
 На основу члана 56 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 118 Пословника Скупштине Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', 
број 100/2008) и члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (''Службени 
лист Града Ниша'', број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 05.10.2012. године, подноси  
 
 

ПРЕДЛОГ 
за давање аутентичног тумачења  

 
 

 I Градско веће подноси предлог за давање аутентичног тумачења одредаба 
члана 84 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), и то: 
 
''ПАЛИЛУЛА   Ниш – део  Ниш- "Бубањ" - део 
       Ниш - "Ћеле Кула" - део 
 Ниш - део: обухваћен је границом која полази од железничког моста на Нишави, 
пругом до триангле, наставља пругом Ниш - Димитровград до КО Суви До, границом 
катастарских општина Суви До, Габровац, Доње Власе, границом општине Дољевац, 
границом катастарских општина Паси Пољана, Бубањ, Доње Међурово, Ново село до 
Нишаве, Нишавом до железничког моста.'' 
 
и 
 
''МЕДИЈАНА   Ниш – део  Ниш - "Бубањ"- део 
       Ниш - "Ћеле Кула" - део 

 
Ниш - део: обухваћен је границом која полази од железничког моста на Нишави, 

иде пругом до триангле, наставља пругом Ниш - Димитровград до границе КО Брзи 
Брод, границом КО Брзи Брод до Нишаве, Нишавом до железничког моста на Нишави, 
Брзи Брод, '' 

 
-у делу који се односи на одређивање подручја Градских општина Палилула и 

Медијана који је обухваћен ''границом која полази од железничког моста на Нишави, иде 
пругом до триангле, наставља пругом Ниш - Димитровград'' тако што ће тумачењем 
објаснити да ли  подручје обухваћено трианглом припада подручју Градске општине 
Медијана или Градске општине Палилула. 
 
 II  Предлог доставити Секретару Скупштине Града ради оцене оправданости 
предлога за давање аутентичног тумачења и даљег поступања у складу са чланом 118 
Пословника Скупштине Града Ниша. 
   

Образложење 
 
 Правни основ за подношење Предлога за давање аутентичног тумачење 
одредаба члана 84 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), 
произилази из члана 118 Пословника Скупштине Града Ниша (''Службени лист Града 
Ниша'', број 100/2008) којим је прописано да овлашћени предлагач прописа може да 



поднесе предлог за давање аутентичног тумачења, као и да секретар Скупштине цени 
оправданост овог предлога. 
 
 Градском већу Града Ниша обратили су се председник ГО Палилула и 
председник Скупштине ГО Палилула дописом број 193/12-02 од 26.9.2012. године којим 
су затражили одговор на питање: ''Да ли триангла припада ГО Палилула или ГО 
Медијана?'', с обзиром на то да су неке од фирми које се налазе на триангли 
регистроване на подручју ГО Медијана, а да су грађани који живе на простору 
обухваћеном трианглом уписани у бирачки списак ГО Палилула. 
 Подручја градских општина Града Ниша одређена су чланом 84 Статута Града.  
 Одредбе које се односе на одређивање подручја ГО Палилула и ГО Медијана: 
 
''ПАЛИЛУЛА   Ниш – део  Ниш- "Бубањ" - део 
       Ниш - "Ћеле Кула" - део 
 
 Ниш - део: обухваћен је границом која полази од железничког моста на 
Нишави, пругом до триангле, наставља пругом Ниш - Димитровград до КО Суви 
До, границом катастарских општина Суви До, Габровац, Доње Власе, границом општине 
Дољевац, границом катастарских општина Паси Пољана, Бубањ, Доње Међурово, Ново 
село до Нишаве, Нишавом до железничког моста.'' 
 
 и 
 
''МЕДИЈАНА   Ниш – део  Ниш - "Бубањ"- део 
       Ниш - "Ћеле Кула" - део 

 
Ниш - део: обухваћен је границом која полази од железничког моста на 

Нишави, иде пругом до триангле, наставља пругом Ниш - Димитровград до 
границе КО Брзи Брод, границом КО Брзи Брод до Нишаве, Нишавом до железничког 
моста на Нишави, Брзи Брод, '' 

 
 Градско веће сматра целисходним да затражи аутентично тумачење наведених 

одредби у делу који се односи на подручје обухваћено трианглом тј . да ли припада 
подручју Градске општине Медијана или Градске општине Палилула. 

 
Из наведених разлога, Градско веће, као овлашћени предлагач прописа које 

доноси Скупштина Града,  подноси предлог за давање аутентичног тумачења одредаба 
члана 84 Статута Града Ниша. 
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