Врз основа на членот 44. од Деловникот на Собранието на градот
Панчево („Службен лист на градот Панчево“ број 1/15-пречистен текст),
Комисијата за прописи на Собранието на градот Панчево, на седницата
одржана на 2. октомври 2015. година, го утврди пречистениот текст на
Статутот на градот Панчево.
Пречистениот текст на Статутот на градот Панчево опфаќа: Статут на
градот Панчево („Службен лист на градот Панчево“ број 1/14-пречистен
текст), Одлука за измени на Статутот на градот Панчево („Службен лист на
градот Панчево“ број 24/14), Одлука за измени на Статутот на градот
Панчево („Службен лист на градот Панчево“ број 21/15) во кои е утврден
денот на нивното влегување во сила.
СТАТУТ НА ГРАДОТ ПАНЧЕВО
(пречистен текст)
I

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1.
Градот Панчево (во натамошниот текст: Град) е територијална
единица во која граѓаните остваруваат локална самоуправа.
Граѓаните кои имаат избирачко право и кои живеат на територијата на
Градот управуваат со работите на локалната самоуправа, во согласност со
Уставот, Законот и Статутот на градот (во натамошниот текст: Статут).
Член 2.
Територијата на Градот се утврдува со закон и составена е од
населени места, односно подрачја на катастарски општини, и тоа:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Реден
Населено место
Катастарска општина
број
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Банатски Брестовац
Банатски Брестовац
2.
Банатско Ново Село
Банатско Ново Село
3.
Долово
Долово
4.
Глогоњ
Глогоњ
5.
Иваново
Иваново
6.
Јабука
Јабука
7.
Качарево
Качарево
8.
Омољица
Омољица
9.
Панчево
Панчево
Војловица
10.
Старчево
Старчево
Член 3.
На територијата на Градот во службена употреба е српскиот јазик и
неговото кирилско писмо.
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Покрај српскиот јазик и неговото кирилско писмо, на територијата на
населените места во службена употреба се и јазиците и писмата на
националните малцинства, и тоа:
- на територијата на Населеното место Иваново во службена
употреба се и бугарскиот јазик и писмо и унгарскиот јазик и писмо;
- на територијата на Населеното место Банатско Ново Село во
службена употреба се и романскиот јазик и писмо;
- на територијата на Населеното место Јабука во службена употреба
се и македонскиот јазик и писмо;
- на територијата на Населеното место Панчево, катастарската
општина Војловица во службена употреба се и унгарскиот јазик и писмо.
Член 4.
Градот има својство на правно лице.
Седиштето на градот е во Панчево.
Органите на Градот имаат печат со тркалезна форма, со текст
напишан на српски јазик и кирилично писмо «Република Србија, Автономна
Покраина Војводина и име на органот на Градот», а во средниот дел е грбот
на Република Србија под кој пишува «Панчево», што претставува
означување на седиштето на Градот.
На територијата на населените места во кои во службена
употреба се и јазиците и писмата на националните малцинства текстот на
печатот се пишува и на јазиците и писмата на националните малцинства.
Пречникот на печатот кој се пишува на српски јазик и кирилично
писмо изнесува 32 мм, а пречникот на печатот кој се пишува на српски јазик
и кирилично писмо и на јазикот и писмото на припаднците на националните
малцинства изнесува од 40 мм до 60 мм.
Член 5.
Градот има свои симболи, грб и знаме.
Член 6.
Грбот на Градот е ликовно изразен со штит во стилот на ренесанса на
кој што има тврдина со две кули и една отворена порта, во која стои витез
во оклоп со копје, а под тврдината има две брановидни пруги кои ги
симболизираат реките Дунав и Тамиш. На врвот на штитот има круна со пет
кули.
Грбот е изведен во црвена, сина и бела боја.
Со одлука на Собранието на градот (во натамошниот текст:
Собрание) се утврдуваат начинот и условите под кои може да се употреби
грбот на Градот.
Член 7.
Знамето на Градот во основа е бело, со грбот на Градот во средниот
дел на знамето.
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Со одлука на Собранието се утврдуваат начинот и условите под кои
може да се употреби знамето на Градот.
Член 8.
Градот има свој празник.
Празникот на Градот се утврдува со одлука на Собранието, со
претходна согласност на покраинскиот секретаријат надлежен за работата
на локалната самоуправа.
Член 9.
Градот востановува награди и други јавни признанија.
