
 На основу члана 101 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), 
 
 на седници одржаној дана 27.03.2013. године, Градско веће града Ниша 
доноси 
 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
 

 I Градско веће града Ниша УПОЗОРАВА председника градске општине 
Медијана и начелника управе градске општине Медијана да су дужни да поступају 
у складу са одредбама чланова 91 и 98 Статута града Ниша (''Службени лист 
града 88/2008), којим су прописане надлежности наведених органа. 
 
 II Председник Градске општине Медијана дужан је да ОДМАХ након 
достављања овог закључка усмери и усклади рад управе Градске општине 
Медијана тако да се послови комуналне инспекције обављају у складу са Одлуком 
о комуналној инспекцији на територији града Ниша (''Службени лист града Ниша'', 
број 76/2009), којом је, у члану 2, прописано да послове инспекцијског надзора за 
територију Града Ниша обављају комуналне инспекције градских  општина. 
 
 III Уколико органи градске општине Медијана наведени у тачки I овог 
закључка  не поступају у  складу са надлежностима прописаним Статутом града 
Ниша и Одлуком о комуналној инспекцији на територији града Ниша, надлежни 
органи Града  ће поступити у складу са чланом 101 Статута града Ниша и 
обуставити трансфер финансијских средстава градској општини Медијана 
намењен за обављање тих послова. 
 
 IV Рок за поступање по овом закључку је 60 дана. 
 
 

Образложење 
 
 
 Градском већу града Ниша – надлежном члану Градског већа за област 
комуналних делатности,  достављена је информација ЈКП ''Паркинг сервис'' Ниш 
број 126/13 од 7.3. 2013. године, о сарадњи овог предузећа са комуналним 
инспекцијама градских општина. 
 У наведеној информацији је истакнуто да је успостављена сарадња са 
комуналним инспекцијама свих градских општина задовољавајућа, осим са 
комуналном инспекцијом градске општине Медијана, а да се у овој градској 
општини и дешава највише прекршаја недозвољеног паркирања. 
 



 Чланом 2 Одлуке о комуналној инспекцији на територији града Ниша 
(''Службени лист града Ниша'', број 76/2009), прописано је да послове 
инспекцијског надзора за територију Града Ниша обавља комунална инспекција 
градских  општина. 
 Чланом 3 исте одлуке, прописано је да комунална инспекција  врши послове 
инспекцијског надзора на основу закона, одлука Града и градских општина над 
обављањем комуналне делатности јавних комуналних предузећа које је Град 
основао или предузећа којима је поверено вршење комуналне делатности, 
контролу стања комуналних објеката, уређаја и инсталација, начин и безбедност 
њиховог коришћења и друге послове који буду предвиђени посебним одлукама  и 
прописима Града. 
 
 Чланом 101 Статута града Ниша прописано је да, када извршни орган или 
управа градске општине, не врши послове утврђене Статутом Града или другим 
прописом Града, Градско веће ће на то упозорити извршни орган или управу 
градске општине и затражити да поступа у складу са одредбама Статута Града 
или другог прописа Града. 
 Ако извршни орган или управа градске општине и после упозорења не врши 
послове наведене у претходном ставу, надлежни орган Града преузеће вршење 
тих послова, а градској општини ће се ускратити финансијска средства за 
обављање тих послова. 
 
 Градско веће града Ниша, у складу са чланом 101 Статута града Ниша, 
упозорава председника Градске општине Медијана и начелника управе градске 
општине Медијана да су дужни да поступају у складу са надлежностима 
прописаним Статутом града Ниша (''Службени лист града Ниша'', број 88/2008).  
 Уколико то не учине могу им се ускратити финансијска средства за 
обављање тих послова. 
 Из наведених разлога, Градско веће града Ниша доноси овај закључак. 
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