
 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), члана 56. Статута 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008 и 143/2016) и члана 117. 
Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 6/2017), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 19.03.2019. године, разматрајући 
Амандман број 197 од 16.03.2019. године, који је поднела Oдборничка група 
Демократске странке, 

п р е д л а ж е 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 197 од 16.03.2019. године,  који 
је поднела Oдборничка група Демократске странке, на члан 6. Предлога одлуке о 
изменама и допунама Статута Града Ниша. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Одборничка група Демократске странке поднела је Амандман број 197 од 

16.03.2019. године, на члан 6. Предлога одлуке о изменама и допунама Статута Града 
Ниша.  

Чланом 117. Пословника Скупштине Града Ниша, прописано је да је предлагач 
дужан да пре седнице Скупштине размотри амандмане и предложи Скупштини 
прихватање или одбијање сваког амандмана посебно. 

Амандманом се предлаже брисање члана 6. Предлога одлуке о изменама и 
допунама Статута Града Ниша, којим се у члану 26. Статута Града Ниша речи: „Градска 
управа“ замењује речима „градске управе“. 

Градско веће Града Ниша, као овлашћени предлагач аката и Скупштина Града 
Ниша, као доносилац аката, имају легитимитет да одлуче да ли ће у конкретном случају 
управа бити образована као јединствени орган, или ће бити образоване управе за 
поједине области. И једно и друго решење су у складу са Законом.  

Међутим, ефикасност јединствене градске управе, односно градске управе за 
поједине области не зависи стриктно од успостављања једног или другог модела,  већ 
од функционалне унутрашње организације овог органа и доступности управе као органа 
Града странкама, пре свега грађанима и привредним субјектима.  

Такође, треба имати у виду и чињеницу да су Законом о изменама и допунама 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 47/2018) прописане нове 
надлежности управе, а које се, између осталог, односе и на обављање стручних и 
административно-техничких послова за потребе рада скупштине Града, Градоначелника 
и Градског већа, праћење процеса европских интеграција Републике Србије и развијања 
потребних административних капацитета, као и пружање помоћи месним заједницама у 
обављању административно-техничких и финансијско-материјалних послова.  

Имајући у виду контекст нових решења које даје Закон о изменама и допунама 
Закона о локалној самоуправи, као и амбицију Града да унапреди постојеће 
административни систем управе, у смислу њене ефикасности и делотворности, 
предложено је да се образују градске управе за поједине области, а ближа 
конкретизација наведеног решења биће дефинисана скупштинском одлуком о 
организацији градских управа.   
      На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града да 
одбије овај амандман. 
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