
На  основу  чл.  46.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Службени  гласник  РС“,  бр.
129/07), чл. 56. Статута града Ниша („Службени лист града Ниша“, бр. 88/08) и чл. 114. и
115.  Пословника  Скупштине  града  Ниша  („Службени  лист  града  Ниша“,  бр.  100/08  -
пречишћен текст)

Градско веће Града Ниша на седници одржаној дана 25.12.2013. године доноси

АМАНДМАН
на Предлог програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са

финансијским планом за 2014. годину

I  У  Предлогу  програма  уређивања  грађевинског  земљишта  и  изградње  са
финансијским планом за 2014. годину, утврђеног Решењем Градског већа Града Ниша,
број  1751-1/2013-03  од  20.12.2013.  године,  у  одељку  I ПРИПРЕМАЊЕ  И  ОПРЕМАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА,  УРЕЂИВАЊА  ПОВРШИНА  ЈАВНЕ  НАМЕНЕ,  КАПИТАЛНЕ
ИНВЕСТИЦИЈЕ,  I 1.  ПРИБАВЉАЊЕ  УРБАНИСТИЧКЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,  Б.  Израда  нових
програма, планова и студија речи „Одлуке у 2013. године“ замењују се речима „Одлуке у
2014. години“, а износ  Укупно Б „35.000.000,00“ замењује се износом  „50.000.000,00“, а
износ Укупно I 1. „69.412.309,09“ замењује се износом „84.412.309,09“. 

У  истом  одељку  I 9.  СПЕЦИФИЧНЕ  ГРАЂЕВИНЕ,  Б.  Почетак  изградње  нових
објаката  брише  се,  а  износ  Укупно  I  9. „14.900.000,00“ замењује  се  износом
„1.900.000,00“. 

У истом одељку I 13. КУЛТУРА, Б. Почетак изградње нових објаката износ Укупно Б
„25.000.000,00“ замењује се износом „23.000.000,00“, а износ Укупно I 13. „28.267.913,56“
замењује се износом „26.267.913,56“. 

II Овај Амандман постаје саставни део Предлога програма уређивања грађевинског
земљишта и изградње са финансијским планом за 2014. годину.

Образложење

Овим Амандманом увећава се износ позиције за израду нових планова из групе III
фазе Планова генералне регулације градских општина, програма и студија за 15 милиона
динара,  а  брише се позиција  предвиђена  за  почетак изградње нових мостава,  јер  се
реално не очекује почетак радова у 2014. години. Такође, смањује се и износ на позицији
предвиђеној за изградњу нових објеката у области културе за 2 милиона динара, јер се и
са умањеним износом очекује реализација предвиђених радова.

Број: 1765-1/2013-03
У Нишу, 25.12.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Љубивоје Славковић, дипл. правник


