На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(“Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) 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 12.04.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I Утврђује се предлог решења о давању сагласности на Одлуку о промени
Статута Градске општине Црвени Крст.
II
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о промени Статута
Градске општине Црвени Крст, доставља се председнику Скупштине Града ради
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.
III За представникa предлагача по овом предлогу на седници Скупштине
Града Ниша одређује се Данијела Милићевић, секретар Скупштине Градске општине
Црвени Крст.
Број: 495-9/2017-03
Нишу, 12.04.2017. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

На основу члана 37. и члана 85. Статута Града Ниша (''Службени лист Града
Ниша'', број 88/2008 и 143/2016),
Скупштина Града Ниша, на седници одржаној

2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I Даје се сагласност на Одлуку о промени Статута Градске општине Црвени
Крст, бр. 18/2017-01 од 09.03.2017. године.
II Ово решење објавити у ''Службеном листу Града Ниша''.

Број:
У Нишу,

2017. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
Мр Раде Рајковић

БУЛ. 12 ФЕБРУАР 89
ТЕЛ: 018/583-700, 583-701
ТЕЛ/ФАКС: 018/582-224

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
БРОЈ: 18/2017-01
ДАНА: 09.03.2017. године

На основу члана 40. Одлуке о промени Статута Града Ниша (''Службени лист
Града Ниша, број 88/08 и 143/16), члана 30.став 1. тачка 1 и члана 76. став 1. Статута
Градске општине Црвени Крст („Службени лист Града Ниша“ бр. 123/2008),
Скупштина Градске општине Црвени Крст на седници од 09.03.2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ЦРВЕНИ КРСТ
Члан 1.
У Статуту Градске општине Црвени Крст („Службени лист Града Ниша“,бр.
123/2008 у даљем тексту: Статут)у члану 13. речи: „Градско јавно правобранилаштво“
замењују се речима „Правобранилаштво Града Ниша“.
Члан 14. мења се и гласи:

Члан 2.

„Члан 14
Градска општина Црвени Крст обавља послове из своје надлежности утврђене
законом и 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 месне заједнице, односно друге облике месне самоуправе по
прибављеном мишљењу грађана, у складу са законом, Статутом 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 становању о
одржавању 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 рада 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 природним 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 спртских манифестација и такмичења, у складу са
законом и прописима Града;
18. Помаже одржавање основних школа и дечјих 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. Помаже развој и унапређење пољопривреде на свом подручју;
21. Стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој
култури;
22. Уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом
домаћих и егзотичних животиња;
23. Подстиче и помаже развој задругарства;
24. Одлучује о постављању мањих монтажних објеката на јавним
површинама у складу са планом и прописом Града;
25. Одлучује о одржавању и уређивању гробаља на свом подручју у складу
са прописима Града;
26. Предлаже мере за уређење и одржавање спољног изгледа стамбених и
пословних објеката, зелених површина, дечјих игралишта, објеката јавне расвете,
саобраћајних знакова и сл;
27. Обезбеђује пружање правне помоћи грађанима за остваривање њихових
права;
28. Уређује организацију и рад мировних већа;

29. Помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима
која су у стању социјалне потребе;
30. Прописује прекршаје за повреде прописа Градске општине;
31. Уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог симбола Градске
општине;
32. Израђује планове одбране за своје подручје у складу са планом Града;
33. Извршава прописе и друге акте Града и Градске општине;
34. Обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу са
законом, овим Статутом и другим прописима Града и Статутом Градске општине.“
Члан 3.
У члану 21. брише се став 2. мења се и гласи:
''Скупштину Градске општине чине одборници које бирају грађани на непосредним
изборима, тајним гласањем, које расписује председник Скупштине Града, најкасније 30
дана пре краја мандата одборника којима истиче мандат.
После става 2. додаје се став 3. који гласи:
''Избори за одборнике скупштине градских општина, по правилу се одржавају у истом
термину као и избори за одборнике Скупштине Града."
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 4.
У члану 30. став 1. тачка 1 мења се и гласи:
„1.) доноси статут, одлуку о организацији управе Градске општине уз сагласност
Скупштине Града Ниша и пословник о свом раду;“.
После тачке 4.) додаје се тачка 5.) која гласи:
„5.) Даје претходно мишљење на програме рада јавних предузећа чији је оснивач
Град, у делу који се односи на градску општину и прати њихову реализацију;“
Сходно новонасталим изменама врши се пренумерација тачака од броја 6 до
броја 15, тако да сада носе бројеве од 7 до 16.
Члан 5.
Члану 32. став 1. допуњава се алинејом четвртом по редоследу, која гласи:
''о давању претходног мишљења на програме рада јавних предузећа чији је
оснивач Град, у делу који се односи на градску општину и прати њихову реализацију;''
Наредне алинеје остају непромењене.
Члан 6.
У члану 42.став 2.се брише.
После става 5. додаје се став 6. који гласи:
„Право на накнаду председника и чланова радних тела скупштине биће регулисано
посебном олуком Градске општине.“
Члан 7.
У члану 50. став 1.тачка 6 мења се и гласи:

