
 
 
 
 
На основу члана 47 става 6 и члана 66 Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС", број 129/2007), члана 56 и 61 став 1 Статута Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша, број 88/2008), 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 28.04.2011.године, донело је 
 
 
 

П О С Л О В Н И К 
О ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА  О РАДУ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША 

 
 

Члан 1 
 
 
 У Пословнику о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша", број 101/2008 , 4/2009 и 58/2009), у члану 48 додаје се став 5 који гласи: 
 
 „Изузетно, председник Већа или члан Градског већа кога он овласти, може 
извршити замену представника предлагача у случају његове спречености да 
присуствује седници Скупштине Града.''  
 
 

Члан 2 
 

 
 Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Града Ниша". 
 
 

Број: 441-17/2011-03 
У Нишу,   28.04.2011. године   

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

                      Председник 
 

                                                                                            мр Милош Симоновић 
 

 



 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

 Чланом 47 став 6 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/2007) прописано је да се организација, начин рада и одлучивања 
општинског већа, детаљније уређује његовим пословником, у складу са законом и 
статутом. Чланом 66, у ставу 5 прописано је да се одредбе овог закона које се 
односе на општинско веће примењују и на градско веће. 

 Чланом 56 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008) 
прописано је да Градско веће Града Ниша доноси Пословник о раду на предлог 
Градоначелника. Чланом 61 Статута предвиђено је да се организација, начин рада 
и одлучивања Градског већа детаљније уређују његовим пословником, у складу са 
законом и Статутом. 

 У циљу ефикаснијег рада Скупштине Града Ниша и Градског већа Града 
Ниша, наведеном изменом је предвиђено овлашћење председника Већа да у 
изузетним случајевима може да одреди другог представника предлагача. 

 На основу наведеног, предлаже се доношење допуне Пословника о раду 
Градског већа. 



ЧЛАН ПОСЛОВНИКА О РАДУ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША 
КОЈИ СЕ ДОПУЊУЈЕ 

 

 

Члан 48. 
 
 На седницама Скупштине Града и њених радних тела Веће представља 
Градоначелник, односно председник Већа. 
 Веће може, за предлог акта који предлаже Скупштини Града као овлашћени 
предлагач, одредити члана Већа који ће на седници Скупштине Града и њених 
радних тела, образложити тај предлог и дати допунско објашњење. 
 Овлашћени члан Већа има, на седници Скупштине Града, сва права 
предлагача, односно право да измени, допуни или повуче предлог акта, уколико га 
је на то овластило Веће. 
 Веће може осим члана Већа, одредити за представника предлагача и лице 
које није члан Већа, да образложи предлог и даје допунска објашњења, без 
овлашћења да предлог  измени,  допуни или повуче. 

 
 

 


