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 18.05.2016. 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 Проф. др Зоран Перишић, Градоначелник Града Ниша.

Број: 575-1/2016-03
Нишу, 18.05.2016. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

На основу члана 37. и 123. Статута Града Ниша ("Службени лист Града
Ниша", број 88/2008) ,
Скупштина Града Ниша, на седници од _____2016. 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).
Измене Статута Града Ниша вршиће се ради усклађивања Статута са
законима и другим прописима које се односе на надлежности органа и служби
Града, као и на уређивање организације органа и служби Града и градских
општина.
Члан 2.
Предлог измена Статута Града Ниша утврдиће Градско веће Града Ниша,
по поступку прописаном за измену Статута и упутити Скупштини града на
доношење.
Члан 3.
Градско веће Града Ниша је дужно да пре утврђивања предлога измена
Статута Града Ниша организује и спроведе стручну и јавну расправу.
Члан 4.
Рок за утврђивање предлога измена Статута Града Ниша и достављања
Скупштини града Ниша на усвајање је 30 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 5.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Ниша“.
Број:
У Нишу,

2016. године
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник
Проф. др Миле Илић

Образложење
Чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Србије", број 127/09) 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 одлучује Скупштина Града већином од укупног
броја одборника.
На основу законског и статутарног овлашћења Градско веће Града Ниша
покреће поступак за измену Статута Града Ниша.
Чланом 37. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист
Града Ниша", број 1/2013) прописано је да Комисија за статутарно правна питања,
као стручно радно тело Градског већа Града Ниша, учествује у припреми
организационих аката Града.
Комисију за статутарно правна питања чине председник и шест чланова које
именује Градско Веће, на предлог Градоначелника.
Градско веће Града Ниша је у складу са Пословником о раду Градског већа
Града Ниша на седници одржаној 18. маја 2016. године образовало Комисију за
статутарна питања.На овај начин приступило се предузимању активности и
синхронизованом разматрању иницијатива за промену Статута Града Ниша.
Градском веће Града Ниша констовало је да су Градоначелник, управе и
службе Града, као и Градске општине упутиле иницијативе за измене и допуне
Статута Града Ниша.
Иницијативе се пре свега односе на усаглашавање са прописима из области
имовине и инспекцијских послова, које су произашле доношењем Законом о јавној
својини, Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама, као и Закона о
спорту, Закона о комуналним делатностима, Закона о јавним предузећима, Закона
о планирању и изградњи, принципима пројектног буџетирања, и другим законима,
а који су дали нове надлежности граду.
Такође су достављене и инцијативе да се преиспита постојећа подела
послова између града и градских општина, са тежиштем да се обезбеди боље
функционисање локалне самоуправе, успостави механизам за функционисање и
контролу вршења функција и обављања послова у градским општинама, ојача
планирање, остваривање и праћење планова рада органа и развој Града и
градских општина, ради остваривања заједничких интереса грађана Ниша.
Циљ промена је да Статут Града Ниша прати законодавство и промене у
њему, али и реалан живот и искуства европских градова, која ће упоредном
анализом допринети проналажењу модела који води ка ефикасном пружању
услуга грађанима и приближавању управе као јавног сервиса грађанима.Тежња је
да се допринесе поједностављењу поступка остваривања права грађана и омогући
функционална повезаност органа града, као и града и градских општина.
Стреташки циљ је стварање стручне, модерне, квалитетне и ефикасне управе
града.

Инцијативе се односи и на институционално уређивање и укључивање
локалних органа власти у борбу против корупције, праћење и учешће града у
развојним пројектима и спровођењу пројеката локалног економског развоја и
старању о унапређењу општег оквира привређивања у Граду у складу са
ресурсима којима град располаже, доношење и спровођење планова, програма и
управљање ванредним ситауцијама, послове управљања комуналним отпадом,
унапређења заштите животне средине, уређивање ефикаснијег спровођења
инспекцијског надзора у комуналној области, али и надзор и контролу над радом
предузећа и установа чији је оснивач град, као и на сагледавање послова
остваривања права избеглица, интерно расељених лица, уређења и стварања
услова за спровођење стратегије за младе, стварање услова за омладинско
организовање и друга питања значајна за спровођење обавеза Града у оквирима
националних стратегија и акционих планова, у складу са правом Европске уније.
На основу наведеног, Градско веће Града Ниша упућује Скупштини града
Ниша на усвајање Предлог одлуке да се приступи измени Статута Града Ниша,
који је пре свега садржан у потреби да се изврши усаглашавање са прописима и
одреде надлежни органа града, створе услови за флексибилније вођење и
спровођење развојне политике Града и остваривање програма развоја града и
стратешких и акционих документа у различитим областима, као и сагледа
досадашња организација рада органа града и да институционални оквир за
квалитет и целисходније обављања врсте и обима послова који се поверавају
градским општинама.
У Нишу, 18.05.2016. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Председник
Проф. др Зоран Перишић

