
Н А Ц Р Т  
 
На основу чланова 88. и 89. Статута Града Ниша („Службени лист Града 

Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) и чланова 30. и 31. Статута Градске 
општине Медијана („Службени лист Града Ниша“, број 58/2017 – пречишћен 
текст), 

Скупштина Градске општине Медијана, на седници одржаној  ________ . 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЕДИЈАНА 

 
 

Члан 1. 
 

У Статуту Градске општине Медијана („Службени лист Града Ниша“, број 
58/2017 – пречишћен текст), члан 10. мења се и гласи: 
  

„Члан 10. 
 

Градска општина Медијана установљава награде Градске општине 
Медијана, јавна признања и звање „почасни грађанин“ особи чији су рад и 
достигнућа од посебног значаја за Градску општину Медијана.“ 

 
Члан 2. 

 
Члан 12. мења се и гласи: 

 
„Члан 12. 

 
У интересу Градске општине Медијана и становника са подручја Градске 

општине Медијана, органи Градске општине Медијана могу сарађивати са 
удружењима, хуманитарним организацијама и другим организацијама.“ 
 

Члан 3. 
 

После члана 12. додаје се члан 12а, који гласи: 
 

„Члан 12а 
 
Градска општина Медијана, у оквиру својих надлежности преко својих 

органа, прати процес европских интеграција Републике Србије и развија за то 
потребне административне капацитете, у складу са законом и утврђеном 
политиком Републике Србије.“ 
 

Члан 4. 
 

У члану 14. став 1. тачка 4. брише се. 
Тачка 12. мења се и гласи: 



 
 
 
„12. Уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, 

реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање 
некатегорисаним путевима у насељу, у складу са законом и другим прописима;“ 

Тачка 17. мења се и гласи: 
„17. Подстиче и учествује у финансирању задовољења потреба грађана у 

области спорта на подручју Градске општине Медијана, учествује у реализацији 
система школског спорта и обезбеђује услове за организовање и одржавање 
спортских манифестација и такмичења, у складу са законом и другим 
прописима;“ 

Тачка 18. мења се и гласи: 
„18. Помаже и учествује у финансирању одржавања основних школа и 

дечијих вртића на територији Градске општине Медијана, у складу са законом и 
другим прописима;“ 

После тачке 18. додаје се тачка 18а, која гласи: 
„18а Учествује у финансирању и постављању мобилијара, у складу са 

законом и другим прописима;“ 
После тачке 22. додаје се тачка 22а, која гласи: 
„22а Финансијски учествује у изградњи подземних контејнера и остале 

опреме за одржавање и унапређење животне средине, у складу са законом и 
другим прописима;“ 

 
Члан 5. 

 
У члану 25. став 3. мења се и гласи: 
„Одборник има право да буде редовно обавештаван о питањима од значаја 

за обављање одборничке дужности, као и да на лични захтев од органа 
Градске општине Медијана добије податке који су му потребни за рад.“ 

После става 3. додаје се став 4. који гласи: 
„За благовремено достављање обавештења, тражених података, списа и 

упутстава одговоран је секретар Скупштине Градске општине Медијана, а 
начелник Управе Градске општине Медијана, када се обавештење, тражени 
податак, спис и упутство односе на делокруг и рад Управе Градске општине 
Медијана.“ 

 
Члан 6. 

 
У члану 30. додаје се тачка 11а, која гласи: 
„11а именује Изборну комисију за спровођење избора за одборнике 

Скупштине Градске општине Медијана, у складу са законом који регулише 
избор одборника скупштине јединице локалне самоуправе;“ 

Тачка 13. брише се. 
 

Члан 7. 
 

После члана 30. додаје се члан 30а, који гласи: 
 

„Члан 30а 



 
Седнице Скупштине Градске општине Медијана сазива председник 

Скупштине по потреби, а најмање једанпут у три месеца.  
Председник Скупштине је дужан да сазове седницу кад то у писаној форми 

затражи председник Градске општине Медијана, Веће Градске општине 
Медијана или најмање једна трећина одборника, у року од седам дана од дана 
подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 
15 дана од дана подношења захтева. 

У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању седнице Скупштине, 
председник Скупштине може заказати седницу у року који није краћи од 24 часа 
од пријема захтева. 

Захтев за сазивање седнице из става 3. овог члана мора да садржи разлоге 
који оправдавају хитност сазивања, као и образложење последица које би 
наступиле несазивањем. 

Минималан рок за сазивање седнице Скупштине, из става 3. овог члана, не 
односи се на сазивање седнице Скупштине у условима проглашене ванредне 
ситуације.  

Ако председник Скупштине не сазове седницу у случајевима из става 2. овог 
члана, седницу може сазвати подносилац захтева, а седницом председава 
одборник кога одреди подносилац захтева. 

Председник Скупштине може одложити седницу коју је сазвао само у 
случају када не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о 
одлагању седнице одлучује Скупштина.“ 

 
Члан 8. 

 
У члану 31. додају се нови ставови 1. и 2. који гласе: 
„Скупштина Градске општине Медијана заседа ако седници присуствује 

већина од укупног броја одборника. 
Одлуке се доносе већином гласова присутних одборника, уколико законом, 

Статутом Града Ниша или овим статутом није друкчије одређено.“ 
Досадашњи став 1. постаје став 3. 
У досадашњем ставу 1. који постаје став 3. алинеја девета брише се.  

 
Члан 9. 

 
У члану 33. после става 2. додаје се став 3. који гласи: 
„Ако заменику председника Скупштине мирују права из радног односа услед 

избора на ту функцију, заменик председника Скупштине може бити на сталном 
раду у Градској општини Медијана.” 

 
Члан 10. 

 
У члану 34. став 3. речи: „са завршеним Правним факултетом,“ замењују се 

речима: „које има стечено високо образовање из научне области правне науке 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, са“. 



 
Члан 11. 

