
      
На основу члана 56.  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', 

број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени 
лист  Града  Ниша”  број  1/2013) 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 01.02.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује  се  Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Пословник  о 
изменама и допунама Пословника Скупштине Градске општине Палилула. 

II Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Пословник  о  изменама  и 
допунама  Пословника  Скупштине  Градске  општине  Палилула  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 Срђан Васковић, члан Градског већа Града Ниша.

Број: 150-19/2013-03
У Нишу, 01.02.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Председник

Проф. др Зоран Перишић



     
    На основу члана 37 и члана 88 Статута Града Ниша (''Службени лист Града 
Ниша'', број 88/2008), 

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној               2013. године, доноси 

РЕШЕЊЕ

I Даје  се  сагласност  на  Пословник  о  изменама  и  допунама  Пословника 
Скупштине Градске општине Палилула, број 14-2/13-02, који је донела Скупштина 
Градске општине Палилула 15.01.2013. године.

II Ово решење и Пословник о изменама и допунама Пословника  Скупштине 
Градске  општине  Палилула,  број  14-2/13-02  од  15.01.2013.  године,  објавити  у 
''Службеном листу Града Ниша''.

Број:
У Нишу,             2013. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник

Проф. др Миле Илић



Образложење

На  основу  члана  25.  Закона  о  локалној  самоуправи  (''Службени  гласник 
Републике  Србије'',  број  129/2007),  на  територији  Града  Ниша  образоване  су 
градске општине.

Чланом 88 тачка 1 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008)  прописано  је  да  скупштина  градске  општине  доноси  пословник  уз 
сагласност Скупштине Града.

Скупштина  Градске  општине  Палилула  је  на  седници  одржаној  дана 
15.1.2013.  године,  донела  Пословник  о  изменама  и  допунама  Пословника 
Скупштине Градске општине Палилула и доставила је Градском већу Града Ниша 
на  даљу  надлежност.  Измена  и  допуна  Пословника  предлаже  се  у  циљу 
усаглашавања са Законом о локалној самоуправи и са Првом изменом и допуном 
Статута Градске општине Палилула.

На  основу  датих  овлашћења,  Градско  веће  Града  Ниша  предлаже 
Скупштини Града Ниша да донесе решење којим ће дати сагласност на Пословник 
о изменама и допунама Пословника Скупштине Градске општине Палилула.

Председник

Проф. др Зоран Перишић



На основу члана 30 и 35  Статута градске општине Палилула  ("Службени 
лист града Ниша, број 123/08 и 109/12),  Скупштина Градске општине Палилула 
на седници од 15. 01.2013.  године, донела је:

П О С Л О В Н И К
О ИЗМЕНАМА И  ДОПУНАМА  ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

У Пословнику Скупштине Градске општине Палилула (''Службени лист Града 
Ниша'', број 123/08), врше се следеће измене и допуне:

Члан 1.

Брише се члан 7 који сада гласи:
''  На  конститутивној  седници  Скупштине  врши  се  верификација  мандата 
одборника,  избор  председника  Скупштине  и  постављење  секертара 
Скупштине.''

      Члан 2.

          У  члану  36  иза  речи:  ''пропише''  бришу  се  речи:''Комисија  за 
административна и мандатно-имунитетска питања'' и уписују  се речи: ''  Одбор 
за административна и мандатно-имунитетска питања.''

Члан 3.
           У  члану  40  иза  речи:  ''прописује''  бришу  се  речи:''  Комисија  за 
административна и мандатно-имунитетска питања'' и уписују се речи:'' Одбор за 
административна и мандатно-имунитетска питања.''
                                                      Члан 4.
           У члану 46 став 2 иза речи: ''упућује''  бришу се речи: ''Комисији за 
административна и мандатно-имунитетска питања'' и уписују се речи: ''Одбору 
за административна и мандатно-имунитетска питања.''

                                                        Члан 5.
         У члану 47  став 1 бришу се речи:''   Комисија за административна и 
мандатно-имунитетска питања'' и уписују се речи: ''Одбор за административна и 
мандатно-имунитетска питања.''
        У  ставу  2  иза  речи:  ''одлучује''  бришу  се  речи:  ''Комисија  за 
административна и мандатно-имунитетска питања'' и уписују  се речи: ''  Одбор 
за административна и мандатно-имунитетска питања.''
      У  ставу  4  иза  речи:  ''на  предлог''  брише  се  реч:''Комисије''  и  уписује 
реч:''Одбора''.

                                                        Члан 6.
     У члану 52  став 1 иза речи: ''мишљења''  бришу се речи ''  Комисије за 
административна и мандатно-имунитетска питања'' и уписују се речи: ''Одбора 
за административна и мандатно-имунитетска питања''.
    У  ставу  2  бришу  се  речи:  ''Комисија  за  административна  и 
мандатно-имунитетска питања'' и уписују се речи: '' ''Одбор за административна 
и мандатно-имунитетска питања''.

