
 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“, 
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, бр. 88/08) и члана 114. и 115. Пословника Скупштине Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, бр.100/08 – пречишћен текст)  

Градско веће Града Ниша на седници одржаној 11.07.2016. године, доноси 
 

АМАНДМАН  
на Предлог одлуке о приступању измени Статута Града Ниша 

 
I  У Предлогу одлуке о приступању измени Статута Града Ниша, коју је 

утврдило Градско веће Града Ниша, Решењем број 575-1/2016-03 од 18.05.2016. 
године, члан 4. брише се. 

II Овај Амандман постаје саставни део Предлога одлуке о приступању 
измени Статута Града Ниша. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Градско веће Града Ниша, на 185. седници одржаној 18.05.2016. године, 
Решењем, број 575-1/2016-03, утврдило је Предлог oдлуке о приступању измени 
Статута Града Ниша. 
 Поступак измене статута захтева дужи временски период, пре свега, јер је 
потребно извршити усаглашавање Статута Града Ниша са низом законских 
прописа и сагледати даљу организацију и рад органа Града и функционисање 
градских предузећа, установа и служби. 
 Такође, измена Статута подразумева фазу - организовање и спровoђење 
стручне и јавне расправе пре утврђивања предлога измене Статута, како би се 
дала могућност да предлоге, примедбе и сугестије дају политичке странке, 
грађани, градске општине, невладине организације, и други заинтересовани 
субјекти, а медији транспарентно пропратили њихов рад и активности.  
 Имајући у виду да је Комисија за статутарно правна питања образована од 
стране Градског већа у претходном сазиву, а да је појединим члановима Комисије 
престала функција коју су обављали у моменту образовања Комисије, треба 
извршити и измене у самом саставу Комисије. 
 С обзиром на изнете чињенице, Градско веће града Ниша подноси 
Амандман којим се брише члана 4. Предлога одлуке о приступању измени Статута 
Града Ниша, којим је утврђен рок од 30 дана за утврђивање  предлога измена 
Статута Града Ниша и достављања Скупштини града Ниша на усвајање. 
 Брисањем члана 4. Предлога одлуке о приступању измени Статута Града 
Ниша, досадашњи члан 5. Предлога постаје члан 4. 
  Сагласно члану 115 Пословника Скупштине града Ниша овај амандман 
постаје саставни предлога Предлога одлуке о приступању измени Статута Грда 
Ниша. 

 
Број:  730-2/2016-03 
У Нишу, 11.07.2016. године 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША  
   

      ПРЕДСЕДНИК 
 

             Дарко Булатовић 


