На основу члана 128 Статута Града Ниша ("Службени лист града Ниша",
број 26/2002, 92/2004 и 14/2008),
Скупштина Града Ниша, на седници од ____________ 2008. године, донела
је

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ СТАТУТА ГРАДА НИША

Члан 1
Статут Града Ниша примењује се од дана ступања на снагу, ако у погледу
примене појединих његових одредаба Статутом и овом Одлуком није другачије
одређено.
Члан 2
Органи Града донеће потребне прописе и друге акте у вези рада органа
Града и градских општина, у складу са законом и Статутом Града, у року од шест
месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке и одредити почетак њихове примене.
Члан 3
Прописи и други акти Града Ниша који важе на дан ступања на снагу
Статута града остају на снази до доношења нових.
У случају да су прописи и други акти Града Ниша, супротни закону и Статуту
Града, примењиваће се одредбе закона и Статута Града.
Члан 4
Одредбе Статута Града о пословима градских општина, примењиваће се
када се прописима, којима се уређује финансирање градских општина, одреде
средства за нове послове градских општина.
Члан 5
Одредбе Статута Града о имовини Града
примењиваће се по доношењу одговарајућих закона.

и

комуналној

полицији

Члан 6
Градске општине су дужне да, у складу са Статутом Града Ниша, донесу
прописе и друга акта који се тичу организације и рада органа градских општина, у
року од шест месеци од дана ступања на снагу Статута Града Ниша.
Члан 7
Прописи и други акти градских општина, који важе на дан ступања на снагу
Статута Града, остају на снази до доношења нових.
У случају да су прописи и други акти градских општина супротни Статуту
Града, примењиваће се одредбе Статута Града.
Члан 8
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о спровођењу
Статута Града Ниша ("Службени лист града Ниша", број 26/2002).
Члан 9
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
"Службеном листу Града Ниша".
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Председник
Проф. др Миле Илић

Образложење

Доношење Одлуке о спровођењу Статута Града Ниша предлаже се на
основу члана 128 Статута Града Ниша ("Службени лист града Ниша", број 26/2002,
92/2004 и 14/2008).
Одлуком се прописује да ће Град у року од шест месеци, у складу са законом
и Статутом Града, донети потребне прописе и друге акте у вези са радом органа
Града и градских општина.
До доношења нових аката Града примењиваће се прописи и акти Града који
важе на дан ступања на снагу Сатута Града, а уколико су они супротни закону и
Сатуту примењиваће се закон и Статут Града.
Прописи и други акти градске општине који важе на дан ступања на снагу
Статута Града остају на снази до доношења нових аката, а у случају да су супротни
Статуту, примењиваће се одредбе Статута Града.
Овом одлуком градске општине се обавезују да донесу прописе који се тичу
организације и рада органа у року од шест месеци, од дана ступања на снагу
Статута Града Ниша.
Одлуком се прописује да ће се одредбе Статута Града које се односе на
имовину и комуналну полицију примењивати након доношења одговарајућих
закона, а одредбе Статута које се односе на нове послове градских општина
примењивати када се прописима којима се уређује финансирање градских општина
одреде средства за те послове.

У Нишу, септембра 2008. године

