
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 114. и 115. Пословника Скупштине Града Ниша ('“Службени лист Града Ниша'“
100/2008 - пречишћен текст),

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 28.08.2013. године,  подноси

АМАНДМАН
НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША
ЗА 2013. ГОДИНУ

I У Предлогу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за
2013. годину, утврђеног Решењем Градског већа Града Ниша, број 1241-2/2013-03 од
22.08.2013. године, у члану 7, Раздео 3 – УПРАВА ГРАДА, глава 3.8 – УПРАВА ЗА
ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, функција 490 –
Економски послови некласификовани на другом месту, број позиције 226, економска
класификација 424 – Специјализоване услуге, намена - за пројекте које финансирају
стране државе, међународне организације, други нивои власти и град, износ од
„65.000.000“ замењује се износом од „55.000.000“ и код намене - за реализацију
пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш, износ од
„263.000.000“ замењује се износом од „253.000.000“.

У члану 7, Раздео 3 – УПРАВА ГРАДА, глава 3.3 – УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ,
СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ, функција 040 – Породица
и деца, број позиције 57, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну
заштиту из буџета, апропријација намењена за Бесплатан оброк (Народна кухиња),
износ од „56.970.000“ замењује се износом од „76.970.000“.

II Овај амандман постаје саставни део Предлога Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о буџету Града Ниша за 2013. годину.

О б р а з л о ж е њ е

Овим амандманом смањују се средства код Управе за привреду, одрживи развој
и заштиту животне средине намењена за пројекте које финансирају стране државе,
међународне организације, други нивои власти и град за 10.000.000 динара и за
реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш за
10.000.000 динара, а увећавају се средства код Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту намењена за Бесплатан оброк (Народна кухиња) за
20.000.000 динара, како би се наставило са реализацијом и остваривањем права на
бесплатан оброк.

Број: 1265-1/2013-03
У Нишу, 28.08.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
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