 
После члана 35. додаје се члан 35а, који гласи: 
 

„Члан 35а 
 

Избор, права и дужности председника и чланова Изборне комисије за 
спровођење избора за одборнике Скупштине Градске општине Медијана 
утврђују се Пословником Скупштине Градске општине Медијана.“ 

 
Члан 12. 

 
У члану 36. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
„Радно тело може организовати јавно слушање о предлозима прописа и 

одлука о којима одлучује Скупштина Градске општине Медијана.“ 
Досадашњи ставови 3. 4. и 5. постају ставови 4. 5. и 6.  
 

Члан 13. 
 

Чланови 37. и 38. бришу се. 
 

Члан 14. 
 

У члану 39. став 3. речи: „једне Комисије“, замењују се речима: „једног 
сталног радног тела“. 

Став 4. мења се и гласи: 
„Број радних тела, избор, права и дужности председника и чланова радних 

тела утврђује се Пословником Скупштине Градске општине Медијана.“. 
 

Члан 15. 
 
После члана 39. додају се чланови 39а-39д, који гласе: 

 
„Члан 39а 

 
Јавна расправа представља скуп различитих активности, предузетих у 

унапред предвиђеном временском оквиру, у циљу прибављања предлога и 
ставова грађана о нацрту неког акта. 

Јавна расправа може се организовати одржавањем отворених састанака 
представника надлежних органа Градске општине Медијана са 
заинтересованим грађанима, представницима удружења и представницима 
штампаних и електронских медија (округли столови, трибине, презентације и 
сл.) и прикупљањем предлога, сугестија и мишљења грађана и осталих 
учесника у јавној расправи у писаној или електронској форми. 

Орган надлежан за организовање јавне расправе дужан је да свим 
грађанима омогући учешће у јавној расправи. 

Време трајања, начин, поступак, као и друга питања од значаја за 
организовање и спровођење јавне расправе ближе се уређује посебном 
одлуком Скупштине Градске општине Медијана. 



 
Члан 39б 

 
Органи Градске општине Медијана дужни су да одрже јавну расправу: 

1) у поступку припреме статута; 
2) у поступку припреме буџета Градске општине Медијана (у делу 

планирања инвестиција); 
3) у поступку припреме стратешких планова развоја; 
4) у поступку утврђивања стопа изворних прихода Градске општине 

Медијана; 
5) у другим случајевима предвиђеним законом и Статутом Градске 

општине Медијана. 
Јавна расправа из става 1. овог члана спроводи се о нацрту акта (одлуке, 

плана и другог акта у припреми), а може се спровести и раније на предлог 
органа надлежног за припрему и утврђивање нацрта. 

Јавну расправу из става 1. овог члана организује Веће Градске општине 
Медијана на начин и у време које предложи орган надлежан за утврђивање 
нацрта, ако овим статутом или посебном одлуком из члана 39а, став 4. овог 
статута није другачије одређено. 
 

Члан 39в 
 
Јавна расправа може се спровести у поступку доношења других општих 

аката из надлежности Скупштине Градске општине Медијана, на основу 
захтева предлагача општег акта, једне трећине одборника или предлога 100 
грађана. 

Ради спровођења јавне расправе, предлог грађана је потребно да својим 
потписима подржи најмање 100 грађана са бирачким правом на подручју 
Градске општине Медијана. 

Прикупљање потписа грађана за спровођење јавне расправе из става 1. 
овог члана, спроводи се у складу са прописима који уређују грађанску 
иницијативу. 

Надлежно радно тело Скупштине Градске општине Медијана одлучује по 
примљеном предлогу, односно захтеву из става 1. овог члана. 

Уколико надлежно радно тело Скупштине Градске општине Медијана 
прихвати предлог, односно захтев из става 1. овог члана, Веће Градске 
општине Медијана организује јавну расправу, по правилу, на начин и у време 
које је у тим поднесцима предложено. 
 

Члан 39г 
 
Веће Градске општине Медијана организује јавну расправу, одређује начин 

спровођења, место и време трајања јавне расправе. 
Веће Градске општине Медијана упућује јавни позив грађанима, 

удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи. 
Јавни позив за учешће на јавној расправи, објављује се на интернет 

презентацији Градске општине Медијана и на други погодан начин. Уз јавни 
позив обавезно се објављује програм спровођења јавне расправе, као и нацрт 
акта који је предмет јавне расправе. 



Веће Градске општине Медијана може упутити позив за учешће на јавној 
расправи одређеним појединцима, представницима органа, организација и 
удружења за које сматра да су заинтересовани за акт који се разматра. 

О току јавне расправе сачињава се извештај који садржи све предлоге и 
сугестије изнете у јавној расправи, као и ставове органа надлежног за припрему 
предлога акта о поднетим предлозима и сугестијама са образложењем разлога 
за њихово прихватање, односно неприхватање. 

Извештај из става 5. oвог члана објављује се на интернет презентацији 
Градске општине Медијана и на други погодан начин. 
 

Члан 39д 
 
Орган надлежан за утврђивање предлога акта о којем је спроведена јавна 

расправа, дужан је да приликом утврђивања предлога акта води рачуна о 
сугестијама и предлозима датим у јавној расправи.“ 

 
Члан 16. 

 
У члану 41. став 5. речи: „могу бити“, замењују се речју: „су“. 

 
Члан 17. 

 
У члану 45. после става 2. додаје се став 3. који гласи: 
„Када одлучује о избору председника Градске општине Медијана, 

Скупштина Градске општине Медијана истовремено и обједињено одлучује о 
избору заменика председника Градске општине Медијана и чланова Већа 
Градске општине Медијана.“ 

 
Члан 18. 

 
У члану 51. став 2. мења се и гласи: 
„За нaчелника Управе Градске општине може бити постављено лице које 

има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци и 
положен државни стручни испит за рад у органима државне управе.“ 

 
Члан 19. 

 
У члану 53. бришу се речи: „Скупштини и“. 
 

Члан 20. 
 

У члану 54. тачка 6) мења се и гласи: 
„6) обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада 

Скупштине Градске општине Медијана, Председника Градске општине 
Медијана и Већа Градске општине Медијана.“ 



Члан 21. 
 

