На основу члана 26. став 1. тачка 1. и 63. Статута Градске општине
Пантелеј (``Службени лист Града Ниша`` број 123/08),
Скупштина Градске општине Пантелеј одржане дана 27.11.2012.
године, усвојене су
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
СТАТУТА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ
Члан 1.
У Статуту Градске општине Пантелеј (``Службени лист Града Ниша``
број 123/08), у члану 29. иза става 1. додају се ставови 2. и 3. који гласе:
``Председник Скупштине је дужан да сазове седницу кад то у писаној
форми затражи Председник градске општине, Веће градске општине или
најмање једна трећина одборника, и то 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``.
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``
Досадашњи ставови 2. и 3. постају ставови 4. и 5.
Члан 2.
У члану 34. иза става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
``Мандат чланова радног тела једнак је мандату Скупштине градске
општине.``
Досадашњи став 4. постаје став 5.
Члан 3.
Члан 35. се мења и гласи:
``Стална радна тела Скупштине Градске општине Пантелеј су:
1. Одбор за административна и мандатско-имунитетска питања
2. Комисија за екологију, заштиту животне средине, заштиту споменика
и развој туризма
3. Комисија за родну равноправност, једнаке могућности и сарадњу са
невладиним организацијама
4. Комисија за здравствену и социјалну заштиту
5. Комисија за образовање, културу, спорт и омладину
6. Комисија за привреду и развој
7. Комисија за комуналну инфраструктуру и месну самоуправу

8. Комисија за развој пољопривреде и сеоског подручја.``
Члан 4.
Члан 36. Статута се мења и гласи:
``Одбор за административна и мандатско-имунитетска питања се
оснива ради предлагања лица чије је именовање и разрешење у
надлежности Скупштине Градске општине Пантелеј; 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 одборника; уређивања питања у вези са
остваривањем права и дужности одборника; одлучивања о појединим
правима и дужностима из радног односа изабраних и постављених лица;
обављања других послова утврђених Пословником Скупштине градске
општине.
Комисија за екологију, заштиту животне средине, заштиту
споменика и развој туризма се оснива ради разматрања питања заштите
и унапређења животне средине и обезбеђења услова за очување,
коришћење и унапређење подручја са лековитим својствима; предлагања
мера за одржавање гробаља на сеоском подручју; лоцирања дивљих
депонија и предлагања мера за њихово уклањање или рекултивацију;
предлагања мера за озелењавање и уређење јавних површина;
сагледавања локалитета културно историјских споменика на територији
Градске општине Пантелеј и стварање услова за стављање у функцију
развоја туризма.
Комисија за родну равноправност, једнаке могућности и сарадњу
са невладиним организацијама се оснива ради: давања мишљења о
предлозима аката које доноси Скупштина градске општине везаним за
активности и мере којима се остварује политика равноправности полова и
једнаких могућности; остваривања сарадње и предлагања помоћи
навладиним организацијама са трериторије Градске општине Пантелеј;
спровођења акција и успостављања сарадње са Управом за родну
равноправност Републике Србије.
Комисија за здравствену и социјалну заштиту се оснива ради:
разматрања питања из области здравствене и социјалне заштите
становништва са територије Градске општине Пантелеј; сагледавања
структуре и предлагања мера и активности које имају за циљ решавање
проблема грађана и породица у стању социјалне потребе.
Комисија за образовање, културу, спорт и омладину се оснива
ради: давања мишљења о питањима од значаја за младе; иницирања и
учествовања у изради локалне политике у области образовања, спорта и
културе; предлагања културних, спортских и других садржаја и
манифестација од значаја за Градску општину Пантелеј.
Комисија за привреду и развој се оснива ради: иницирања и
утврђивања приоритета у области развоја Градске општине Пантелеј;

учествовања у изради стратешких и појединачних планова развоја у
областима од значаја за развој Градске општине Пантелеј и праћења и
давања мишљења о њиховој реализацији; подстицања развоја партнерства
између Града,
Градске општине Пантелеј и надлежних органа и
организација у циљу стварања и спровеђења развојних пројеката, а
нарочито развој јавно-приватног партнерства; иницирања и припреме
пројекта или учешће у програмима или пројектима у циљу унапређења
услуга и обезбеђења права грађана, која су у надлежности Градске општине
Пантелеј; давања мишљења о предлозима развојних пројеката у Градској
општини Пантелеј, који се делимично или потпуно финансирају из буџета
Градске општине Пантелеј, праћења њиховог остваривања и давања
мишљења, надлежном органу Градске општине Пантелеј.
Комисија за комуналну инфраструктуру и месну самоуправу се
оснива ради: разматрања питања који се односе на уређење, развој и
обављање комуналних делатности, старања о обезбеђивању услова за
трајно обављање комуналне делатности; праћења реализације Програма
уређивања градског грађевинског земљишта и изградње на подручју
Градске општине Пантелеј; разматрања питања везаних за реализацију
Програма уређивања градског грађевинског земљишта и изградње на
подручју Градске општине Пантелеј; разматрања предлога и иницијатива
везаних за уређивање градског грађевинског земљишта и изградњу и
утврђивање приоритета; припреме Скупштини претходног мишљења на
просторне и урбанистичке планове који се доносе за њено подручје;
координирања и подстицања рада органа месне самоуправе.
Комисија за развој пољопривреде и сеоског подручја се оснива
ради: разматрања питања и која се односе на развој пољопривреде и
сеоског подручја; предлагања мера за унапређење животних услова на
сеоском подручју и координације рада са Фондом за развој пољопривреде.
Члан 5.
Члан 37. се брише.
Члан 6.
Измене и допуне Статута ступају на снагу наредног дана од дана
објављивања у ``Службеном листу Града Ниша``.
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ
Број:211-4 /12-01
Датум: 27.11.2012. године

ПРЕДСЕДНИК
__________________
Братимир Васиљевић

Образложење
Правни основ за доношење Измена и допуна Статута ГО Пантелеј је
члан 18. став.2 Закона о локалној самоуправи и члан 63. Статута Градске
општине Пантелеј.
Предложене измене у члану 1. и 2. обухватају усаглашавање одредби
Статута Градске општине Пантелеј са Законом о локалној самоуправи и
Статутом Града Ниша и ближе регулишу поступак сазивања седница
Скупштине и трајање мандата чланова радних тела.
У члану 3. и 4. предложеног документа сходно утврђеној потреби,
утврђује се број сталних радних тела Скупштине Градске општине Пантелеј.
У члану 5. предвиђа се брисање одредби које регулишу образовање и
састав Општинске изборне комисије из разлога што је ова материја
регулисана Законом о локалним изборима, који се непосредно примњеује и
Пословником о раду општинске изборне комисије. Такође ни Статут Града
Ниша не садржи одредбе које регулишу образовање и избор чланова
Градске изборне комисије.
Секретар Скупштине
ГО Пантелеј
Љиљана Берић

