
На основу члана 26. став 1. тачла 1. и 63. Статута Градске општине 
Пантелеј(``Службени лист Града ниша`` број 123/08),

Скупштина  Градске  општине  Пантелеј  на  седници  одржаној   дана 
27.11.2012. године, донела је

ПОСЛОВНИК 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА

 СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

Члан 1.
У Пословнику Скупштине Градске општине Пантелеј (``Службени лист 

Града Ниша`` број 123/08), члан 8. се мења и гласи:

``На  основу  извештаја  одбора,  председавајући  констатује  да  је 
Општинска изборна комисија поднела извештај о спроведеним изборима и 
објављује  имена  и  страначку  припадност  одборника  чија  су  уверења  о 
избору за одборнике сагласна са тим извештајем.

Затим  председавајући  констатује  којим  одборницима  уверења  о 
избору  за  одборнике  нису  сагласна  са  извештајем  Општинске  изборне 
комисије,  и  упућује  их  Општинској  изборној  комисији  да изврши проверу 
исправности уверења и о томе обавести Скупштину у року од 3 дана од 
почетка конститутивне седнице.

Одборник  чије  је  потврђивање  мандата  одложено,  има  право  да 
присуствује Скупштини, без права одлучивања.

О  потврђивању  мандата  одборника  Скупштина  одлучује  јавним 
гласањем.

Након  потврђивања  мандата,  одборници  полажу  заклетву,  гласно 
изговарајући текст заклетве утврђен Статутом, који чита председавајући.``

Члан 2.
Иза члана 20. додају се нови чланови 20а и 20б који гласе:

``Члан 20 а
Председнику Скупштине престаје мандат пре истека времена на које 

је изабран: разрешењем, оставком и престанком мандата одборника.
Председник Скупштине може бити разрешен пре истека времена на 

које је изабран, на исти начин на који се бира.
Даном подношења оставке престаје мандат председнику Скупштине.
На првој наредној седници Скупштина, без претреса, утврђује да је 

престао мандат председника Скупштине.

Члан 20 б
У  случају  престанка  мандата  председника  Скупштине  пре  истека 

времена на које је изабран, Скупштина образује комисију која ће руководити 
гласањем  и  утврдити  резултате  гласања  за  избор  новог  председника 
Скупштине.



У  састав  комисије  улази  по  један  представник  сваке  одборничке 
групе.``

Члан 3.
У члану 29. став 1. се мења и гласи:
``Председник  и  чланови  Одбора  се  бирају  из  реда  одборника,  на 

основу писмених предлога одборничких група.``

Члан 4.
Члан 31. се мења и гласи:
``Скупштина образује сталне комисије:

1. Комисија за екологију, заштиту животне средине, заштиту споменика 
и развој туризма 

2. Комисија за родну равноправност, једнаке могућности и сарадњу са 
невладиним организацијама

3. Комисија за здравствену и социјалну заштиту
4. Комисија за образовање, културу, спорт и омладину
5. Комисија за привреду и развој
6. Комисија за комуналну инфраструктуру и месну самоуправу
7. Комисија за развој пољопривреде и сеоског подручја.``

Члан 5.
Члан 32. се мења и гласи:
``Чланови комисија се бирају за мандатни период Скупштине.
Предлог кандидата за избор председника и чланова комисија, Одбору 

за  административна  и  мандатско-имунитетска  питања  достављају 
одборничке групе.

Уколико  одборничка  група  достави  предлог  за  разрешење 
председника  или  члана  комисије,  дужна  је  да  уз  предлог  за  разрешење 
поднесе и предлог за избор новог члана.

О предлозима из овог члана, Скупштина одлучује без претреса.``

Члан 6.
Пословник  о  изменама  и  допунама  Пословника  ступа  на  снагу 

наредног дана од дана објављивања у ``Службеном листу Града Ниша``.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

Број: 211-5/12-01
Датум: 27.11.2012. године

ПРЕДСЕДНИК

__________________ 
Братимир Васиљевић



Образложење

Правни  основ  за  доношење  Пословника  о  изменама  и  допунама 
Пословника Скупштине Градске општине Пантелеј је члан 18. став.2 Закона 
о локалној самоуправи и члан 26. Статута Градске општине Пантелеј.

Предложене  измене  и  допуне  обухватају  усаглашавање  одредби 
Пословника  Скупштине  Градске  општине  Пантелеј  са  Пословником 
Скупштине Града Ниша.

У  члану  1.  предложених  измена,  ближе  се  регулише  поступак 
потврђивања мандата одборника, као и поступање у случају када се нису 
стекли услови за потврђивање мандата одборника.

У члану 2. ближе се регулишу услови и поступак у случају престанка 
мандата  председника  Скупштине,  у  складу  са  Законом  о  локалној 
самоуправи и Статутом Града Ниша.

У  члану  3.  конкретизује  се  поступак  и  услови  за   предлагање 
кандидата  за  чланове  Одбора  за  административна  и 
мандатско-имунитетска питања.

У  члану  4.  предложеног  документа,  сходно  утврђеној  потреби, 
предвиђају се сталне комисије Скупштине Градске општине Пантелеј, 

У  члану  5.  ближе  се  регулише  поступак  избора  и  разрешења 
председника и чланова комисија, као сталних радних тела Скупштине.

Секретар Скупштине
Градске општине Пантелеј

Љиљана Берић