1



    У ставу 3 иза речи:''мишљења'' бришу се речи:''Комисије за административна 
и  мандатно-имунитетска  питања''  и  уписују  се  речи:  ''Одбора  за 
административна и мандатно-имунитетска питања''.

                                                      Члан 7.
   У члану 58 иза речи:''пропише'' бришу се речи: ''Комисија за административна 
и мандатно-иминитетска питања'' и уписују се речи: ''Одбор за административна 
и мандатно-имунитетска питања''.

                                                  Члан 8.
    Члан 62 брише се  и сада гласи:
    '' Комисија има председника и шест чланова.
      Председник сталног радног тела Скупштине  не може бити на сталном раду.
      Право на накнаду председника и чланова радних тела Скупштине  биће 
регулисано посебном Одлуком  Градске општине.''

Члан 9. 
Члан 63 брише се и сада гласи:

''Стална радна тела Скупштине су:
1. Комисија за омладину,
2. Комисија за спорт, 
3. Комисија за социјална питања,
4. Комисија за културу, образовање и историјско наслеђе,
5. Комисија за комуналне делатности и за рад са саветима грађана,
6. Комисија за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине,
7. Комисија за пројекте и предузетништво,
8. Комисија за родну равноправност и једнаке могућности,

  9.  Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања,
 10. Одбор за европске интеграције и за сарадњу са Сталном конференцијом 
      градова и општина.

Комисија за омладину даје мишљења о питањима  од значаја за младе и о 
њима обавештава органе градске општине, иницира, даје препоруке и учествује 
у  изради  локалне  омладинске  политике  у  области  образовања,  спорта  и 
културе,   даје предлоге за унапређење учешћа младих у јавном животу; даје 
препоруке  за  разне  видове  неформалне  едукације  младих  (семинари  и  сл), 
одржава комуникацију са институцијама, организацијама и појединцима који се 
баве омладинском проблематиком, иницира и предлаже различита омладинска 
истраживања, даје мишљења  о спречавању насиља и криминалитета и другим 
областима  од  значаја  за  младе  и  обавља  и  друге  послове  утврђене 
Пословником  Скупштине Градске  општине.
Комисија за спорт  разматра  предлоге прописа и других аката  из области 
спорта  и  даје  предлоге  за  развој  и  унапређење  спорта  и  јавних  спортских 
објеката, прати спортске манифастације, као и  примену прописа из ове области 
и  обавља  и  друге  послове  утврђене  Пословником   Скупштине  Градске 
општине.
Комисија за социјална питања  разматра питања из области здравствене и 
социјалне заштитe,  предлаже мере и активности које имају за циљ решавање 
здравствених и социјалних проблема грађана и породица на територији градске 
општине и  обавља друге  послове на унапређењу ових области и  обавља и 
друге послове утврђене Пословником  Скупштине Градске  општине.
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Комисија за културу, образовање и историјско наслеђе разматра предлоге 
прописа и других аката из области образовања, културе,   разматра и подноси 
предлоге  Скупштини  о  питањима  који  се  односе  на  заштити  објеката 
културно-историјског наслеђа, иницира и учествује у организовању културно – 
образовних манифестација од значаја за Градску општину и обавља и друге 
послове утврђене Пословником  Скупштине Градске  општине.
Комисија за комуналне делатности и за рад са саветима грађана разматра 
предлоге прописа и других аката из области комуналних делатности, разматра 
питања од непосредног интереса за грађане у области комуналног уређења и 
даје  предлоге  за  решавање  одређених  комуналних  проблема,  координира 
саветима грађана  усклађује њихове међусобне односе, усмерава и подстиче 
њихов рад, даје предлоге за решавање одређенох проблема, разматра  њихове 
захтеве и обавља и  друге послове утврђене Пословником  Скупштине Градске 
општине.
Комисија  за  привреду,  одрживи  развој  и  заштиту  животне  средине 
разматра планове и програме развоја, прати стање и проблеме у раду и развоју 
привреде, прати стање рада и развоја приватног предузетништва,  указује на 
проблеме са којима се суочавају приватни предузетници,  разматра питања из 
области пољопривреде и развоја села,  разматрa предлогe  одлука и других 
аката из ове области  (укључујући занатство,  угоститељство и туризам)  на 
подручју градске општине,  предлаже активности и предузимање мера на
побољшању  развоја  ових  области, даје  предлоге  о  заштити  и  унапређењу 
животне средине  и стара се и обезбеђује услове  за очување коришћење и 
унапређење  подручја  са  природним  лековитим  својствима  обавља  и   друге 
послове утврђене Пословником  Скупштине Градске  општине.
Комисија  за  пројекте  и  предузетништво учествује  у изради стратешких и 
појединачних  планова  развоја  у  областима  од  значаја  за  Градску  општину 
Палилула,  прати и  даје  мишљења о  њиховој  реализацији,  даје  мишљења о 
предлозима развојних пројеката, предлаже активности и предузимање мера на 
побољшању   развоја  ове  области  обавља  и  друге  послове  утврђене 
Пословником  Скупштине Градске  општине.
Комисија за родну равноправност и једнаке могућности прати остваривање 
равноправности полова,  предлаже активности и предузимање мера,  посебно 
оних  којима  се  остварује  политика  једнаких  могућности  на  нивоу  градске 
општине  обавља и друге послове утврђене Пословником  Скупштине Градске 
општине.
Одбор за  административна и мандатно-имунитетска питања се оснива за 
уређивање питања у вези са остваривањем права и дужности одборника,  као и 
одлучивање  о  појединим  правима  и  дужностима  из  радног  односа  лица  на 
функцијама, као и ради утврђивања да ли су подаци из уверења за одборнике 
сагласни  са  подацима  изрешења  Општинске  изборне  комисије  о  додели 
мандата одборницима, стара се о заштити имунитетских права и обављања 
других послова утврђених Пословником Скупштине градске општине. 
Одбор за европске интеграције и за сарадњу са Сталном конференцијом 
градова и општина - прати доношење закона,  других прописа и општих аката 
са  становишта  њихове  прилагођености  прописима  Европске  унује  и  Савета 
Европе,  прати  доношење  планова,   програма,   извештаја  и  информација  о 
поступку  стабилизације  и  придруживања  Европској  унији,  прати  реализацију 
стратегије  придруживања  и  све  предложене  и  покренуте  иницијативе  за 
убрзање реализације стратегије придруживања,
 прати активности на развоју и унапређењу међусуседске сарадње са земљама 
у
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региону и иницира активности градске општине за учешће у програмима који 
поспешују ову сарадњу, прати и предлаже одговарајуће облике повезивања и 
сарадње  са  Сталном  конференцијом  градова  и  општина,  прати  активности 
Сталне конференције градова и општина на унапређењу локалне самоуправе и 
предлаже мере за активно учешће градске општине у овом процесу, иницира 
повезивање и сарадњу са другим градским општинама у земљи и иностранству, 
прати и активно учествује у свим активностима Сталне конференције градова и
општина на јачању капацитета локалне самоуправе:  увођење праксе ЕУ у рад 
локалне самоуправе, модернизација комуналних услуга, јачање једнакости на 
локалном нивоу''. 
                                                    Члан 10.

