
На основу члана  30. тачка 1.  Статута Градске општине Медијана («Службени 
лист Града Ниша» бр. 124/2008) Скупштина Градске општине  Медијана на седници од 
04.12.2012. гoдине, донела је 

ПРВЕ  ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ
СТАТУТА

ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ  МЕДИЈАНА

Члан 1.

У  преамбули,  наслову  и  целом  тексту  Статута  Градске  општине  Медијана 
(«Службени лист Града Ниша» бр. 124/2008;  у даљем тексту:  Статут) реч Медиана 
замењује се речју «Медијана» у одговарајућем падежу. 

Члан 2.

У  члану 37. после тачке 5.  «Комисија за рад са саветима грађана и грађанске 
иницијативе» додају се тачке 6, 7, 8, и 9. које гласе:

6) Комисија за спорт и образовање,
7) Комисија за младе и пронаталитетну политику,
8) Комисија за туризам и заштиту животне средине,
9) Комисија за културу и историјско наслеђе. 

Члан 3.

У члану 38.  после става 12 додају се 13, 14 , 15.  и 16. став  који гласе:
''Комисија за спорт и образовање разматра предлоге прописа и других аката 

из области образовања и спорта, даје мишљење о питањима  од значаја за спровођење 
и  развој  образовања  и  спорта,  учествује  у  вођењу  политике  у  области  спорта  и 
образовања,  подноси  иницијативе  извршним  органима  Градске  општине  везане  за 
спорт и образовање, сарађује са ресорним институцијама, невладиним организацијама 
и  удружењима  грађана  из  области  спорта  и  образовања,  доноси  Програм  рада  уз 
сагласност  Скупштине  и  подноси  квартално  извештај  о  спроведеним активностима 
везаним за спорт и образовање Већу и Скупштини   Градске општине Медијана.

 Комисија за младе и пронаталитетну политику учествује  у планирању и 
спровођењу планова на едукацији младих,  ангажује  стручњаке из ове области ради 
припреме  радионица,  округлих  столова,  медијских  наступа  и  др.  из  области 
професионалне  оријентације,  опасности  болести  зависности,  заштите  човекове 
околине и др.  Стара се о повећању наталитета  тако што организује  активности на 
сагледавању  стања,  анализе  узрока  смањења  становништва  и  доношењу  мера  за 
превазилажење проблема  спровођењем разних начина информисања становништва о 
значају повећања броја становника, сарађује са ресорним институцијама из предметне 
области,  доноси  Програм  рада  уз  сагласност  Скупштине  и  квартално  подноси 
Извештај о свом раду Већу и Скупштини Градске општине Медијана.

Комисија  за  туризам  и  заштиту  животне  средине  активно  учествује  у 
припреми  прописа  и  других  аката  у  области  туризма  и  заштите  животне  средине, 
доноси  мере  и  предузима  активности  на  унапређењу  туризма  и  заштити  животне 
средине,  доноси  Програм  рада,  уз  сагласност  скупштине,  у  области  за  коју  је 
формирана,  сарађује  са  ресорним  инстутуцијама,  невладиним  организацијама  и 



удружењима  грађана  у  области  заштите  животне  средине  и  туризма,  подстиче  и 
едукује грађане у области заштите животне средине и квартално подноси извештај о 
раду комисије Већу и Скупштини Градске општине Медијана. .

Комисија  за  културу  и историјско  наслеђе предузима  разне  активности  и 
мере на развоју културе и заштити историјског наслеђа у Градској општини Медијана, 
доноси план рада, сарађује са органима Града и републике на организовању културних 
манифестација,  организује и подстиче рад аматерских удружења у области културе, 
ради на заштити културног наслеђа кроз разне видове сарадње са институцијама из те 
објасти (музеји,  завод за заштиту споменика,  архив и др.), доноси Програм рада уз 
сагласност  Скупштине  и  квартално  подноси  извештај  о  раду  Већу  и  Скупштини 
Градске општине Медијана''.

Члан 4.

Измене  и  допуне  Статута  Градске  општине  Медијана  објавити  по  добијању 
сагласности од Скупштине града Ниша. 

Члан 5.

Измене и допуне Статута Градске општине Медијана ступају на снагу, наредног 
дана од дана објављивања у ''Службеном листу Града Ниша''.

Број:06/119-2012/03
У Нишу, 05.12.2012. године                                                 

СКУПШТИНА  ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ  МЕДИЈАНА

                                                                                                        

ПРЕДСЕДНИК

Момчило Радојичић



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ПРВЕ  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЕДИЈАНА

Правни основ доношења Прве измене и допуне Статута

Члан 30. став 1 Статута градске општине Медијана.

Разлози и циљеви доношења прописа

У  циљу наставка започетих активности претходног руководства и Скупштине 
Градске општине Медијана  као и планова садашњег руководства општине, дошло се 
до закључка да неке активности треба поверити сталним радним телима Скупштине 
ГО Медијана. Оцењено је да у областима  спорта и образовања, проблематике младих 
и пронаталитетне политике као и у областима заштите животне средине и туризма 
треба посебно уложити напоре и спровести нове активноси у наредном периоду. То је 
такође уочено и код активности које ова општина улаже у области културе и очувања 
историјског наслеђа. Оцењено је да ће формирањем комисија за наведене активности 
доћи  до  активирања  ширег  круга  грађана,  институција  и  привредних  субјеката  у 
областима за које се комисије и формирају. 

У вези ступања на снагу измене Статута напомиње се да у  исте ступају на снагу 
након  добијене  сагласности  Скупштине  Града  Ниша  и  објављивања  у  Службеном 
листу Града Ниша. Постоји потреба да пропис ступи на правну снагу што пре јер тек 
формирањем сталних радних тела органи Градске општине Медијана могу отпочети са 
радом. То је и разлог да овај пропис ступи на снагу непосредно по објављивању.

Објашњење правних решења

Усвајањм измена и допуна Статута градске општине Медијана, ствара се услов 
за  измену  других  пратећих  аката  који  регулишу  проблематику  рада  комисија  као 
сталних тела Скупштине градске општине Медијана. 

Јавна расправа

У складу са  одредбама  чл.  73.  ст.  3.  Веће градске  општине  на  основу своје 
одлуке од 31. 10. 2012. год. организовало је јавну и стручну расправу везану за измене 
и допуне Статута градске општине Медијана у периоду од 01. до 05. 11. 2012. године

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЕДИЈАНА

ПРЕДСЕДНИК

Прим.др сци.мед. Небојша Крстић