У члану 57. став 1. мења се и гласи: 
„Када пропис или други општи акт Градске општине Медијана није у складу 

са законом, Статутом Града или другим прописом Града, Градско веће 
упозориће на то надлежни орган Градске општине Медијана.“ 

 
Члан 22. 

 
У члану 63. став 3. мења се и гласи: 
„Грађанска иницијатива пуноважно је покренута ако је листа потписника 

грађанске иницијативе састављена у складу са законом и ако је исту потписало 
5% од укупног броја грађана са бирачким правом на подручју Градске општине 
Медијана.“ 

После става 6. додаје се став 7. који гласи: 
„Скупштина Градске општине Медијана дужна је да на интернет 

презентацији Градске општине Медијана, односно на други примерен начин 
обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа који доноси 
Скупштина.“ 
 

Члан 23. 
 

Члан 67. став 1. мења се и гласи: 
„Јавност рада обезбеђује се путем јавних расправа и зборова грађана о 

предлозима за доношење и измену Статута Градске општине Медијана, у 
поступку припреме буџета Градске општине Медијана (у делу планирања 
инвестиција), у поступку припреме стратешких планова развоја и у другим 
случајевима предвиђеним законом, Статутом Града Ниша, овим статутом и 
посебном одлуком Скупштине Градске општине Медијана.“ 

 
Члан 24. 

 
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Ниша“, по добијању 

сагласности Скупштине Града Ниша. 
 

Члан 25. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу 
Града Ниша“.  
 

Број: 06-     /2019-03 
У Нишу, __________. године  

 
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЕДИЈАНА 

 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Жарко Ранковић 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Закон о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи ступио је на 
снагу 28. јуна 2018. године. 

Одлука о изменама и допунама Статута Града Ниша ступила је на снагу 27. 
марта 2019. године. 

Одлуком о изменама и допунама Статута Градске општине Медијана, 
Статут Градске општине Медијана („Службени лист Града Ниша“, број 58/2017 
– пречишћен текст) усклађује се са Законом о локалној самоуправи и Статутом 
Града Ниша. 

Чланом 1. Одлукe о изменама и допунама Статута Градске општине 
Медијана мења се члан 10. Статута Градске општине Медијана тако што се 
прописује да Градска општина Медијана, осим јавних признања, установљава и 
награде Градске општине Медијана и звање „почасни грађанин“ особи чији су 
рад и достигнућа од посебног значаја за Градску општину Медијана. 

Чланом 2. усаглашава се члан 12. Статута Градске општине Медијана са 
чланом 13. став 5. Закона о локалној самоуправи, односно, усваја се законска 
терминологија. 

Чланом 3. уводи се обавеза Градске општине Медијана да преко својих 
органа прати процес европских интеграција Републике Србије и да за то 
развија потребне административне капацитете, у складу са законом и 
политиком Републике Србије, чиме се Статут Градске општине Медијана 
усаглашава са чланом 13. став 6. Закона о локалној самоуправи. 

Чланом 4. усаглашава се члан 14. Статута Градске општине Медијана са 
чланом 85. Статута Града Ниша, којим се прописују надлежности Градске 
општине Медијана у делу који се односи на оснивање месних заједница 
односно других облика месне самоуправе у градским насељима; уређење и 
обезбеђење обављања послова који се односе на изградњу, реконструкцију, 
одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање некатегорисаним 
путевима у насељу; подстицање и учешће у финансирању задовољења 
потреба грађана у области спорта; помоћ и учешће у финансирању одржавања 
основних школа и дечијих вртића; учешће у финансирању и постављању 
мобилијара и финансијско учешће у изградњи подземних контејнера и остале 
опреме за одржавање и унапређење животне средине. 

Чланом 5. усаглашава се члан 25. Статута Градске општине Медијана са 
чланом 31. став 3. и 4. Закона о локалној самоуправи, у делу који се односи на 
стварање предуслова за успешно вршење дужности одборника, права 
одборника на редовно обавештавање и обавезу секретара Скупштине, односно 
начелника Управе, за благовремено достављање обавештења, тражених 
података, списа и упутстава из њиховог делокруга. 

Чланом 6. овлашћује се Скупштина Градске општине Медијана да именује 
Изборну комисију за спровођење избора за одборнике Скупштине Градске 
општине Медијана, што је у складу са Законом о локлним изборима. Истим 
чланом усклађује се члан 30. Статута Градске општине Медијана са чланом 88. 
Статута Града Ниша, којим је Скупштини Градске општине Медијана одузето 
овлашћење да оснива месне заједнице односно друге облике месне 
самоуправе у градским насељима, што је у надлежности Скупштине Града 
Ниша.  

Чланом 7. допуњује се Статут Градске општине Медијана одредбама којима 
се усаглашава са чланом 34. Закона о локалној самоуправи, који прописује 
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овлашћење председника Скупштине Градске општине Медијана за заказивање 
седница Скупштине, његову обавезу да седницу закаже на захтев председника 
Градске општине Медијана, Већа Градске општине Медијана или најмање једне 
трећине одборника, заказивање седнице у ситуацијама оправдане хитности, 
као и рокове у којима је председник Скупштине дужан да заказује седнице. 

Чланом 8. допуњује се Статут Градске општине Медијана одредбама којима 
се усаглашава са чланом 33. Закона о локалној самоуправи, који прописује да 
кворум за одржавање седнице Скупштине и већину за доношење одлука. 
Истим чланом врши се и усаглашавање са чланом 89. Статута Града Ниша, 
односно одредбама које прописују одлуке које се доносе већином од укупног 
броја одборника. 

Чланом 9. усаглашава се члан 33. Статута Градске општине Медијана са 
чланом 39. Закона о локалној самоуправи, односно, допуњује се одредбом која 
се односи се на радно-правни статус заменика председника Скупштине 
Градске општине Медијана, тако што се прописује да може бити на сталном 
раду у Градској општини Медијана, уколико му мирују права из радног односа 
услед избора на ту функцију. 

