На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07), члана 88. тачка 1. Статута града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008) и члана 26. тачка 1. Статута Градске општине Пантелеј (''Службени лист
Града Ниша'', број 123/2008),
Скупштина градске општине Пантелеј, на седници одржаној дана 27.11.2012.
године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНAMA И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ УПРАВЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ
У Одлуци о организацији Управе Градске општине Пантелеј (''Службени лист Града
Ниша'', број 17/2009), врше се следеће измене и допуне:

Члан 1.
У члану 10. став 1., у алинејама 1 и 2, након речи '' Председника градске општине'',
додају се речи: ''и председника Скупштине градске општине''.

Члан 2.
Члан 22. мења се и сада гласи:
''Начелник Управе може имати заменика који га замењује у случају његове
одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Заменик начелника Управе поставља се на исти начин и под истим условима као
начелник.
Заменик начелника не може вршити јавну, професионалну и другу дужност која је
неспојива са његовом функцијом.

Члан 3.
У члану 43. став 3, након речи ''начелника'' додају се речи: ''и заменика начелника''.

Члан 4.
У члану 53. став 2 и 3, након речи ''начелника'' додају се речи: ''и заменика
начелника''.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу
Града Ниша''.
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ
Број: 211-2 /12-01
У Нишу, 27.11.2012. године
ПРЕДСЕДНИК
_____________________
Братимир Васиљевић

Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
организацији управе Градске општине Пантелеј је члан 59. Закона о локалној
самоуправи, члан 88. тачка 1. Статута Града Ниша и члан 26. тачка 1. Статута
Градске општине Пантелеј.
У члану 1 Одлуке врши се допуна послова у оквиру унутрашње
организационе јединице Одсек за послове кабинета Председника градске
општине, како би обухватио обављање послова и за потребе председника
Скупштине и председника Градске општине.
У члану 2. 3. и 4. сходно члану 56. став 2. и 3. Закона о локалној
самоуправи ''Службени гласник РС'', број 129/07), и члану 49. став 3. 4. и 5. Статута
Градске општине Пантелеј, врши се усклађивање одредби које регулишу функцију
заменика начелника.
Секретар Скупштине
ГО Пантелеј
Љиљана Берић

