
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  Закључaк Већа  Градске  општине 
Медијана  број  031-2/110-2013/01 о  покретању  иницијативе  за  решавање  проблема 
јавних  чесми  по  опомени  број  4-1/125-12/02  ЈКП  ''Наиссус'',  због  ненадлежности  да 
поступа по истом.

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

Образложење

Статутом града Ниша (''Службени лист града Ниша'', број 88/2008) прописано је у 
члану  85  да  градске  општине   уређују и  утврђују начин  коришћења  и  управљања 
сеоским водоводима, изворима, јавним бунарима и чесмама.

Одржавање јавних чесама и бунара, као и одржавање јавних тоалета су у складу 
са Одлуком о комуналним делатностима (''Службени лист града Ниша'', број 32/2007, 
40/2007,  11/2009  и  66/2010)  делатности  од  локалног  интереса,  а  обављање  ових 
комуналних  делатности  је  поверено  Јавно  комуналном  предузећу  за  водовод  и 
канализацију ''Наиссус''.

С обзиром на то да је Градска општина Медијана надлежна да уређује и утврђује 
начин коришћења и управљања  сеоским водоводима,  изворима,  јавним бунарима и 
чесмама у  складу  са  Статутом  града  Ниша,  произилази  да  је  у  надлежности  ГО 
Медијана регулисање односа са ЈКП ''Наиссус'' по опомени број 4-1/125-12/02.

Такође, међусобни односи ГО Медијана и ЈКП ''Наиссус'' у овој области регулишу 
се  посебним уговором који су обе уговорне стране дужне да поштују.

У односу на део Закључка који се односи на покретање поступка за усклађивање 
нормативне регулативе која ће регулисати ову област, иницијативa се може покренути 
преко надлежне Управе за комуналне делатности,  енергетику и саобраћај  која би, у 
складу са Правилником о поступку припреме, израде и доставе материјала (''Службени 
лист града Ниша'' број 125/2008) и била обрађивач таквог акта.

Надлежна  управа  би,  уколико  прихвати  поднету  иницијативу,  нацрт  акта 
доставила, са свим прописаним материјалом, Градском већу, које у складу са чланом 
56 Статута Града Ниша (''Службени лист града Ниша'', број 88/2008) утврђује предлог 
акта и упућује га у скупштинску процедуру.

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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