Чланом 10. усаглашава се члан 34. Статута Градске општине Медијана са 
чланом 40. Закона о локалној самоуправи, који прописује стручну спрему 
секретара Скупштине Градске општине Медијана. 

Чланом 11. допуњује се Статут Градске општине Медијана одредбом којом 
се овлашћује Скупштина Градске општине Медијана да избор, права и 
дужности председника и чланова Изборне комисије уреди својим пословником. 

Чланом 12. допуњује се члан 36. Статута Градске општине Медијана 
одредбом да радно тело може може организовати јавно слушање о 
предлозима прописа и одлука о којима одлучује Скупштина, чиме се 
усаглашава са чланом 36. став 4. Закона о локалној самоуправи, који то уводи 
као новину. 

Чланом 13. из Статута Градске општине Медијана бришу се чланови којима 
се уређује број радних тела и избор, права и дужности председника и чланова 
радних тела, с обзиром на то да је чланом 36. став 3. Закона о локалној 
самоуправи прописано да се та питања уреде Пословником Скупштине. 

Чланом 14. у члану 39. Статута Градске општине Медијана одредба да 
одборник може бити члан само једне комисије формулише се тако да одборник 
може бити члан само једног сталног радног тела, из разлога што Закон о 
локалној самоуправи познаје радна тела, али не дефинише и њихове називе. 
До усвајања ове одлуке, број радних тела уређиван је Статутом Градске 
општине Медијана и осам од девет радних тела носило је назив „комисија“, што 
у будуће, када број радних тела буде уређен Пословником Скупштине Градске 
општине Медијана не мора да буде случај. Истим чланом овлашћује се 
Скупштина да број радних тела и избор права и дужности председника и 
чланова радних тела утврди својим пословником, чиме се члан 39. Статута 
Градске општине Медијана усаглашава са чланом 36. став 3. Закона о локалној 
самоуправи. 

Чланом 15. додају се у Статут Градске општине Медијана нови чланови 
39а-39д, којима се регулише јавна расправа: прецизира се и детаљно уређује 
тај облик учешћа грађана у поступку доношења прописа и општих аката из 
надлежности Скупштине Градске општине Медијана; дефинише се појам јавне 
расправе, облици одржавања јавне расправе, дужности органа за 
организовање и спровођење јавне расправе, обавезна јавна расправа, 



Moryf`HocT oApxaBarba jaBHe pacnpaBe Ha ocHOBy 3axTeBa  HajMalee jeqHe TpefiMHe
oA60P"l(a,  npeflJiora  rpaf]aHa  M  npef|iiaraiia  aKaTa.  MCTMM  iliiaHOM  oBnauhyje  ce
CKynuTrma Aa CBojoM oAJiyKOM 6i"xe ypeflM  BpeMe Tpajalea,  HaHMH,  nocrynaK,  Kao
M Apyra nMTalba ofl 3Haiiaja 3a opraHM3oBaibe M cnpoBODeLbe jaBHe pacnpaBe.

HiiaHOM  16.  ycarjiaLilaBa  ce  iijiaH  41.  CTaryTa  rpaACKe  onLi]TMHe  MeAMjaHa  ca
•tr     i]iiaHOM   43.   3aKOHa   o  JloKaJIHoj   CaMoynpaBM,   KojM   npo"Cyje  f]a   Cy   npeAceAHMK

rpaACKe  onLiJTMHe  MeAMjaHa  M  3aMeHMK  npeAceAHMKa  rpaflcKe  onLiJTMHe  MeAMjaHa
Ha cTaiiHOM pafly y rpaflcKoj oniJ]"" MeAMjaHa.

IIiTaHOM  17.  ycarJiaLiJaBa  ce  ilJiaH  45.  CTaTyTa  rpaACKe  oni]]TMHe  MeflMjaHa  Ca
il]iaHOM  45.  3aKOHa  o  noKaiiHoj  caMoynpaBM,   KojM  npo"cyje  fla,   KaA  CKynLu"Ha

of|JlyHyje  o  M36opy  npeAceAHMKa,  MCTOBpeMeHo  M  o6jeflMfoeHo  oAnyiiyje  o  M36opy
3aMeHMKa  npeAceAHMi{a  M  i]JiaHOBa  Beha  I-paACKe onLi]TMHe  MeflMjaHa.

IliiaHOM  18.  ycariiaLi]aBa  ce  iiJiaH  51.  CTaTyTa  rpaACKe  oni]]TMHe  MeAMjaHa  ca
i]JiaHOM   95.   CTaryTa   rpafla   HMLua,   KojM   npo"cyje   ycjioBe   3a   nocTaBTbetbe   Ha
noiioxaj HaHeiiHMKa ynpaBe rpaflcKe onLilTMHe MeAMjaHa.

IITiaHOM  19.  ycariiai]]aBa  ce  iliiaH  53.  CTaryTa  rpaACKe  oni]jTMHe  MeAMjaHa  ca

HJiaHOM  97.  CTaTyTa  rpaAa  HMLua,  KojM  npo"cyje oflroBopHocT HailejiHMKa,  3a  cBoj
M  pad ynpaBe  I-paflcKe  onLLiTMHe  Mef]MjaHa,  Befiy  rpaAcite  onLiiTMHe  MeAMjaHa,  aJ"
He  BMLi]e  M  CKynuTrmM  rpaACKe onLUTMHe  MeAMjaHa.

