
    
 
 
 На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008 и 143/2016), и 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 
 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

 I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне 
Статута Градске општине Пантелеј. 
 
 II Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне Статута 
Градске општине Пантелеј 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 Љиљана Берић, секретар Скупштине Градске општине 
Пантелеј. 
 
 
 
Број: 495-8/2017-03 
У 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 Измене и допуне Статута Градске општине 
Пантелеј, број 8-2/17-01 од 07.03.2017. године. 
 
 
 II Ово решење објавити у ''Службеном листу Града Ниша''. 
 
 
 
Број: 
У Нишу,             .2017. године 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

Председник 
 
 

Мр Раде Рајковић 
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На основу члана 26 тачка 1  и  члана 63 став 3 Статута Градске општине Пантелеј 
(„Службени лист Града Ниша“ бр. 123/08 и 101/12) и члана 40 Одлуке о промени Статута 
Града Ниша (``Службени лист Града Ниша`` број 143/2016) 

Скупштина Градске општине Пантелеј на седници одржаној дана 07.03.2017. 
године, донела је  
 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
 СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ 

 
 
  Члан 1 
 
 У Статуту Градске општине Пантелеј („Службени лист Града Ниша“ бр. 123/08 и 
101/12)  у даљем тексту: Статут, члан 11 се мења и гласи: 
 

Члан 11 
 
 „Градска општина Пантелеј, у оквиру надлежности утврђених Статутом Града 
Ниша обавља послове: 

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 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 рада јавних предузећа чији је 
оснивач Град, у делу који се односи на Градску општину и прати њихову реализацију; 
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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 културнне 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 саа 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 игралишрта, 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, Статутом Града и другим прописима Града. “ 
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Члан 2 

 
   У члану 26 став 1 Статута тачка 1 се мења  и гласи: 
 
  „1 доноси статут, одлуку о организацији управе градске општине и пословник о 
свом раду;“. 
  У истом члану додаје се нова тачка 4а која гласи: 
  „ 4а Даје предходно мишљење на програме рада јавних предузећа чији је оснивач 
Град у делу који се односи на градску општину, и прати њихову реализацију.“ 
 

Члан 3 
 

  У  члану 31. Статута брише се став 3. 
 

Члан 4 
 

  У члану 39 Статута став 1 се мења и гласи: 
 
  „Савет за развој градске општине може имати до 20 чланова.“ 

 
 

Члан 5 
 

  У члану 46. Статута тачка 6 мења се и гласи: 
 

  „6) Усваја правилник о организацији и систематизацији радних места у управи 
градске општине;“. 
 

Члан 6 
 

 Овлашћује се секретар Скупштине градске општине да након ступања на снагу 
измена и допуна сачини и објави пречишћен текст Статута.  
 

Члан 7 
 

  Одлука о изменама и допунама Статута ступа на снагу наредног дана од 
објављивања у „Службеном листу Града Ниша“. 

 
Број:      8-2 /17-01 
Датум:    07.03 .2017. године 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ  ПАНТЕЛЕЈ 
 
           ПРЕДСЕДНИК 

 
         Срђан Нешић 



О б р а з л о ж е њ е 
 
 Скупштина Града Ниша је дана 12.12.2016. године донела Одлуку о промени 
Статута Града Ниша. У члану 32 наведене одлуке утврђене су надлежности градских 
општина. Чланом 40 исте одлуке предвиђено је 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. 
 Веће Градске општине Пантелеј је дана 28.02.2017. године утврдило предлог 
Измена и допуна Статута Градске општине Пантелеј и упутило га Скупштини Градске 
општине Пантелеј на усвајње. 
 
 Предложене измене и допуне су последица усаглашавања прописа са вишим 
актом, те није постојала потреба спровођења јавне расправе. 
 
 Предложеним изменама у члану 1 надлежност градске општине је усклађена са 
чланом 85 Статута Града Ниша, а у члану 2 надлежност Скупштине градске општине, 
такође се одредбама Статута Града Ниша. 
 У члану 3 брисана је одредба која се односи на могућност заменика председника 
Скупштине Градске општине пантелеј да буде на сталном раду, што представља 
усклађивање са одребама Закона о локалној самоуправи. 
 