„6.) усваја правилник о организацији и систематизацији радних места у
управи Градске општине;“.
Члан 8.
У члану 54.став 2.мења се и гласи:
„За начелника 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, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.“
Члан 9.
Одлуку о промени Статута објавити у „Службеном листу Града Ниша“по
добијању сагласности од Скупштине Града Ниша.
Овлашћује се секретар Скупштине Градске општине да након ступања на снагу
Одлуке о промени Статута сачини и објави пречишћен текст Статута Градске општине
Црвени Крст.
Члан 10.
Одлука о промени Статута ступа на снагу осам дана од дана објављивања у
„Службеном листу Града Ниша“.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

ПРЕДСЕДНИК
_____________________
Зоран Стојковић

Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о промени Статута Градске општине Црвени
Крст је члан 40. Одлуке о промени Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,
број 143/16), којим је прописано да ће се прописи и други акти Града и Градских
општина ускладити са одредбама Одлуке о промени Статута Града Ниша у року од 90
дана од ступања на снагу Одлуке о промени Статута Града Ниша.
На основу члана 25. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007 и 83/2012) град своју изворну надлежност у одређеним областима може
статутом делегирати на градске општине.
У складу са тим Скупштина Града Ниша је дана 12.12.2016. године, донела
Одлуку о промени Статута Града Ниша којим су, између осталог, предвиђене и нове
надлежности Градских општина.
Чланом 30. став 1. тачка 1. Статута Градске општине Црвени Крст („Службени
лист Града Ниша“, број 123/2008) прописано је да предлог за доношење, односно
измену Статута Градске општине подноси Веће Градске општине самоиницијативно,
односно на иницијативу најмање 11 одборника или грађани по поступку прописаном за
спровођење грађанске иницијативе.
Предложена Одлука о промени Статута је последица усаглашавања прописа са
вишим актом, те није постојала потреба спровођења јавне расправе.
Одлуком о промени Статута Градске општине Црвени Крст измењено је и/или
допуњено осам чланова и то:
Члан 1.: усклађивање са чланом 25. Одлуке о промени статута Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 143/16).
Члан 2.:усклађивање са чланом 32. Одлуке о промени статута Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 143/16).
Члан 3.:усклађивање са чланом 33. Одлуке о промени статута Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 143/16).
Члан 4.:усклађивање са чланом 34. Одлуке о промени статута Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 143/16).
Члан 5.:усклађивање са чланом 32. Одлуке о промени статута Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 143/16).
Члан 6.:усклађивање са Законом о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) којим је одређен круг
функционера који морају бити на сталном раду у општини. Закон не оставља могућност
органима јединица локалне самоуправе да Статутом или неким другим правним актом
проширују круг изабраних лица која су на сталном раду у Скупштини општине, (одлука
Уставног суда Србије, У-бр. 120/08 од 29.04.2010. године).
Члан 7.:усклађивање са чланом 35. Одлуке о промени статута Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 143/16).
Члан 8.:усклађивање са чланом 50. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016).

Поступајући по напред наведеним прописима, Веће Градске општине Црвени
Крст, као овлашћени предлагач, усагласило је одредбе Статута Градске општине са
Одлуком о промени Статута Града Ниша и утврдило предлог Одлуке о промени
Статута Градске општине Црвени Крст дана 28.02.2017. године, који се доставља
скупштини Градске општине Црвени Крст на усвајање.
Ова Одлука о промени Статута донета је у циљу усаглашавања са важећим
позитивно-правним прописима, ради ефикаснијег остваривања надлежности Градске
општине Црвени Крст.
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ
ПРЕДСЕДНИК
_____________________
Зоран Стојковић

ОДРЕДБЕ ЧЛАНОВА
СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ
(Статут градске општине Црвени Крст, „Сл. лист Града Ниша број 123/2008)

