На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и
доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)
Градско веће Града Ниша, на седници од 23.08.2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I Утврђује се Предлог oдлуке о приступању измени Статута Града Ниша.
II Предлог Одлуке о приступању измени Статута Града Ниша доставља се
председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице
Скупштине Града.
III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша, одређује се Дарко Булатовић, Градоначелник Града Ниша.

Број: 1037-1/2018-03
У Нишу, 23.08.2018. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Проф. др Милош Банђур

На основу члана 37. и 123. Статута Града Ниша ("Службени лист Града
Ниша", број 88/2008 и 143/2016),
Скупштина Града Ниша, на седници од _____2018. године, донела је
ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ
ИЗМЕНИ СТАТУТА ГРАДА НИША
Члан 1.
Приступа се измени Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број
88/2008 и 143/2016).
Измене Статута Града Ниша вршиће се ради усклађивања Статута Града
Ниша са Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС", бр. 129/2007,
83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018).
Члан 2.
Предлог измена Статута Града Ниша утврђује Градско веће Града Ниша и
упућује Скупштини Града Ниша.
Скупштина Града Ниша предлог измена статута доставља министарству
надлежном за локалну самоуправу ради прибављања мишљења.
Члан 3.
Рок за утврђивање предлога измена Статута Града Ниша и достављања
министарству надлежном за локалну самоуправу ради прибављања мишљења је
најкасније шест месеци од ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 47/2018), односно, рок за
усклађивање Статута Града Ниша са овим законом је девет месеци од ступања на
снагу овог закона.
Члан 4.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Ниша“.
Број:
У Нишу,

2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник
мр Раде Рајковић

Образложење
Чланом 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Србије", број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и
чланом 37. став 1. тачка 1. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број
88/2008), утврђено је да скупштина града доноси статут града. Чланом 46. наведеног
закона прописано је да је градско веће предлагач Статута града.
Чланом 123. Статута Града Ниша прописано је да предлог за доношење,
односно измену Статута може поднети и Градско веће Града Ниша, а да о предлогу
да се приступи доношењу, односно измени Статута, одлучује Скупштина Града
већином од укупног броја одборника.
Измене и допуне Закона о локалној самоуправи доносе важна унапређења
постојећег система локалне самоуправе, а које се пре свега односе на учешће
јавности у раду локалне самоуправе, проширивање делокруга општинског, односно
градског већа и општинске, односно градске управе, уређивање, функционисање и
надзор месне самоуправе – месних заједница, као и на остваривање међуопштинске
сарадње. Такође, нови Закон о локалној самоуправи садржи и друге измене и допуне
којима се даље унапређује оквир за локалну самоуправу у Србији, а које се, између
осталих, односе и на сазивање седница скупштине општине/града, стварање
предуслова за успешно вршење дужности одборника, као и на дефинисање
положаја помоћника председника општине/градоначелника. Изменама и допунама
Закона утврђује се и обавеза јединицa локалне самоуправе, да 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
Чланом 41. Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС", бр. 47/2018) прописано је да ће јединице локалне
самоуправе ускладити своје статуте и друге опште акте са овим законом у року од
девет месеци од ступања на снагу овог закона, односно, да ће скупштина јединице
локалне самоуправе доставити предлог статута министарству надлежном за локалну
самоуправу ради прибављања мишљења, најкасније шест месеци од ступања на
снагу овог закона.
Имајући у виду да је Закон о изменама и допунама Закона о локалној
самоуправи ступио снагу 28. јуна 2018. године, рок за достављање предлог статута
министарству надлежном за локалну самоуправу, ради прибављања мишљења, је
28. децембар 2018. године, односно рок за усклађивање Статута Града Ниша са
овим законом је 28. март 2019. године.
На основу законског и статутарног овлашћења Градско веће Града Ниша
покреће поступак за измену Статута Града Ниша и упућује Скупштини града Ниша у
даљу процедуру Предлог одлуке о приступању измени Статута Града Ниша, ради
усаглашавања Статута са Законом о локалној самоуправи.
У Нишу, 23.08.2018. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Проф. др Милош Банђур

