
 
 
 На основу члана 46 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број 129/2007 и 83/2014-др. закон), 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, 12.12.2016. године, 
разматрајући Амандман број 1412 од 09.12.2016. године, који је поднела Одборничка 
група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“,  
 

п р е д л а ж е 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман 1412 од 09.12.2016. године који 
је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“, на члан 5. Предлога 
одлуке о промени Статута Града Ниша. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
  

Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“ поднела је Амандман број 1412 
од 09.12.2016. године на члан 5. Предлога одлуке о промени Статута Града Ниша. 
 Чланом 115 Пословника Скупштине Града Ниша (''Службени лист Града 
Ниша'', 100/2008), прописано је да је предлагач дужан да пре седнице Скупштине 
размотри амандмане и предложи Скупштини прихватање или одбијање сваког 
амандмана посебно. 
 Градско веће Града Ниша је, разматрајући овај амандман, констатовало да је 
чланом 27. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 
83/2014-др. закон) прописано да су органи општине скупштина општине, председник 
општине, општинско веће и општинска управа, а чланом 66. да се одредбе које се 
односе на општину, примењују и на град. 
 Сагласно закону, чланом 5. Предлога одлуке о промени Статута Града Ниша, 
прописано је да су органи Града Скупштина Града, Градоначелник, Градско веће и 
Градска управа. 

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша на седници одржаној 
12.12.2016. године, разматрало је амандман Одборничке групе „ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА“ и предлаже Скупштини Града Ниша да одбије овај амандман. 
 
 
Број: 1875-1a/2016-03 
У Нишу, 12.12.2016. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 
 
 



 
 
 
 На основу члана 46 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број 129/2007 и 83/2014-др. закон), 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, 12.12.2016. године, 
разматрајући Амандман број 1406 од 09.12.2016. године, који је поднела Одборничка 
група „ДОСТА ЈЕ БИЛО“, 
 

п р е д л а ж е 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман 1406 од 09.12.2016. године који 
је поднела Одборничка група „ДОСТА ЈЕ БИЛО“, на члан 31. Предлога одлуке о 
промени Статута Града Ниша. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Одборничка група „ДОСТА ЈЕ БИЛО“ поднела је Амандман број 1406 од 
09.12.2016. године на члан 31. Предлога одлуке о промени Статута Града Ниша. 

Чланом 115 Пословника Скупштине Града Ниша (''Службени лист Града 
Ниша'', 100/2008), прописано је да је предлагач дужан да пре седнице Скупштине 
размотри амандмане и предложи Скупштини прихватање или одбијање сваког 
амандмана посебно. 
 Градско веће Града Ниша је, разматрајући овај амандман, констатовало да се 
амандмани могу поднети на Предлог одлуке о промени Статута Града Ниша. 
 Амандман није правно могућ, с обзиром на то, да се амандманом предлаже 
брисање и чланова Статута Града Ниша (члан 83, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104), а који нису били предмет Предлога одлуке о промени 
Статута Града Ниша.  

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша на седници одржаној 
12.12.2016. године, разматрало је амандман Одборничке групе „ДОСТА ЈЕ БИЛО“ и 
предлаже Скупштини Града Ниша да одбије овај амандман. 
 
 
 
Број: 1875-1б/2016-03 
У Нишу, 12.12.2016. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 



 
 
 
 
 На основу члана 46 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број 129/2007 и 83/2014-др. закон), 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, 12.12.2016. године, 
разматрајући Амандман број 1413 од 09.12.2016. године, који је поднела Одборничка 
група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“,  
 

п р е д л а ж е 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман 1413 од 09.12.2016. године који 
је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“, на члан 32. став 1. тачка 
18. Предлога одлуке о промени Статута Града Ниша. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
  

Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“ поднела је Амандман број 1413 
од 09.12.2016. године на члан 32. став 1. тачка 18. Предлога одлуке о промени 
Статута Града Ниша. 
 Чланом 115 Пословника Скупштине Града Ниша (''Службени лист Града 
Ниша'', 100/2008), прописано је да је предлагач дужан да пре седнице Скупштине 
размотри амандмане и предложи Скупштини прихватање или одбијање сваког 
амандмана посебно. 
 Градско веће Града Ниша је, разматрајући овај амандман, констатовало да ће 
начини регулисања помоћи одржавања основних школа и дечијих вртића и 
задружнох домова, бити ближе регулисани актима градских општина, у складу са 
законом и другим прописима. 

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша на седници одржаној 
12.12.2016. године, разматрало је амандман Одборничке групе „ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА“ и предлаже Скупштини Града Ниша да одбије овај амандман. 
 
