман број 2043  од 27.12.2008. 
године,  одборника  Зорана  Николића  на  тачку  2.8  Одржавање  комуналних 
објеката, подтачку 2.8.7 Проширење, уређење и одржавање гробаља, Предлога 
програма развоја Града Ниша за  2009. годину.

О б р а з л о ж е њ е

Програмом   одржавања  комуналне  инфраструктуре  јавног  земљишта 
градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2009. годину  дефинишу 
се планирани радови на одржавању већ изграђених јавних комуналних објеката 
градског и сеоског подручја на територији пет градских општина.

На основу наведеног,  Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини 
Града Ниша да одбије овај амандман.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Број : 
Датум: 29.12. 2008.године

                                                                                                  Председник 
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На основу члана 46  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'',  број  129/2007),  члана  56  Статута  Града  Ниша  (''Службени  лист  Града 
Ниша'' 88/08) и члана 115 Пословника Скупштине Града Ниша (''Службени лист 
Града Ниша'', број 100/2008),
 

  Градско веће Града Ниша, као предлагач Програма развоја Града Ниша 
за  2009.  годину  на  31.  седници,  одржаној  29.  децембра  2008. године, 
разматрало  је  Амандман  одборника  Зорана  Стошића  на  Предлог програма 
развоја Града Ниша за  2009. годину број 2044 од 27.12.2008.године и

п р е д л а ж е

Скупштини Града Ниша да ОДБИЈЕ Амандман број 2044  од 27.12.2008. 
године, одборника Зорана Стошића на тачку 4.5 Култура,  споменици културе 
подтачку 4.5.5 брендирање, организовање, промовисање и унапређење сталних 
културних  манифестација које  својим значајем и  садржајем афирмишу Град, 
Предлога програма развоја Града Ниша за  2009. годину.

О б р а з л о ж е њ е

Статутом  Града  Ниша,  чланом  85,  прописано  је  да  је  у  надлежности 
градских општина да се старају о одржавању културних манифестација на свом 
подручју.  

На основу наведеног,  Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини 
Града Ниша да одбије овај амандман.
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На основу члана 46  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'',  број  129/2007),  члана  56  Статута  Града  Ниша  (''Службени  лист  Града 
Ниша'' 88/08) и члана 115 Пословника Скупштине Града Ниша (''Службени лист 
Града Ниша'', број 100/2008),
 

  Градско веће Града Ниша, као предлагач Програма развоја Града Ниша 
за  2009.  годину  на  31.  седници,  одржаној  29.  децембра  2008. године, 
разматрало је Амандман одборника Спасе Стефановића на Предлог програма 
развоја Града Ниша за  2009. годину број 2045 од 27.12.2008.године и

п р е д л а ж е

Скупштини Града Ниша да ОДБИЈЕ Амандман број 2045  од 27.12.2008. 
године,  одборника  Спасе  Стефановића  на  тачку  4.5  Култура  и  споменици 
културе,  подтачку  4.5.2  изградња,  опремање и  одржавање верских  објеката, 
Предлога програма развоја Града Ниша за  2009. годину.

О б р а з л о ж е њ е

Програмом  уређивања  грађевинског  земљишта  и  изградње  са 
финансијским  планом  за  2009.  годину   дефинише  се  избор  приоритетних 
објеката комуналне инфраструктуре и планиране активности у тој области

На основу наведеног,  Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини 
Града Ниша да одбије овај амандман.
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