
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 

ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ПОСЛОВНИКА
СКУПШТИНЕ  ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ  МЕДИЈАНА

Члан 1.

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

Члан 2.

 После члана 15. назив поглавља мења се и гласи: 

III   ПРЕДСЕДНИК, ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  И  СЕКРЕТАР  СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ  МЕДИЈАНА

  

Члан 3.

После члана 31.  додаје се поднаслов и члан 31а  који гласи:

«1а.  Заменик председника Скупштине  Градске општине

Члан 31а

Председник скупштине Градске општине има заменика  који га замењује у случају 
његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик  председника  Скупштине  бира  се  и  разрешава  на  исти  начин  као  и 
председник скупштине.»

Члан 4.

У члану 47. став 2.   број «2»  замењује се бројем «3».

Члан 5.

У члану 57. у  став 1.  после тачке 4  додају се тачке 5, 6, 7 и 8. које гласе:



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

Члан 6.

У члановима 85. став 1 и 128. став 1  реч  ''града''  се брише.

Члан 7.

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

Члан 8.

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

Број:06/118-2012/03
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СКУПШТИНА  ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ  МЕДИЈАНА

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                   
                                                                                                        

Момчило Радојичић



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ПОСЛОВНИКА  СКУПШТИНЕ  ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ 

МЕДИЈАНА

Правни основ доношења Измена и допуна Пословника:

Члан  100.  ст.  1  Пословника  Скупштине   градске  општине  Медијана  и  налог 
Градоначелника Града Ниша за усклађивањем Пословника са актима Града Ниша. 

 Налог је дат дописом број 2557/2012-01 од 13. 08. 2012. године (прилог – копија 
дописа).

Разлози и циљеви доношења прописа:

Основни разлог  доношења измена и допуна је усклађивање одредаба овог акта са 
одредбама  измењеног  Статута  градске  општине  Медијана  и  поступање  по  налогу 
градоначелника Града Ниша.  

У члану 1, 2 и 3. Измена и допуна Пословника основни текст је допуњен одредбама 
која треба да представљају регулацију избора заменика председника скупштине.

У члану 4. Измена и допуна  Пословника предложена је промена броја одборника 
који чине одборничку групу тако да је  уместо досадашње праксе да 2 одборника чине 
одборничку групу прописано да убудуће то буде 3 одборника. 

Члан  5.  представља  усклађивање  усвојене  измене  Статута  Градске  општине 
Медијана. 

У члану 6. Измена и допуна Пословника побројани су чланови основног текста у 
којима је грешком код сачињавања основног текста задржан израз ''град'', а односи се на 
Градску општину.

У  члану  7.  и  8.  прописан  је  начин  израде  пречишћеног  текта,  објављивање  и 
прописано ступање на снагу ових измена.