 
Број: 1875-1в/2016-03 
У Нишу,  12.12.2016. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 
 
 
 
 



 
 
 На основу члана 46 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број 129/2007 и 83/2014-др. закон), 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, 12.12.2016. године, 
разматрајући Амандман број 1414 од 09.12.2016. године, који је поднела Одборничка 
група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“,  
 

п р е д л а ж е 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман 1414 од 09.12.2016. године који 
је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“, на члан 32. Предлога 
одлуке о промени Статута Града Ниша. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
  

Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“ поднела је Амандман број 1414 
од 09.12.2016. године на члан 32. Предлога одлуке о промени Статута Града Ниша. 
 Чланом 115 Пословника Скупштине Града Ниша (''Службени лист Града 
Ниша'', 100/2008), прописано је да је предлагач дужан да пре седнице Скупштине 
размотри амандмане и предложи Скупштини прихватање или одбијање сваког 
амандмана посебно. 
 Градско веће Града Ниша је, разматрајући овај амандман, констатовало да je 
чланом 2. Предлога одлуке о промени Статута Града Ниша, прописана, између 
осталих,  надлежност Града да уређује и обезбеђује коришћење пословног 
простора који је у јавној својини Града, односно којим управља, утврђује висину 
закупнине за пословни простор, врши надзор над коришћењем пословног простора и 
врши и друге послове у вези са коришћењем пословног простора, у складу са 
законом. 
 На основу наведеног, Градско веће Града Ниша на седници одржаној 
12.12.2016. године, разматрало је амандман Одборничке групе „ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА“ и предлаже Скупштини Града Ниша да одбије овај амандман. 
 
 
Број: 1875-1г/2016-03 
У Нишу, 12.12.2016. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 
 
 
 



 
 
 
 
 На основу члана 46 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број 129/2007 и 83/2014-др. закон), 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, 12.12.2016. године, 
разматрајући Амандман број 1415 од 09.12.2016. године, који је поднела Одборничка 
група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“,  
 

п р е д л а ж е 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман 1415 од 09.12.2016. године који 
је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“, на члан 32. Предлога 
одлуке о промени Статута Града Ниша. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
  

Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“ поднела је Амандман број 1415 
од 09.12.2016. године на члан 32. Предлога одлуке о промени Статута Града Ниша. 
 Чланом 115 Пословника Скупштине Града Ниша (''Службени лист Града 
Ниша'', 100/2008), прописано је да је предлагач дужан да пре седнице Скупштине 
размотри амандмане и предложи Скупштини прихватање или одбијање сваког 
амандмана посебно. 
 Градско веће Града Ниша је, разматрајући овај амандман, констатовало да су 
истоветни разлози за предлагање одбијања овог амандамана, садржани у 
изјашњењу Градског већа Града Ниша, по Амандману број 1414, који је поднела 
Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“ 
 На основу наведеног, Градско веће Града Ниша на седници одржаној 
12.12.2016. године, разматрало је амандман Одборничке групе „ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА“ и предлаже Скупштини Града Ниша да одбије овај амандман. 
 
 
Број: 1875-1д/2016-03 
У Нишу, 12.12.2016. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 На основу члана 46 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број 129/2007 и 83/2014-др. закон), 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, 12.12.2016. године, 
разматрајући Амандман број 1416 од 09.12.2016. године, који је поднела Одборничка 
група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“,  
 

п р е д л а ж е 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман 1416 од 09.12.2016. године који 
је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“, на члан 33. Предлога 
одлуке о промени Статута Града Ниша. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
  

Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“ поднела је Амандман број 1416 
од 09.12.2016. године на члан 33. Предлога одлуке о промени Статута Града Ниша. 
 Чланом 115 Пословника Скупштине Града Ниша (''Службени лист Града 
Ниша'', 100/2008), прописано је да је предлагач дужан да пре седнице Скупштине 
размотри амандмане и предложи Скупштини прихватање или одбијање сваког 
амандмана посебно. 
 Градско веће Града Ниша је, разматрајући овај амандман, констатовало да је 
у образложењу Амандмана наведено да градске општине немају скупштине како је 
Амандманом 6 предложено. С обзиром на то, да Амандман 6. није достављен 
Градском већу Града Ниша на разматрање, а у узрочно-последичној вези је 
предлогом Одборничке групе „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“ за прихватање овог 
амандмана, предлаже се Скупштини Града Ниша да одбије овај амандман 
Одборничке групе „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“. 
 
 
Број: 1875-1ђ/2016-03 
У Нишу, 12.12.2016. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
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