
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи ( ,,Сл.гласник РС” бр.129/07 и и 83/2014) и
члана  25  Статута града Пирота ( ,,Сл.лист града Ниша” бр. 52/2016), Скупштина града Пирота, на
седници одржаној 24.06.2016. године, донела је

ОДЛУКУ 
О ГРАДСКОМ ВЕЋУ ГРАДА ПИРОТА

Основне одредбе

Члан 1

Одлуком о Градском већу града Пирота уређује се: састав Градског већа, права и дужности
Градоначелника,  заменика  Градоначелника  и  чланова  Градског  већа,  начин  рада  и  одлучивања
Градског већа, акта Градског већа, однос Градског већа према Скупштини града и Градској управи и
друга питања од значаја за рад Градског већа.

Члан 2

Градско веће града Пирота је извршни oрган Града.

Члан 3

Градско веће: 

1.  предлаже  Статут,  буџет,  акт  о  организацији  Градске  управе  и  друге  одлуке  и  акте  које
доноси Скупштина града; 

2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града; 

3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе буџет
пре почетка фискалне године; 

4. врши надзор над радом Градске управе, поништава или укида акте Градске управе, који
нису  у  сагласности  са  законом,  статутом  и  другим  општим  актом  или  одлуком,  које  доноси
Скупштина града; 

5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и
установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; 

6. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике; 

7. поставља и разрешава начелника Градске управе; 

8. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 

9. информише јавност о свом раду; 

10. доноси Пословник о раду на предлог Градоначелника; 

11.  решава  сукоб надлежности између Градске  управе  и других предузећа,  организација  и
установа када на основу одлуке Скупштине града одлучују о појединим правима грађана, правних
лица или других странака; 

12. даје сагласност на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе; 

13.одлучује о отуђењу и давању на коришћење покретних ствари у складу са законом; даје
претходну сагласност месним заједницама, установама, јавним агенцијама и другим организацијама,
који су носиоци права коришћења на непокретностима у јавној својини Града, за давање у закуп и
одређивање намене истих; 

14. усваја план одбране Града, на предлог начелника Градске управе; 

15.одговорно је за стање припрема за одбрану;



16.врши и  друге  послове  утврђене  законом,  овим Статутом,  одлукама  Скупштине  града  и
другим актима.

Састав Градског већа и права и дужности Градоначелника,

заменика Градоначелника и чланова Градског већа

Члан 4

Градско веће чине: Градоначелник, заменик Градоначелника и девет чланова Градског већа,
које  бира  Скупштина  града,  на  период од  4  године,  тајним гласањем,  већином од укупног  броја
одборника.

Председник  Скупштине  града  предлаже  кандидата  за  Градоначелника,  а  кандидат  за
Градоначелника предлаже кандидате за заменика Градоначелника и за чланове Градског већа.

Члан 5

Градоначелник је председник Градског већа.
Заменик Градоначелника је члан Градског већа по функцији.
Чланови Градског већа које бира Скупштина града не могу истовремено бити одборници, а

могу бити задужени за једну или више одређених области из надлежности Града.
Градоначелник и заменик Градоначелника су на сталном раду.
Чланови Градског већа могу бити на сталном раду.

Члан 6

Члан Градског већа задужен за одређену област покреће иницијативе, усмерава и стара се о
спровођењу одлука, општих аката и других прописа у области за коју је задужен, учествује у раду и
одлучивању о свим питањима о којима се расправља на седницама Градског већа, остварује сарадњу
са другим органима, институцијама и субјектима у циљу ефективнијег обављања послова из своје
надлежности.

Члан Градског већа за свој рад, заступање и спровођење ставова Градског већа одговоран је
Градоначелнику и Скупштини града.

Члан 7

Чланови  Градског  већа  који  нису  на  сталном  раду  остварују  право  на  накнаду  за  рад  у
Градском већу.

Начин рада и одлучивања
Члан 8

Градоначелник представља Градско веће, сазива и води његове седнице.
Градоначелник је одговоран за законитост рада Градског већа.
У случају одсутности или спречености Градоначелника замењује га заменик Градоначелника.
Градоначелник је дужан да обустави од примене одлуку Градског већа  за коју сматра да није

сагласна закону.

Члан 9

Градско  веће  ради  и  одлучује  на  седницама  којима  присуствује  већина  од  укупног  броја
чланова Градског већа.

Градско веће одлучује већином гласова присутних чланова осим ако законом , Статутом града
или другим актима није предвиђена друга већина.

Начин  сазивања  седница  Градског  већа,  организација  и  рад  Градског  већа  и  радних  тела
уређују се Пословником о раду Градског већа.



Члан 10

Рад Градског већа је јаван.
Јавност  се  обезбеђује  позивањем представника  средстава  јавног  информисања  на  седнице

Градског већа, давањем информација и саопштења са одржаних седница, одржавањем конференција
за штампу или на други начин којим се обезбеђује да рад Градског већа буде доступан јавности.

Градско веће одређује који се подаци и материјали морају чувати као тајна.

Члан 11

За разматрање питања из своје надлежности, давање мишљења и предлога, Градско веће може
образовати комисије и друга стална радна тела.

Градско веће може за обављање одређених задатака образовати повремена радна тела.
Актом о образовању радних тела одређује се састав и задаци радног тела.

Члан 12

Председник сталног радног тела се одређује из реда чланова Градског већа, а чланови могу
бити и грађани.