Иза члана 63 додаје се нови члан 64 који сада гласи:
''  Одбор за  административна  и  мандатно-имунитетска  питања  и  Одбор  за 
европске  интеграције  и  за  сарадњу  са  Сталном  конференцијом  градова  и 
општина има председника и шест чланова, који се бирају на период од четири 
године и по истеку мандата могу бити поново изабрани.
    Председници Одбора  могу бити на сталном раду и остваривати права из 
радног односа.
     Право  на  накнаду  председника  и  чланова  Одбора   Скупштине   биће 
регулисано посебном Одлуком  Градске општине.
    
                                                     Члан 11.
       Иза члана 65 додаје се нови члан 66 који гласи:''Скупштина образује 
Општинску изборну комисију у складу са Законом''.

                                                     Члан 12.
    У члану 134 став 1 иза  речи:  ''Скупштине''  бришу се речи:''  Комисија  за 
административна и мандатно-имунитетска питања'' и уписују речи: '' Одбор за 
административна и мандатно-имунитетска питања''.

                                                     Члан 13.
   У  члану  135  став  1  иза  речи:''Статута''  бришу  се  речи:''Комисија  за 
административна и мандатно-имунитетска питања'' и уписују речи: '' Одбор за 
административна и мандатно-имунитетска питања''.

                                                   Члан 14.
       Сходно новонасталим изменама врши се пренумерација бројева од броја 
64 до броја 160.
                                                       Члан 15.
       У осталом делу Пословник остаје непромењен.

                                                       Члан 16.
Пословник о измени допуни Пословника објавити у Службеном листу града 

Ниша по добијању сагласности од стране Скупштине града Ниша.

                                                      Члан 17.
Пословник о измени и допуни пословника ступа на снагу наредног дана од 

објављивања  у Службеном листу града Ниша.

Број: 14 -2/13-02

4



У Нишу, 15.01.2013. године. ПРЕДСЕДНИК
                                                                                     Милош Стојковић

                                                 Образложење

Чланом  35 Статута  Градске општине Палилула  (''Службени лист града 
Ниша'', број 123/08 и 109/12)  регулисано је да начин, припреме, вођење и рад 
седнице Скупштине Градске општине Палилула и друга питања везана за рад 
Скупштине уређују се њеним Пословником.

Прва измена и допуна Статута Градске општине Палилула усвојена је на 
сеници Скупштине дана 15.11.2012. године.
 Ова измена и допуна Пословника предлаже се у циљу усаглашавања  са 
Законом  о  локалној  самоуправи  и  са  Првом  изменом  и  допуном  Статута 
Градске општине Палилула.
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