Члан 13
Послове правне заштите имовинских права и интереса Градске општине Црвени
Крст, по овлашћењу, врши Градско јавно правобранилаштво.
Члан 14
Градска општина Црвени Крст, у оквиру надлежности утврђених Статутом
Града Ниша:
1. доноси Статут, буџет и завршни рачун буџета градске општине;
2. 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;
3. оснива месну заједницу, односно други облик месне самоуправе по
прибављеном мишљењу грађана, у складу са законом, Статутом града и овим
Статутом;
4. даје мишљење на просторне и урбанистичке планове који се односе за њено
подручје;
5. 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;
6. спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке
просторије у стамбеним зградама;
7. 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, у складу са прописима града;
8. уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује
висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над
коришћењем пословног простора, у складу са посебном одлуком града;
9. учествује у изради програма изградње, одржавања, управљања и коришћења
сеоских пољских и других некатегорисаних путева;
10. штити и унапређује животну средину и стара се и обезбеђује услове за очување,
коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;
11. уређује и утврђује начин коришћења и управљања сеоским водоводима,
изворима, јавним бунарима и чесмама;
12. утврђује културне и спортске манифестације од значаја за градску општину;
13. стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом
подручју, уређује радно време, места на којима се могу обављати угоститељске
делатности и друге услове за њихов рад;
14. стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој
култури;
15. уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и
егзотичних животиња;
16. подстиче и помаже развој задругарства;

17. одлучује о постављању монтажних објеката на јавним површинама у складу са
планом и прописом града;
18. одлучује о одржавању и уређивању гробаља на свом подручју у складу са
прописима града;
19. предлаже мере за уређење и одржавање спољњег изгледа стамбених и пословних
објеката, зелених површина, дечијих игралишта, објеката јавне расвете и
саобраћајних знакова и сл;
20. обезбеђује пружање правне помоћи грађанима за остваривање њихових права;
21. уређује организацију и рад мировних већа;
22. помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са
инвалидитетом, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са
осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама на
свом подручју;
23. подстиче развој културно-уметничког аматеризма;
24. прописује прекршаје за повреде прописа градске општине;
25. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог симбола градске општине;
26. израђује планове одбране за своје подручје у складу са планом града;
27. извршава прописе и опште акте града и градске општине и
28. обавља послове од непосредног интереса за грађане, у складу са законом,
Статутом града, другим прописима града и овим Статутом.

Члан 21
Скупштина градске општине је највиши орган Градске општине који врши
основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом, Статутом града Ниша и
овим Статутом.
Скупштину градске општине чине одборници, које бирају грађани на
непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом, Статутом града Ниша и
овим Статутом.
Скупштина градске општине је конституисана избором председника Скупштине
градске општине и постављањем секретара Скупштине градске општине.
Члан 30
Скупштина Градске општине Црвени Крст:
1.) доноси Статут, Одлуку о организацији Управе Градске општине Црвени Крст и
Пословник, уз сагласност Скупштине града;
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 у селима и може образовати месне заједнице и 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.) обавља и друге послове, у складу са законом, Статутом града, другим
прописима града и овим Статутом.

Члан 32
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 42
Председника и чланове радног тела бира и разрешава Скупштина, на предлог
одборничких група.
Председник сталног радног тела може бити на сталном раду у Скупштини
градске општине.
Радна тела морају одражавати одборнички састав Скупштине.
Одборник може бити члан само једног сталног радног тела.
Делокруг, број чланова и начин рада радних тела Скупштине ближе се одређује
Пословником Скупштине градске општине.

Члан 50
Веће Градске општине Црвени Крст:
1) предлаже Статут, буџет, Одлуку о организацији Управе Градске општине и
друге одлуке и акте које доноси Скупштина Градске општине;

2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине
градске општине;
3) врши надзор над радом Управе Градске општине, поништава или укида њене
акте који нису у сагласности са законом, овим Статутом и другим општим актом
или одлуком које доноси Скупштина градске општине;
4) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана;
5) поставља и разрешава начелника Управе Градске општине;
6) даје сагласност на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Управи Градске општине;
7) доноси Пословник о свом раду;
8) редовно извештава Скупштину Градске општине, по сопственој иницијативи
или на њен захтев, о извршавању одлука и других аката Скупштине;
9) врши и друге послове утврђене овим Статутом и другим актима градске
општине.

Члан 54
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.

