На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист
Града Ниша'', број 88/2008 и 143/2016) и члана 115. Пословника Скупштине Града
Ниша (''Службени лист Града Ниша'', 100/2008),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној, 19.12.2016. године,
разматрајући Амандман број 1655 од 18.12.2016. године, који је поднео одборник
Скупштине Града Ниша Урош Радуловић,
предлаже
Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1655 од 18.12.2016. године,
који је поднео одборник Скупштине Града Ниша Урош Радуловић, на члан 6.
Предлога одлуке о утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским
општинама и распореду трансферних средстава из буџета Града Ниша градским
општинама у 2017. години.
Образложење
Одборник Скупштине Града Ниша Урош Радуловић поднео је Амандман број
1655 од 18.12.2016. године, на члан 6. Предлога одлуке о утврђивању прихода који
припадају Граду, односно градским општинама и распореду трансферних средстава
из буџета Града Ниша градским општинама у 2017. години.
Чланом 115 Пословника Скупштине Града Ниша (''Службени лист Града
Ниша'', 100/2008), прописано је да је предлагач дужан да пре седнице Скупштине
размотри амандмане и предложи Скупштини прихватање или одбијање сваког
амандмана посебно.
Члан 26. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала
(''Службени лист Града Ниша'', 125/2008), прописано је да 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 наведених овлашћења Управа за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке доставила је, уз допис број 11-2302/2016 од
19.12.2016. године, изјашњење са предлогом да се не прихвати овај амандман, са
образложењем да је одредбом члана 27е, став 36. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 93/2012, 62/2013- исправка,
108/2013 и 142/ 2014, 68/2015-др. закон и 103/2015), утврђено да укупан број
запослених на одређено време због повећаног обима посла и лица ангажованих по
уговору о делу, уговора о привременим и повременим пословима, преко омладинске
и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама код корисника јавних
средстава не може бити већи од 10% укупног броја запослених на неодређено
време.
Чланом 1. став 1. тачка 2. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
(„Службени гласник РС“, број 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и
59/2015) ближе је уређено поступак за прибављање сагласности тако да укупан број
запослених на неодређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по
основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима, преко
омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама код
одређеног корисника јавних средстава, у смислу члана 27е став 37. Закона, буде
већи од 10% од укупног броја запослених код тог корисника.

Потребно је да Градоначелник, као наредбодавац извршења буџета има увид
у спровођење члана 11. Одлуке о буџету града Ниша за 2017. годину, где би се
превентивно деловало и спречило прекомерно ангажовање лица по уговорима о
делу, уговорима о обављању привремених и повремених послова и радно
ангажованих лица.
Градско веће Града Ниша на седници одржаној 19.12.2016. године разматрало
је амандман, прихватило изјашњење Управе за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке и предлаже Скупштини Града да одбије овај амандман.
Број: 1955-2г/2016-03
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