 Због потребе ангажовања већег броја стручњака у поступку израде Стратегије 
развоја градске општине, у члану 4 Измена и допуна Статута Градске општине Пантелеј, 
предложено је повећање броја чланова Савета за развој са 15 на 20. 
 У члану 5 измена и допуна Статута утврђена је надлежност Већа градске општине 
да усваја Правилник о организацији и систематизацији радних места у управи градске 
општине, уместо да даје сагласност на правилник који је донео начелник управе, што 
представља усаглашавање са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе. 
 
 Чланом 6 предложених измена и допуна даје се овлашћење секретару Скупштине 
да сачини и објави пречишћен текст Статута Градске општине Пантелеј, имајући у виду 
да се ради о другим изменама и допунама. 
 
 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ 
 
              ПРЕДСЕДНИК 
 
          Братимир Васиљевић  



Чланови Статута градске општине Пантелеј који се мењају: 
 

У Статуту градске општине Пантелеј („Службени лист Града Ниша“ бр. 123/08 и 
101/12)  мењају се следећи чланови: 
 

Члан 11. 

 Градска општина Пантелеј, у оквиру надележности утврђених Статутом Града 
Ниша: 

1. Доноси Статут, Буџет и завршни рачун буџета градске општине; 
2. Доноси програме и спроводи пројекте развоја Градске општине Пантелеј и стара 

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

3. Оснива месну заједницу, односно други облик месна самоуправе по прибављеном 
мишљењу грађана, у складу са законом, Статутом Града Ниша и овим Статутом. 

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

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 надокнаде 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 спољног 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 
инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на свом подручју; 

23. Подстиче развој културно-уметничког аматеризма; 
24. Прописује прекршаје за повреде прописа Градске општине Пантелеј; 
25. Уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог симбола Градске општине 

Пантелеј; 
26. Израђује планове одбране за своје подручје, у складу са планом Града; 
27. Извршава прописе и друге акте Града и градске општине Пантелеј; 
28. Обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу са 

законом, Статутом и другим прописима Града и овим Статутом. 
 

Члан 26. 

1. Доноси Статут Градске општине Пантелеј, Пословник и Одлуку о 
организацији управе Градске општине Пантелеј, уз сагласност Скупштине 
Града Ниша; 

2. Доноси буџет и завршни рачун; 
3. Доноси Програм развоја Градске општине Пантелеј 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 на подручје градске општине; 

5. Одлучује о обележјима и празнику Градске општине Пантелеј и установљава јавне 
награде и признања; 

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 Пантелеј и заменика 

Председника Градске општине и чланове Већа Градске општине; 
12. Даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Градске општине 

Пантелеј; 
13. Оснива месна 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 Пантелеј; 
15. Обавља и друге послове, у складу са законом и Статутом и другим прописима 

Града Ниша и овим Статутом. 
  



Члан 31. 

Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности. 

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

Заменик председника Скупштине може бити на сталном раду у Градској општини. 

 

Члан 39. 

Савет за развој градске општине има 15 чланова. 

 Чланови Савета се бирају на период од 4 године и могу бити поново бирани. 

 Чланове Савета за развој градске општине бира Скупштина градске општине, из 
редова грађана и стручњака у областима од значаја за локалну самоуправу, на предлог 
Председника градске општине, Већа градске општине, одборничких група, месних 
заједница, удружења грађана, струковних и професионалних удружења, водећи рачуна о 
равноправности полова и заступљености припадника националних мањина. 

 За члана Савета за развој градске општине може бити изабран кандидат који 
испуњава најмање један од следећих услова: 

- доказану стручност и дугогодишње ангажовање на унапређењу градске општине у 
питањима од значаја за развој градске општине; 

- активно учешће у већем броју реализованих активности – пројеката од важности за 
градску општину; 

- вишегодишње искуство и доказана стручност у професионалном раду у 
установама и организацијама и удружењима грађана у областима од значаја за 
градску општину, као што су: локални економски развој, туризам, пољопривреда, 
комунална инфраструктура и урбанистички развој, култура, просвета, здравствена 
и социјална заштита и слично. 

 

Члан 46. 

  Веће Градске општине Пантелеј 

1. Предлаже Статут Градске општине Пантелеј, Одлуку о буџету, 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 Пантелеј; 

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 коју 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 Пантелеј; 

7. Доноси Пословник о свом раду; 
8. Редовно извештава Скупштину, по сопственој иницијативи или на њен захтев, о 

извршавању одлука и других аката Скупштине; 
9. Врши и друге послове узврђене овим Статутом и другим актима Градске општине 

Пантелеј. 
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