Градот може да додели признание почесен граѓанин на Градот.
Наградите и другите јавни признанија, како и признанието почесен
граѓанин се доделуваат по повод Празникот на Градот.
Видовите на награди и останатите јавни признанија, условите и начинот на нивното доделување, како и условите и начинот на доделување на
признанието почесен граѓанин, се уредуваат со посебна одлука на
Собранието.
Член 10.
Одлуката за имињата на улиците, плоштадите, градските населби,
села и останатите делови на населените места ја донесува Собранието, со
претходна согласност на покраинскиот секретаријат надлежен за работите
на локалната самоуправа.
Член 11.
Градот има свој имот над кој врши сопственички овластувња преку
органот на Градот во согласност со законот.
Финансирањето на Градот како и условите под кои Градот може да се
задолжува се уредуваат со Закон.
Член 12.
Правната заштита на имотните права и интереси на Градот ги врши
Градското правобранителство на градот Панчево (во натамошниот текст:
Градското правобранителство).
Градското правобранителство презема правни дејства и користи
правни средства пред судовите и другите надлежни органи поради
остварување на имотните права и интереси на Градот и на неговите органи
и организации.
Надлежноста, положбата, уредувањето и организацијата, како и
останатите прашања од значење за работата на Градското
правобранителство се утврдуваат со посебна одлука на
Собранието.
Член 13.
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Поради остварување на своите права и должности и задоволување
на потребите на граѓаните, Градот може да основа претпријатија, установи и
други организации кои вршат јавна служба во согласност со законот и
Статутот.
Градот може со договор, врз основа на принципите на конкуренција и
транспарентност, да му го довери на правно или физичко лице
извршувањето на работите од ставот 1. од овој член.
Член 14.
Поради задоволување на општи, заеднички и секојдневни потреби на
населението на еден дел од територијата на градот, Градот може да
образува месни заедници или други форми на месна самоуправа.
Член 15.
Градот соработува и се здружува со останатите единици на
локалната самоуправа поради остварување на заеднички цели, планови и
програми на развој, како и други потреби од заеднички интерес, а за
нивното остварување може да здружува средства и да образува заеднички
органи, претпријатија, установи и други организации и служби во согласност
со законот и Статутот.
Органите на Градот може да соработуваат со невладини организации,
хуманитарни организации и со други организации во интерес на Градот и на
неговите граѓани.
Член 16.
Град може да соработува со единици на локалната самоуправа на
други држави, во рамките на надворешната политика на Република Србија,
со почитување на територијалното единство и на правниот поредок на
Република Србија во согласност со Уставот и законот.
Одлуката за воспоставување на соработка, односно склучување на
спогодба за соработка со единица на локалната самоуправа на друга
држава ја донесува Собранието, со согласност на Владата.
Член 17.
Граѓаните учествуваат во работата на Градот преку граѓанските
иницијативи, собир на граѓани, референдуми, како и преку своите
одборници во согласност со Уставот, законот и Статутот.
Член 18.
Работата на органите на Градот е јавна.
Јавноста во работата се обезбедува:
- преку издавање на билтени, информатори, соработка со медиуми,
презентирање на одлуки и други акти на јавноста и со поставување на
интернет презентации;

5
- преку организирање на јавни расправи од страна на органите на
Градот, во согласност со законот, Статутот и одлуките на органите на
Градот;
- и во други случаи утврдени со Статутот и со другите акти на органите
на Градот.
Член 19.
Термините кои, во овој статут, се однесуваат на положбите,
професиите, односно занимањата во машки род подразбираат исти термини
во женскиот род.
II

НАДЛЕЖНОСТ НА ГРАДОТ

Член 20.
Градот ги врши своите надлежности утврдени со Устав и закон и
доверените надлежности кои на Градот му се со закон доверени од рамките
на надлежност на Република Србија и одлуката на Автономна Покраина
Војводина доверени од рамките на надлежност на Автономна Покраина
Војводина.
Член 21.
