
На основу члана 56 Статута града Ниша (''Службени лист града 88/2008)  и члана 
72 Пословника о раду Градског већа града Ниша (''Службени лист града Ниша'', број 
1/2013),

Градско веће града Ниша, на седници одржаној дана 06.03.2013. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I Градско  веће  града  Ниша  не  прихвата  Закључак  Већа  Градске  општине 
Медијана  број  031-2/108-2013/01,  о  покретању  иницијативе  за  давање  одобрења 
Градској  општини  Медијана  за  доношење  решења  о  заузећу  јавне  површине  за 
привремено постављање мањег монтажног објекта -  киоска на Булевару Немањића, 
због ненадлежности да поступа по истом.

II Закључак доставити: Градској општини Медијана и архиви Градског већа града 
Ниша.

Образложење

Чланом  6  Одлуке о  постављању  мањих  монтажних  објеката  на  јавним 
површинама на  територији  града Ниша (''Службени  лист  града Ниша'',  број  3/2008), 
прописано је да се киоск може поставити на јавној површини у складу са условима ут-
врђеним овом одлуком и планом локација за киоске на јавним површинама.

Такође, наведеним чланом је прописано да План локација за киоске на јавним по-
вршинама доноси Скупштина града и објављује се у ''Службеном листу града Ниша'', 
као и да стручне послове израде плана, на захтев управе града надлежне за послове 
планирања, обавља Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш.

Градско веће, у складу са чланом 56 Статута града Ниша, извршава одлуке Скуп-
штине града и једино  може да утврди предлог Плана локација за киоске на јавним по-
вршинама и упути га у скупштинску процедуру.

Да би Градско веће могло да разматра нацрт плана и утврди предлог, потребно 
је да му исти буде достављен од стране обрађивача, у овом случају Управе за плани-
рање и изградњу, са потпуним материјалом који је прописан  Правилником о поступку 
припреме, израде и доставе материјала (''Службени лист града Ниша'' број 125/2008) .

Чланом  25  Одлуке  о  постављању  мањих  монтажних  објеката  на  јавним 
површинама на територији града Ниша прописано је да на основу коначног решења о 
давању локације за киоск и закљученог уговора, општинска управа градске општине из-
даје одобрење за  постављање киоска са роком важења од једне године и могућношћу 
продужавања важности до истека времена одређеног решењем о локацији за киоск.

На основу наведеног произилази да Градско веће није надлежно за доношење 
Плана  локација  за  киоске  на  јавним  површинама  нити  за  издавање  одобрења  за 
постављање  киоска,  као  и  да  у  складу  са  важећим  прописима  није  надлежно  за 
издавање  одобрења  Управи  Градске  општине  Медијана  за  доношење  решења  о 
заузећу јавне површине за привремено постављање мањег монтажног објекта – киоска 
на Булевару Немањића по захтеву Производно трговинског предузећа на велико и мало 
''Ловопромет'' доо Ниш.

Чланом  85  тачка  27  Статута града  Ниша  прописано  је  да   градске  општине 
извршавају прописе и опште акте Града и градских општина, па су на основу тога дужне 



да поступају у складу са актима које је донела Скупштина града Ниша док су исти на 
правној снази. 

Измена  општих и  других  аката може се извршити једино на начин прописан 
Статутом  града  Ниша,  Пословником  Скупштине  Града  Ниша  и  другим  позитивно 
-правним актима који су обавезујући за све органе града и градских општина.

Градско веће, као и други органи Града и градских општина не могу да поступају 
супротно  важећим  прописима  и  надлежностима  које  произилазе  из  њих,  а  градска 
општина не може доносити акте којим ће тражити да други органи поступају мимо својих 
овлашћења.

Градско  веће  града  Ниша  поступа  у  складу  са  надлежностима  прописаним 
чланом 46 Закона о локалној самоуправи, чланом 56 Статута града Ниша и у складу са 
наведеним прописима извршава одлуке које доноси Скупштина града Ниша.

На основу свега наведеног, Градско веће града Ниша доноси овај закључак.
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