Члан 13

Градско веће има секретара кога распоређује начелник Градске управе.
Секретар  Градског  већа  се  стара  о  обављању  стручних  послова  у  вези  са  сазивањем  и

одржавањем седница Градског већа и његових радних тела и руководи административним пословима
везаним за њихов рад.

За секретара Градског већа може  се   распоредити лице са завршеним правним факултетом,
положеним стручним испитом за  рад у државним органима и са радним искуством од најмање 3
година.

Секретар  Градског  већа  за  свој  рад  одговара  Градоначелнику,  Градском  већу  и  начелнику
Градске управе.

Однос Градског већа и Скупштине града

Члан 14
                                                        
Градско веће за свој рад одговара Скупштини града, а сваки члан Градског већа појединачно

одговара и Градоначелнику.
Градско веће  или поједини његов  члан могу се  разрешити пре  истека  времена  на  које  су

бирани, на образложени предлог Градоначелника или најмање трећине одборника, на исти начин на
који су и изабрани у складу са Статутом града и Пословником Скупштине града.

Истовремено са предлогом за  разрешење члана  Градског већа,  Градоначелник је  дужан да
Скупштини  града поднесе предлог  за  избор новог  члана  Градског већа,  која  истовремено доноси
одлуку о разрешењу и о избору.

Члан 15

На  седницама  Скупштине  града и  њених  радних  тела  Градско веће  представља
Градоначелник, заменик Градоначелника и други чланови Градског већа.

Градско веће преко Градоначелника или лица које он овласти, на седницама Скупштине града
и њених радних тела: излаже своје ставове о питањима која су на дневном реду тих седница, као и
ставове и објашњења приликом претреса предлога Градоначелника, може предложити да се претресе
одређено питање и по њему заузме став или да се одложи доношење  одређеног акта или претресања
одређеног питања док Градоначелник или Веће о том акт, односно питању не заузме став, а најкасније
у року од 8 дана.

Градоначелник или члан Градског већа кога он овласти даје одговоре на одборничка питања и



може захтевати да његово образложење о неком питању буде саслушано.

                                                             Члан 16

Градоначелник може одредити у своје име или у име  Градског  већа известиоца за давање
стручних и других објашњења на седницама Скупштине и њених радних тела поводом разматрања
предлога Градоначелника, као и разматрања других питања.

                                                             Члан 17

Градоначелник на  своју  иницијативу,  на  захтев  Скупштине  града подноси  извештај  о
извршењу буџета општине, извршењу других својих послова или о раду Градског већа.

Извештај о свом раду и раду Градског већа Градоначелник подноси најмање једном годишње.

                                                             Члан 18

Градоначелник се може изјаснити о сваком предлогу који  он није  покренуо  у  Скупштини
града, а  обавезно  се  изјашњава  о  питањима  која  се  тичу  рада  општинских  органа  управе  и
организацијама, као и другим питањима од значаја за његов рад.

                                                                         Члан 19

Градоначелник има право да повуче предлог одлуке или другог акта који је поднео Скупштини
града све до закључења претреса по том предлогу.

Однос Градског већа према Градској управи и организацијама

                                                                         Члан 20

Градоначелник и  Градско веће дају смернице  и  заузимају начелне  ставове  за  извршавање
одлука,  других прописа и општих аката,  али се исти не могу односити на поступање у управним
стварима.

Градоначелник  и  Градско веће могу наложити  Градској управи да у одређеном року донесе
прописе или предузме радњу за коју је овлашћена или поднесе извештај о појединим питањима са
одговарајућим предлозима.

Акт о организацији Градске управе доноси Скупштина града на предлог Градског већа.
Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе доноси начелник уз сагласност

Градског већа.

                                                            Члан 21

Градско веће  решава  сукоб  надлежности  између  Градске управе  и  других  предузећа,
организација  и  установа  кад  на  основу  одлуке  Скупштине  града одлучују  о  појединим  правима
грађана, правних лица или других странака.

Акти Градског већа

Члан 22

Градско веће  у  вршењу  послова  из  своје  надлежности доноси:  одлуке, правилнике,
програме,решења,  закључке,  упутства,  наредбе,  препоруке  и  друга  акта  у  складу  са  законом  и
Статутом града.

Одлуком се на општи начин уређују питања из надлежности Градског већа.
Правилником се ближе разрађују поједине одредбе закона и других прописа, као и интерних



аката које доноси Скупштина града.
Решењем  се  именује,  образује,  утврђује,  одређује  нека  правна  ствар,  када  се  одлучује  о

појединачним правима и обавезама појединих субјеката.
Закључком  се  прецизирају  ставови  односно  опредељења,  мишљења,  констатације,  налози,

задужења и овлашћења, поводом разматрања одређених питања.
Упутством се прописује начин рада и вршења послова органа Града, предузећа, установа или

других организација у извршавању појединих одредби одлука и других прописа.
Наредбом се ради извршавања појединих одредаба одлука  и других прописа наређује  или

забрањује поступање у одређеној ситуацији која има општи значај.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 23

Ступањем  на  снагу  Одлуке  о  Градском  већу  града  Пирота  престаје  да  важи  Одлука  о
Општинском већу општине Пирот ( Сл.лист града Ниша бр.56/2008 и 44/12).

Ова Одлука ступа на снагу у року од  осам дана од дана објављивања, а иста ће се објавити
у ,,Службеном листу града Ниша".

СКУПШТИНА ГРАДА ПИРОТА

I бр. 06/27-16
24.06.2016 год.
П и р о т
                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                                                                  
                                                                                                               Милан Поповић


