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

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној, 28.08.2013. године,
разматрајући Амандман број: 1087/2013-02 од 26.08.2013. године, Одборничке групе
Скупштине Града Ниша „Нишка прича“ на Предлог одлуке о изменама и допунама
Одлуке о буџету Града Ниша за 2013. годину,

п р е д л а ж е

Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број: 1087/2013-02 од 26.08.2013.
године, Одборничке групе Скупштине Града Ниша „Нишка прича“ на члан 7. 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

Одборничкa групa Скупштине Града Ниша „Нишка прича“ је Амандманом број
1087/2013-02 од 26.08.2013. године на члан 7. Предлога одлуке о изменама и допунама
Одлуке о буџету Града Ниша за 2013. годину предложила увећање средстава за
обележавање Јубилеја 1700 година од доношења Миланског едикта, с обзиром да се у
последњем кварталу године очекује кулминација целокупног годишњег подухвата. Овај
догађај, подносилац Амандмана сматра да треба искористити и представити Ниш са
разноврсним садржајима, односно показати богатство понуде у области културе.

Чланом 26. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала
("Службени лист Града Ниша", број  125/2008) прописано је када се Веће изјашњава о
амандману који су поднели други предлагачи на предлог акта Већа, обрађивач тог акта
је дужан да за потребе Већа припреми мишљење са образложењем о одбијању или
прихватању  амандмана.

На основу прописаних овлашћења, Управа за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке као обрађивач предлога, доставила је следеће
мишљење:

Амандман број 1087 Одборничке групе Скупштине Града Ниша „Нишка прича“ на
Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2013. годину,
није прихватљив из следећих разлога:

На позицији 227 код Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне
средине, економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама, предложено је смањење расхода у износу од
26.000.000 динара, а на позицији 105 код Управе за образовање, културу, омладину и
спорт, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, предложено је увећање
расхода за исти износ за седам установа у области културе и то за потребе
организације манифестација којима се пригодно обележава 1700 година од доношења
Миланског едикта.

Имајући у виду да је Одлуком о буџету Града Ниша за 2013. годину већ
обезбеђен износ од 12.125.000 динара на позицији 105, економска класификација 424 –
Специјализоване услуге за обележавање Миланског едикта, као и на позицији 28 код
Градског већа, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од 20.000.000



динара, тако да у овом моменту нема потребе за обезбеђењем додатних средстава која
су тражена амандманом.

Такође, плановима и програмима рада установа културе за 2013. годину
предвиђена су средства за ову намену.

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 28.08.2013. године, је
разматрајући овај Амандман прихватило мишљење надлежне управе и предлаже
Скупштини Града Ниша да одбије Амандман.

Број: 1265-2/2013-03
У Нишу, 28.08.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Председник

Проф. др Зоран Перишић