IInaHOM  20.  ycarJiaLuaBa  ce  iiJiaH  54.  CTaryTa  rpaACKe  onLi]TMHe  MefiMjaHa  Ca
iliiaHOM  98.  CTaTyTa  rpafla  HMLua,  KojM  npo"cyje  Aa  ynpaBa  rpaflcKe  onLiJ"He
MeAMjaHa   o6aBJba   cTpyuHe   M   aflMi"MCTpaTMBHo-TexHMiiKe   nocJioBe   3a   noTpe6e

PaAa   CKynu"He   rpaACKe   oni]]TMHe   MeflMjaHa,   npeflceAHMKa   rpaACKe   onu]TMHe
MeAMjaHa  M  Beha  rpaACKe onLiJTMHe MeAMjaHa.

lltiaHOM  21.  ycarjiai]]aBa  ce  iliiaH  57.  CTaTyTa  I-paACKe  oniJJTMHe  MeAMjaHa
iiJiaHOM   1oo.   CTaTyTa  rpafla  HMua  i{ojM  peryi"Li]e  nocrynaLbe  rpaflcKor  Beha
cJiyiiajy  Kafla  nponMc  Mi"  Apy"  onu"  aKT  rpaACKe  oni]]TMHe  MeAMjaHa   "je
cKTiaAy ca 3aKOHOM,  CTaTyTOM  rpafla  HMLua M flpy"M  nponMCMMa  rpaAa  HMua.

HriaHOM  22.  ycarjiaLi]aBa  ce  il]iaH  63.  CTaTyTa  I-paACKe  onLiiTMHe  MeAMjaHa  ca
uJiaHOM   68.   3aKOHa   o   JioKaJiHoj   caMoynpaBM,   KojM   npo"cyje   Aa   6poj   noTnMca
rpaf]aHa  noTpe6aH  3a  noKpeTaibe  rpaf]aHCKe  rmMLiMja"Be  M3HocM  5%  oA  yKynHor
6poja   rpat]aHa   ca   6MpailKi"   npaBOM   M   npo"cyje   o6aBe3y   CKynu"He  Aa   Ha
MHTepHeT     npe3eHTaLiMjM      rpaACKe     oni]]TMHe     MeflMjaHa,      oflHoCHo     Ha     Apy"
npMMepe"  Hai"H, o6aBec" jaBHocT fla je oTnoiieo pad Ha npMnpeMM nponMca Koje
floHOCM CKynu"Ha.

HiiaHOM  23.  ycarJiaLLiaBa  ce  uiiaH  67.  CTaTyTa  rpaflcite  onijjTMHe  MeflMjaHa  ca
iiJiaHOM   11.   3aKOHa   o   jioKajiHoj   caMoynpaBM,   Koji"   ce  ypef]yje  jaBHoCT   paf|a   M

nocrynaK cnpoBof)eiba jaB"x pacnpaBa  M  36opoBa  rpaf]aHa  o  npeAjio3MMa onLJJTMx
ai(aTa M3 HaflJiexHoc"  rpaflcKe oni]]TMHe MeAMjaHa.

IliiaHOBM  24.   M   25.  peryT"Lijy  npM6aBrbatbe  carjiacHoc"   CKynLu"He   rpaAa
HMua   Ha  oBy  oAiiyKy,   foeHo  o6jaBjbMBahoe  no  Ao6Mjaiby  cariiacHoc"   M   POK  3a
crynaibe Ha cHary no 06j.aBibMBaiby.

y HMuy,  07.06.2019.  roflMHe

BE-FiE rpAl]CI{E OnLilTMHE ME4MJAHA



ПРЕГЛЕД ЧЛАНОВА СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЕДИЈАНА 
(„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША“, БР. 58/2017 – ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ), 

КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ ИЛИ ДОПУЊУЈУ 
НАЦРТОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЕДИЈАНА 
 
 

Члан 10. 
 

Градска општина Медијана установљава јавна признања. 
 

Члан 12. 
 

У интересу Градске општине и локалне заједнице, органи Градске општине 
могу сарађивати са невладиним, хуманитарним и другим организацијама. 
 

Члан 14. 
 

Градска општина Медијана обавља послове из своје надлежности утврђене 
Статутом Града Ниша:                                                                                                                                                                                                                                                            

1. Доноси Статут и одлуку о организацији управе Градске општине уз 
сагласност Скупштине Града Ниша; 

2. Доноси буџет и завршни рачун буџета Градске општине; 
3. Доноси програме и спроводи пројекте развоја Градске општине и 

стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у Градској 
општини, у складу са актима Града; 

4. Оснива месну заједницу, односно други облик месне самоуправе по 
прибављеном мишљењу грађана, у складу са законом, Стаутом града 
и Статутом Градске општине; 

5. Даје мишљење на просторне и урбанистичке планове Града који се 
доносе за подручје Градске општине; 

6. Образује комуналну инспекцију, стара се о одржавању комуналног 
реда у Градској општини и спроводи прописе којима се уређује 
комунални ред, у складу са законом и актима Града; 

7. Спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и 
заједничке просторије у стамбеним зградама; 

8. Води евиденцију о конституисаним скупштинама стамбених зграда на 
својој територији и врши надзор над применом одредаба Закона о 
одржавању стамбених зграда и прописа донетих на основу њега;   

9. Доноси годишњи програм, предузима мере за спречавање штета и 
учествује у организацији заштите од елементарних и других већих 
непогода и заштите од пожара и ствара услове за њихово отклањање, 
односно ублажавање њихових последица и може дати предлог Граду 
за увођење ванредне ситуације на подручју Градске општине, у 
складу са прописима Града; 

10. Даје претходно мишљење на програме реда јавних предузећа чији је 
оснивач Град, у делу који се односи на Градску општину и прати 
њихову реализацију; 



11. Даје иницијативе Граду за решавање питања од интереса за грађане 
Градске општине чије решавање није у надлежности Градске 
општине; 

12. Учествује у изради програма изградње, одржавања, управљања и 
коришћења сеоских, пољских и некатегорисаних путева; 

13. Штити и унапређује животну средину и стара се и обезбеђује услове 
за очување, коришћење и унапређење подручја са природни 
лековитим својствима; 

14. Уређује и утврђује начин коришћења и управљања сеоским 
водоводима, изворима, јавним бунарима и чесмама; 

15. Подстиче развој културно уметничког аматеризма на свом подручју и 
обезбеђује услове за одржавање културних манифестација, утврђује 
културне и спортске манифестације од значаја за Градску општину; 

16. Спроводи стратегије и акционе планове за младе и формира 
Канцеларију за младе; 

