
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  Већа  Градске  општине 
Медијана  број  031-2/109-2013/01 о  покретању  иницијативе  за  измену  Одлуке  о 
локалним комуналним таксама, због ненадлежности да поступа по истом.

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

Образложење

Закључком Већа Градске општине Медијана број 031-2/109-2013/01 покренута је 
иницијатива за измену члана 8. и 16. Одлуке о локалним комуналним таксама. 

Чланом  8.  Правилника  о  поступку  припреме,  израде  и  доставе  материјала 
(„Службени  лист  Града  Ниша“,  број  125/2008),  прописано  да  материјале који се 
достављају Већу припремају управе, односно службе Града као обрађивачи аката.

 У складу са наведеним,  обрађивач овог акта је Управа за финансије, изворне 
приходе локалне самоуправе и јавне набавке, која би, уколико  прихвати иницијативу, 
могла да припреми нацрт акта и достави га Градском већу са потпуним материјалом.

Градско веће,  у складу са чланом 56 Статута Града Ниша, 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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У Нишу, 06.03.2013. године
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