Градот, преку своите органи, во согласност со Уставот и законот:
1) донесува програми за развој;
2) донесува просторен план на Градот и урбанистички планови;
3) донесува буџет и завршна сметка;
4) ја утврдува стапката на изворни приходи на Градот, како и начинот
и мерилата за одредување на висината на локалните такси и надомести;
5) уредува и обезбедува вршење и развој на комуналните дејности
(снабдување со вода за пиење, пречистување и отстранување на
атмосферски и отпадни води, производство и дистрибуција на топлинска
енергија, управување со комуналниот отпад, градски и приградски превоз на
патници, управување со гробишта и погребни услуги, управување со јавни
паркинзи, обезбедување на јавно осветлување, управување со пазари,
одржување на улици и патишта, одржување на хигиена на површините за
јавна намена, одржување на јавни зелени површини, оџачарски услуги,
дејност на зоохигиена) како и организациони, материјални и други услови за
нивно вршење;
6) се грижи за одржување на станбените згради и за безбедноста при
нивното користење и ја утврдува висината на надоместоците за одржување
на станбените згради;
7) спроведува постапка на иселување на нелегално вселените
станари во становите и заедничките простории во станбените згради;
8) донесува програми за уредување на градежното земјиште, уредува
и обезбедува вршење на работите на уредување и користење на
градежното земјиште и ја утврдува висината на надоместоците за
уредување и користење на градежното земјиште;
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9) донесува програми и спроведува проекти за локален економски
развој и се грижи за унапредување на општата рамка за стопанисување во
единицата на локалната самоуправа;
10) уредува и обезбедува располагање со деловниот простор во јавна
сопственост на градот, го утврдува износот на закуп на деловен простор и
врши надзор над користењето на деловниот простор.
11) се грижи за заштитата на животната средина, донесува програми
за користење и заштита на природните вредности и програми за заштита на
животната средина, односно локални акциски и санациски планови, во
согласност со стратешките документи и своите интереси и специфичности и
утврдува посебна накнада за заштита и унапредување на животната
средина и се грижи за нивно извршување.
12) уредува и обезбедува вршење на работите кои се однесуваат на
изградба, рехабилитација и реконструкција, одржување, заштита,
користење, развој и управување со локалните јавни и некатегорирани
патишта, како и улици во населбите;
13) уредува и обезбедува посебни услови и организација на
авто-такси превоз на патници;
14) уредува и обезбедува организација на превозот во линиската
пловидба кој се врши на територијата на градот како и одредува делови од
брегот и водениот простор на кои може да се градат хидроградежни објекти
и да се поставуваат пловни објекти;
15) основа стоковни резерви и ги утврдува нивниот обем и структура,
со согласност од надлежното министерство, поради задоволување на
потребите на локалното население;
16) основа установи и организации во областа на основното
образование, култура, примарна здравствена заштита, физичка култура,
спорт, детска заштита и туризам, го следи и обезбедува нивното
функционирање;
17) основа установи во областа на социјалната заштита и го следи и
обезбедува нивното функционирање, дава дозволи за почеток на работа на
установите за социјална заштита кои ги основаат други правни и физички
лица, ја утврдува исполнетоста на условите за давање на услугите за
социјална заштита, утврдува нормативи и стандарди за извршување на
активностите на институциите кои ги основал, донесува прописи за правата
во социјалната заштита и врши работи на државен старател;
18) организира вршење на работите во врска со заштитата на
културните добра од значење за Градот, го поттикнува развојот на
културното и уметничкото творештво, обезбедува средства за финансирање
и суфинасирање на програми и проекти во областа на културата од значење
за градот и создава услови за работа на музеите и библиотеките и на
другите културни институции чиј е основач;
19) организира заштита од елементарните и останатите поголеми
катастрофи и заштита од пожари и создава услови за нивно отстранување,
односно ублажување на нивните последици;
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20) донесува основи на заштита, користење и уредување на
земјоделското земјиште и се грижи за нивното спроведување, одредува
ерозивни подрачја, се грижи за користење на пасиштата и одлучува за
преобразбата на пасишта кон друга култура;
21) го регулира и утврдува начинот на користење и управување со
изворите, јавните бунари и чешми, ги утврдува условите за водостопанство,
издава одобренија за управување со водите и дозволи за управување со
води за објекти од локално значење;
22) се грижи и обезбедува услови за зачувување, користење и
унапредување на подрачјата со природни лековити својства;
23) го поттикнува и се грижи за развојот на туризмот на својата
територија и ја одредува висината на таксата за престој;