17. Подстиче задовољење потреба грађана у области спорта на подручју 
Градске општине, учествује у реализацији система школског спорта и 
обезбеђује услове за организовање и одржавање спорских 
манифестација и такмичења, у складу са законом и прописима Града; 

18. Помаже одржавање основних школа и дечиих вртића и задружних 
домова на територији Градске општине у складу са законом и 
прописима Града; 

19. Стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на 
свом подручју, уређује места на којима се могу обављати 
угоститељске делатности и друге услове за њихов рад; 

20. Уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом 
домаћих и егзотичних животиња; 

21. Подстиче и помаже развој задругарства; 
22. Одлучује о постављању мањих монтажних објеката на јавним 

површинама у складу са планом и прописом Града; 
23. Одлучује о одржавању и уређивању гробаља на свом подручју у 

складу са прописима Града; 
24. Предлаже мере за уређење и одржавање спољног изгледа стамбених 

и пословних објеката, зелених површина, дечијих игралишта, објеката 
јавне расвете, саобраћајних знакова и сл; 

25. Обезбеђује пружање правне помоћи грађанима за остваривање 
њихових права; 

26. Уређује организацију и рад мировних већа; 
27. Помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са 

лицима која су у стању социјалне потребе; 
28. Прописује прекршаје за повреде прописа Градске општине; 
29. Уређује и обезбеђује употрбу имена, грба и другог симбола Градске 

општине; 
30. Израђује планове одбране за своје подручје у складу са планом 

Града; 
31. Извршава прописе и друге акте Града и Градске општине; 
32. Обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у 

складу са законом, овим Статутом и другим прописима Града и 
Статутом Градске општине. 

 



Члан 25. 
 

Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине Градске 
општине, подноси предлоге прописа и других аката, амандмане на предлоге 
прописа, као и да учествује у другим активностима Скупштине Градске 
општине. 

Одборник има право на одборничку иницијативу, као и да поставља питања 
везана за рад органа Градске општине и да на постављено питање добије 
одговор, на истој или наредној седници Скупштине градске општине. 

Право је одборника да буде стално и редовно обавештен о питањима од 
утицаја за вршење његове дужности, да од органа Градске општине Медијана 
затражи и добије стручну помоћ у припремању предлога прописа и амандмана, 
као и предлога за разматрање одређених питања. 
 

Члан 30. 
 

Скупштина Градске општине Медијана: 
1) доноси статут, одлуку о организацији управе Градске општине и 

пословник о свом раду; 
2) доноси буџет и завршни рачун градске општине; 
3) доноси програм развоја градске општине и појединих делатности у 

складу са програмом развоја града; 
4) даје претходно мишљење на програм развоја Града, програм 

уређивања грађевинског земљишта, просторни план града, као и на 
урбанистичке планове, који се односе за подручје градске општине; 

5) одлучује о обележјима и празнику градске општине и установљава 
јавна признања градске општине; 

6) одлучује о сарадњи и удруживању са градским општинама у земљи и 
иностранству, уз сагласност Скупштине града; 

7) доноси прописе и друге опште акте из своје надлежности; 
8) у складу са законом расписује референдум о питањима од значаја за 

локалну заједницу, изјашњава се о предлозима садржаним у 
грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу; 

9) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника 
Скупштине; 

10) поставља и разрешава секретара Скупштине; 
11) бира и разрешава председника градске општине, заменика 

председника градске општине и чланове Већа градске општине; 
12) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја градске 

општине; 
13) оснива месне заједнице односно друге облике месне самоуправе у 

градским насељима (кварт, четврт, рејон и сл.), уз сагласност 
Скупштине града; 

14) образује органе, организације и службе за потребе градске општине; 
15) разматра и даје претходно мишљење на програме рада јавних 

предузећа чији је оснивач Град, у делу који се односи на Градску 
општину, и прати њихову реализацију; 

16) обавља и друге послове, у складу са законом, Статутом града, другим 
прописима Града и овим Статутом. 

 



Члан 31. 
 

Већином гласова од укупног броја одборника Скупштина Градске општине  
одлучује у следећим случајевима: 

- о доношењу и изменама Статута градске општине, 

- о доношењу буџета градске општине, 

- о давању претходног мишљења на програм развоја града, програм 
уређивања грађевинског земљишта, просторни план и урбанистичке 
планове града који се односе на подручје градске општине, 

- о симболима, празнику и другим обележјима градске општине, 

- о расписивању референдума и самодоприноса за подручје градске 
општине, 

- о избору и разрешењу председника и заменика председника Скупштине, 

- о избору и разрешењу Председника и заменика Председника градске 
општине, 

- о избору и разрешењу чланова Већа градске општине, 

- о оснивању месних заједница и других облика месне самоуправе. 
 

Члан 33. 
 

Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове 
одсутности и спречености да обавља своју дужност. 

Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и 
председник Скупштине. 
 

Члан 34. 
 

Скупштина Градске општине има секретара који се стара о обављању 
стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине 
Градске општине и њених радних тела и руководи административним 
пословима везаним за њихов рад. 

Секретар Скупштине се поставља на предлог председника Скупштине, на 
четири године и може бити поново постављен. 

За секретара Скупштине Градске општине поставља се лице са завршеним 
Правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе 
и радним искуством од најмање три године. 

Скупштина Градске општине може на предлог председника Скупштине, 
разрешити секретара и пре истека мандата. 
 

Члан 36. 
 

Скупштина Градске општине оснива стална радна тела, као и повремена 
радна тела за разматрање питања из њене надлежности. 

Радна тела дају образложено мишљење на предлоге прописа и одлука које 
доноси Скупштина и обављају друге послове утврђене овим Статутом. 

Чланови радних тела бирају се из реда одборника, као и из реда грађана 
афирмисаних у области за коју се радно тело образује. 

Мандат чланова радног тела једнак је мандату Скупштине градске општине. 



Скупштина посебним актом може образовати и повремена радна тела,  ради 
разматрања одређених питања или обављања одређених задатака из њене 
надлежности. 
 

Члан 37. 
 

