
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

З А К Љ У Ч А К

I Градско веће града Ниша не прихвата Закључак  број 031-2/103-2013/01 којим 
Веће  Градске  општине  Медијана  тражи  од  Градског  већа  града  Ниша  и  Управе  за 
финансије,  изворне  приходе  локалне  самоуправе  и  јавне  набавке  мишљење  о 
поднетим захтевима за мирно решавање спора, а по престанку одборничких мандата 
чланова Српске радикалне странке, због ненадлежности да поступа по истом.

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

Образложење

Статутом  града  Ниша,  чланом  75,  прописано  је  да  послове  правне  заштите 
имовинских  права  и  интереса  града  Ниша,  као  и  градских  општина,  по  њиховом 
овлашћењу, врши Градско јавно правобранилаштво.

Такође,  наведеним чланом је  прописано да  Градско јавно правобранилаштво, 
између  осталог, закључује  судска  и  вансудска  поравнања  ради  решавања  спорних 
питања  између  Града  Ниша,  односно  његових  органа  и  трећих  лица  у  циљу 
споразумног решавања спорног односа. 

На основу наведеног произилази да, уколико Градско јавно правобранилаштво 
добије посебно овлашћење за заступање Градске општине Медијана у поступку мирног 
решавања спора, може се закључити судско или вансудско поравнање ради решавања 
спорних питања.

Стране у овом спорном питању су Градска општина Медијана и одборници којима 
је престао мандат, тако да Градско веће града Ниша нема надлежности за било каква 
поступања нити је  надлежно да даје мишљења у овој правној ствари.

Градско веће 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.

Спор између страна се може решити и путем  поступка  медијације који је мање 
формалан, јефтинији и бржи од судских поступака,  а омогућава решавање спора по 
договору обеју страна.

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

Број: 324-26/2013-03
У Нишу, 06.03.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Председник

Проф. др Зоран Перишић