24) се грижи за развојот и унапредувањето на угостителството,
занаетчиството и трговијата, ги одредува работното време, местата на кои
може да се вршат одредени дејности и другите услови за нивната работа;
25) располага со имотот на Градот, ги користи средствата кои се во
државна сопственост и се грижи за нивното зачувување и зголемување.“
26) го регулира и организира извршувањето на работите во врска со
чувањето и заштитата на домашните и егзотични животни;
27) ја организира правната заштита на своите права и интереси;
28) образува органи, организации и служби за потребите на Градот и
ја регулира нивната организација и работа;
29) помага во развојот на различните форми на самопомош и
солидарност со лицата со посебни потреби како и со лицата кои се
суштински во нееднаква положба во однос на другите граѓани и поттикнува
активности и им помага на организациите на инвалиди и на другите
социјално-хуманитарни организации на својата територија;
30) го поттикнува и помага развојот на задругарството;
31) организира служба за правна помош на граѓаните;
32) се грижи за остварувањето, заштитата и унапредувањето на
човековите права и индивидуалните и колективни права на припадниците
на националните малцинства и етнички групи; се грижи за остварувањето,
заштитата и унапредувањето на рамноправноста меѓу жените и мажите,
усвојува стратегии и посебни мерки насочени кон создавање на еднакви
можности за остварување на права и за отстранување на нееднаквост;
33) утврдува јазици и писма на националните малцинства кои се во
службена употреба на територијата на Градот;
34) се грижи за јавното информирање од локално значење и
обезбедува услови за јавно информирање на српски језик и на јазиците на
националните малцинства кои се користат на територијата на Градот;
35) пропишува прекршоци за повреда на градските прописи;
36) формира инспекциски служби и врши инспекциски надзор над
извршувањето на прописите и другите општи акти кои се под надлежност на
Градот;
37) формира комуналната полиција, го обезбедува и организира
вршењето на работите на комуналната полиција.
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38) ја уредува организацијата и работата на мировните совети;
39) ја уредува и обезбедува употребата на името, грбот и другите
симболи на Градот;
40) ја поддржува работата на организациите и здруженијата на
граѓани;
41) регулира и создава услови за грижа за младите, донесува и
реализира стратегија и акционен план на политиката за млади и создава
услови за младински организации;
42) регулира и обезбедува функционирање на системите за цивилна
заштита, донесува план и програма за развој на системите за заштита и
спасување, донесува Проценка на загрозеност и План за заштита и
спасување во вонредни ситуации и ги врши и сите други работи одредени со
закон;
43) изработува планови за одбрана кои се составен дел од Планот за
одбрана на Република Србија, презема мерки за ускладување на
подготовките за одбрана на правни лица во дејностите од своја надлежност
со одбрамбените подготовки на Автономната покраина и Планот за одбрана
на Република Србија, презема мерки за функционирање на градот во воена
и вонредна состојба, спроведува мерки за подготвеност и презема други
мерки потребни за премин на организација во воена и вонредна состојба,
врши и други работи одредени со закон.
44) врши и други работи од директен интерес за граѓаните, во
согласност со Уставот, законот и Статутот.
Член 22.
Градот извршува и одредени доверени работи како што се: одредени
работи на инспекциски надзор од областа на образованието, здравството,
заштита на животната средина, рударство, промет на стоки и услуги,
земјоделство, водостопанство и шумарство, сообраќај, градежништво и
други инспекциски работи во согласност со законот.
III

ФИНАНСИРАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ГРАДОТ

Член 23.
За вршење на работите на Градот утврдени со Устав и закон, за
вршење на со закон доверените работи од рамките на надлежност на
Република Србија, како и за вршење на одредени работи кои од својата
надлежност со одлука ги доверува Автономна Покраина Војводина, на
Градот му припаѓаат приходи и примања утврдени со закон.
Член 24.
Сите приходи на Градот се општи приходи на буџетот и може да се
користат за било која намена, во согласност со законот и Одлуката за
буџетот на Градот, освен оние приходи чиј наменски карактер е утврден со
закон.
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Член 25.
Собранието донесува буџет на Градот за секоја фискална година, во
кој се искажуваат сите приходи и примања, задолжувања и други
финансиски трансакции, расходи и други издатоци, во согласност со
законот.
По истекот на годината за која е донесен буџетот се изготвува
завршна сметка за извршување на буџетот на Градот.
Член 26.
За извршување на буџетот на Градот Градоначалникот му одговара
на Собранието.
Градската управа е обврзана редовно да го следи извршувањето на
буџетот, и по потреба, а најмалку два пати годишно, да ги информира
Градоначалникот и Градскиот совет.