Стална радна тела Скупштине су: 
1) Одбор за за административна и мандатно-имунитетска питања, 
2) Комисија за социјална питања, 
3) Комисија за развој локалне заједнице, 
4) Комисија за комунална питања и урбану естетику, 
5) Комисија за рад са саветима грађана и грађанске иницијативе, 
6) Комисија за спорт и образовање, 
7) Комисија за младе и пронаталитетну политику, 
8) Комисија за туризам и заштиту животне средине, 
9) Комисија за културу и историјско наслеђе. 

 
Члан 38. 

 
Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања се оснива за 

уређивање питања у вези са остваривањем права и дужности одборника, као и 
одлучивање о појединим правима и дужностима из радног односа лица на 
функцијама, као и ради утврђивања да ли су подаци из уверења за одборнике 
сагласни са подацима из решења Општинске изборне комисије о додели 
мандата одборницима, стара се о заштити имунитетских права и обављања 
других послова утврђених Пословником Скупштине градске општине. 

Комисија за социјална питања креира и спроводи социјалну политику у 
складу са надлежностима градске општине кроз проширене видове социјалне 
заштите града Ниша на свом подручју, утврђује циљне групе односно социјалне 
групације којима је потреба неки вид социјалног старања, дефинише потребе 
за утврђене социјалне групације, сарађује са ресорним институцијама из 
предметне области на свим нивоима, обезбеђује јавност у раду Комисије, 
доноси Програм рада Комисије уз сагласност Скупштине градске општине 
Медијана, на основу Програма рада доноси детаљан годишњи План  рада 
Комисије, годишње подноси извештај о  спроведеним активностима и 
резултатима Скупштини градске општине Медијана и Већу градске општине 
Медијана. 

Комисија за развој локалне заједнице иницира утврђивање приоритета у 
области развоја градске општине Медијана, израђује планове развоја у 
областима од значаја за развој градске општине Медијана, подстиче развој и 
партнерства између градске општине Медијана и надлежних органа и 
организација и удружења грађана у циљу припреме и спровођења развојних 
пројеката, учествује у пројектима и програмима у циљу унапређења услуга и 
обезбеђења права грађана из надлежности градске општине Медијана, 
одобрава предлоге развојних пројеката који се финансирају из буџета градске 
општине Медијана, даје мишљење о питањима од значаја за младе и учествује 
у изради локалне политике и стратегије у области образовања, културе и 
спорта, сарађује са ресорним институцијама  и невладиним организацијама из 
предметних области на свим нивоима. 



У сарадњи са институцијама, невладиним организацијама, удружењима 
грађана , грађанима и другим субјектима, усваја, прати и помаже реализацију 
свих развојних пројеката и планова, везаних за развој и функционисање 
локалне заједнице са економског, социјалног, културног и спортског аспекта. 

Доноси Програм рада Комисије уз сагласност Скупштине градске општине 
Медијана и годишње подноси извештај о резултатима и активностима 
Скупштини градске општине Медијана и Већу градске општине Медијана. 

Комисија за комунална питања и урбану естетику креира и спроводи 
политику у области одржавања комуналног реда у градској општини Медијана у 
складу са надлежностима градске општине Медијана. 

Креира и спроводи политику у области урбаног уређења и културе у складу 
са надлежностима градске општине. Сарађује са другим локалним 
самоуправама, надлежним стручним установама, струковним удружењима и 
грађанима. 

Доноси Програм рада Комисије уз сагласност Скупштине градске општине 
Медијана и годишње подноси извештај о резултатима и активностима 
Скупштини градске општине Медијана и Већу градске општине Медијана. 

Комисија за рад са саветима грађана и грађанске иницијативе креира и 
спроводи политику подршке локалне заједнице грађанским иницијативама и 
другим видовима грађанских активности у складу са надлежностима градске 
општине. 

Сарађује са саветима грађана, скупштинама станара и другим облицима 
организовања грађана на подручју градске општине Медијана. 

Ради на јачању улоге савета грађана, скупштина станара и других облика 
организовања грађана, доноси одлуке о помоћи грађанима у реализацији 
пројеката од значаја за грађане. 

Доноси Програм рада Комисије уз сагласност Скупштине градске општине 
Медијана и годишње подноси извештај о резултатима и активностима 
Скупштини  градске општине Медијана и Већу градске општине Медијана. 

Комисија за спорт и образовање разматра предлоге прописа и других аката 
из области образовања и спорта, даје мишљење о питањима од значаја за 
спровођење и развој образовања и спорта, учествује у вођењу политике у 
области спорта и образовања, подноси иницијативе извршним органима 
Градске општине везане за спорт и образовање, сарађује са ресорним 
институцијама, невладиним организацијама и удружењима грађана из области 
спорта и образовања, доноси Програм рада уз сагласност Скупштине и 
подноси годишњи извештај о спроведеним активностима везаним за спорт и 
образовање Већу и Скупштини Градске општине Медијана. 

Комисија за младе и пронаталитетну политику учествује у планирању испро- 
воћењу планова на едукацији младих, ангажује стручњаке из ове области ради 
припреме радионица, округлих столова, медијских нбаступа и др. из области 
професионалнеорјен- тације, опасности болести зависности, заштите човекове 
околине и др. Стара се о повећању наталитета тако што организује активности 
на сагледавању стања, анализе узрока смањења становништва и доношењу 
мера за превазилажење проблема спровођењем разних начина информисања 
становништва о значају повећања броја становника, сарађује са ресорним 
институцијама из предметне области, доноси Програм рада уз сагласнот 
Скупштине и годишње подноси Извештај о свом раду Већу и Скупштини 
Градске општине Медијана. 



Комисија за туризам и заштиту животне средине  активно учествује у 
припреми прописа и других аката у области туризма и заштите животне 
средине, доноси мере и преду- зима активности на унапређењу туризма и 
заштити животне средине, доноси Програм рада, из сагласност Скупштине, у 
области за коју је формирана, сарађује са ресорниминститу- институ, 
невладиним организацијама и удружењима грађана у области заштите животне 
средине и туризма, подстиче и едукује грађане у области заштите животне 
средине и годишње подноси извештај о раду комисије Већу и Скупштини 
Градске општине Медијана. 

