
 На основу члана 46 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број 129/2007), члана 56 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008) и члана 115 Пословника Скупштине Града Ниша (''Службени лист Града 
Ниша'', 100/2008), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној, 08.06.2015. године, 
разматрајући Амандман I број 461 од 05.06.2015. године који је поднеo одборник 
Скупштине Града Ниша Миодраг Радовић 
 

п р е д л а ж е 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман I број 461 од 05.06.2015. године, 
који је поднео одборник Скупштине Града Ниша Миодраг Радовић,  на члан 23. 
Предлога одлуке о подизању и одржавању споменика и спомен обележја на 
територији Града Ниша. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одборник Скупштине Града Ниша Миодраг Радовић поднео је Амандман I број 
461 на члан 23. Предлога одлуке о подизању и одржавању споменика и спомен 
обележја на територији Града Ниша.  
 
 Чланом 115 Пословника Скупштине Града Ниша (''Службени лист Града 
Ниша'', 100/2008), прописано је да је предлагач дужан  да пре седнице Скупштине 
размотре 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 имовину и инспекцијске послове 
доставила је изјашњење да Амандман треба одбити, с обзиром да норма није 
императивног карактера, већ ствара само предуслов, да уколико надлежни субјекти 
испуњавају одређене критеријуме, по добијању сагласности Управе, могу да чувају и 
одржавају један или више споменика. На овај начин уводи се ред, одговорност и 
контрола над субјекатима који одржавају споменике и истиче надлежност ресорне 
управе да континуирано прати послова у овој области. 
 Градско веће Града Ниша на седници одржаној 08.06.2015. године разматрало 
је амандман, прихватило  изјашњење Управе за имовину и инспекцијске послове и 
предлаже Скупштини Града да одбије овај амандман. 
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