Комисија за културу и историјско наслеђе предузима разне активности и 
мере на развоју културе и заштите историјског наслеђа у Градској општини 
Медијана, доноси план рада, сарађује са органима Града и републике на 
организовању културних манифестација, организује и подстиче рад аматерских 
удружења у области културе, ради на заштити културног наслеђа кроз разне 
видове сарадње са институцијама из те области ( музеји, завод за заштиту 
споменика, архив и др. ), доноси Програм рада уз сагласност Скупштине и 
годишње подноси извештај о раду Већу и Скупштини Градске општине 
Медијана.      
 

Члан 39 
  

Председника и чланове радног тела бира и разрешава Скупштина градске 
општине, на предлог одборничких група. 

Радна тела морају одражавати одборнички састав Скупштине градске 
општине. 

Одборник може бити члан само једне Комисије. 
Делокруг, број чланова и начин рада радних тела Скупштине ближе се 

одређује Пословником Скупштине градске општине. 
 

Члан 41. 
 

Председника Градске општине бира Скупштина градске општине из реда 
одборника на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од 
укупног броја одборника Скупштине Градске општине. 

Председник градске општине има заменика, који га замењује у случају 
његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. 

Кандидата за председника градске општине предлаже председник 
скупштине градске општине. 

Кандидат за председника градске општине предлаже кандидата за заменика 
председника градске општине, који се бира на исти начин као и председник 
градске општине, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине 
Градске општине. 

Председник градске општине и заменик председника градске општине могу 
бити на сталном раду у градској општини и избором на ове функције предстаје 
им одборнички мандат. 

Председнику градске општине и заменику председника градске општине 
престаје мандат у складу са законом. 

У случају из претходног става председник градске општине и заменик 
председника градске општине остају на дужности и обављају текуће послове до 
избора новог председника градске општине. 



Престанком мандата председника градске општине истовремено престаје 
мандат и његовом заменику. 
 

Члан 45. 
 

Веће Градске општине Медијана чине Председник градске општине, 
заменик председника градске општине и пет чланова, које бира Скупштина 
Градске општине тајним гласањем, на период од четири године, већином од 
укупног броја одборника, на истој седници на којој се врши избор Председника 
градске општине и његовог заменика. 

Кандидате за чланове Већа градске општине предлаже кандидат за 
Председника градске општине. 
 

Члан 51. 
 

Управа Градске општине образује се као јединствени орган, којим руководи 
начелник. 

За начелника Управе градске општине може бити постављено лице које има 
завршен Правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и 
најмање пет  година радног искуства у пословима правне струке. 

Начелника поставља Веће градске општине, на основу јавног огласа, на 
период од пет година. 

Начелник Управе може имати заменика који га замењује у случају његове 
одсутности и спречености да обавља своју дужност. 

Заменик начелника се поставља на исти начин и под истим условима као 
начелник. 
 

Члан 53. 
 

Начелник за свој рад и рад Управе Градске општине Медијана одговара 
Скупштини и Већу градске општине у складу са овим Статутом и Одлуком о 
организацији Управе Градске општине Медијана. 
 

Члан 54. 
 

Управа Градске општине Медијана: 
1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина, 

Председник и Веће градске општине; 
2) извршава одлуке и друге акте Скупштине, Председника и Већа 

градске општине; 
3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима 

грађана, предузећа, установа и других организација у управним 
стварима из надлежности градске општине; 

4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и 
других општих аката Скупштине градске општине у складу са одлуком 
Скупштине; 

5) извршава прописе града чије је спровођење поверено градској 
општини; 

6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина, Председник 
и Веће градске општине. 



Члан 57. 
 

Када пропис или други општи акт градске општине није у складу са законом, 
Статутом града или другим прописом града, служба града надлежна за прописе 
и контролу законитости упозориће на то надлежни орган градске општине. 

Уколико орган градске општине не поступи у складу са упозорењем, 
Скупштина града ће тај пропис, односно општи акт ставити ван снаге. 
 

Члан 63. 
 

Грађани путем грађанске иницијативе предлажу Скупштини Градске 
општине доношење аката којим ће се уредити одређено питање из 
надлежности градске општине, иницирају промену Статута или других аката 
градске општине и расписивање референдума, у складу са законом и овим 
Статутом. 

Управа градске општине има обавезу да пружи стручну помоћ грађанима 
приликом формулисања предлога садржаног у грађанској иницијативи. 

Грађанска иницијатива пуноважно је покренута ако је листа потписника 
грађанске иницијативе састављена у складу са законом и ако је исту потписало 
најмање 5% бирача градске општине, који су уписани у бирачки списак према 
последњем званично објављеном решењу о закључењу бирачког списка за 
избор одорника Скупштине градске општине, ако законом, Статутом града и 
овим Статутом није другачије предвиђено. 

За спровођење грађанске иницијативе грађани образују иницијативни одбор 
који може формирати посебне одборе за прикупљање потписа. чланови 
иницијативног одбора сачињавају и потписују предлог грађанске иницијативе 
за коју се сакупљају потписи бирача и спроводе даљи поступак остваривања 
грађанске иницијативе на начин прописан законом. 

О предлогу из става 1 овог члана, Скупштина градске општине је дужна да 
одржи расправу и достави образложен одговор грађанима у року од 60 дана од 
дана добијања предлога. 

Поступак спровођења грађанске иницијативе уредиће се посебном одлуком 
Скупштине градске општине. 
 

Члан 67. 
 

Јавност рада обезбеђује се путем јавних расправа и зборова грађана о 
предлозима за доношење и измену Статута, одлуке о буџету градске општине, 
програма развоја градске општине и у другим случајевима прописаним законом 
или када орган градске општине о томе одлучи. 

Орган који упућује акт на јавну расправу одлучује о поступку, начину и року 
спровођења јавне расправе.  
 