Член 27.
Собранието ги разгледува, најмалку еднаш годишно, програмата за
работа и извештајот за работа и користење на буџетските средства на
корисникот на буџетот Градот, доколку со Статут не е поинаку одредено.
Поради контрола на користење на буџетските средства
Градоначалникот, во согласност со законот, основа градска служба за
инспекција и независна организациона единица за интерна ревизија.“
Член 28.
За задоволување на потребите на граѓаните во Градот или во дел од
градот, средства може да се собираат преку самопридонес.
Член 29.
Иницијативата за воведување на самопридонес (во натамошниот
текст: Иницијатива) за територијата на Градот може да ја поднесат:
- најмалку 10% од граѓаните кои имаат избирачко право и постојано
живеалиште на подрачјето на кое се собираат средствата за самопридонес
и
- најмалку 1/3 од одборниците на Собранието.
За некои делови од градот, подрачја на населени места, односно
месни заедници покрај лицата наведени во претходниот став, Иницијатива
може да поднесе и органот на месната заедница.
Иницијативата се поднесува во Собранието во писмена форма. Кон
Иницијативата се поднесува програма со која се утврдуваат изворите,
намената и начинот на обезбедување на вкупните финансиски средства за
реализација на проектот кој е предмет на одлуката.
Собранието е обврзано на првата идна седница да расправа за секоја
полноважна Иницијатива и за донесената одлука да го извести
поднесителот на Иницијативата.
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Член 30.
Одлуката за прифаќање на Иницијативата, Собранието ја донесува со
мнозинство гласови од вкупниот број на одборници.
Кога Собранието ќе ја прифати Иницијативата, со истата одлука го
задолжува Градскиот совет во одреден рок да подготви текст за Предлог на
одлуката за воведување на самопридонес во согласност со поднесената
Иницијатива.
Член 31.
Предлогот на одлуката за воведување на самопридонес
содржи податоци кои се однесуваат на:
- подрачјето на кое се собираат средствата;
- потребите, односно намените за кои се собираат средствата;
- времето за кое се собираат средствата;
- вкупниот износ на средствата што се собираат;
- обврзници, начин и рокови на извршување на самопридонесот, како
и лица кои се ослободуваат од таа обврска;
- висина на самопридонесот (основа, пропорционална стапка и др.);
- начин на водење на евиденција за средствата;
- износ и единица мерка за пресметување кога самопридонесот се
изразува во работа, превознички и други услуги;
- начин на остварување на надзор над граѓаните во наменското
користење на средствата и
- начин на враќање на средствата кои ќе се остварат над износот кој
е одреден со одлука.
Собранието утврдува предлог на одлуката за воведување на
самопридонес со мнозинство гласови од вкупниот број на
одборници.
Кога Собранието ќе го утврди предлогот на одлуката од претходниот
став, донесува Одлука за распишување на референдум за воведување на
самопридонес, именува Комисија за спроведување на референдумот и ги
утврдува нејзините задачи.
Член 32.
Одлуката за воведување на самопридонес граѓаните ја донесуваат на
референдум во согласност со прописите со кои е уреден методот за
непосредно изјаснување на граѓаните.
Одлуката од претходниот став ја донесуваат граѓаните кои имаат
избирачко право и постојано живеалиште на местото на кое се собираат
средствата.
Одлуката ја донесуваат и граѓаните кои немаат избирачко право и
постојано живеалиште на местото на кое се собираат средствата, ако на тоа
подрачје имаат недвижен имот, а со средствата се подобруваат условите за
користење на тој имот.
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Одлуката се смета за усвоена кога за неа ќе се изјасни мнозинството
од вкупниот број на граѓани од ставовите 2. и 3. од овој член.
IV

ОРГАНИ НА ГРАДОТ

Член 33.
Органи на градот се: Собрание, Градоначалник, Градски совет и
Градска управа.
1. Собрание
Член 34.
Собранието на градот е највисокиот орган на Градот кој ги врши
основните функции на локалната власт, утврдени со Устав, закон и со овој
статут.
Член 35.
Собранието има 70 одборници.
Одборниците се избираат на непосредни избори, со тајно гласање, во
согласност со законот.
Одборниците се избираат на четири години.
На Одборникот му почнува и престанува одборничкиот мандат под
услови и на начин утврдени со занон.
Собранието се смета конституирано со изборот на претседател на
Собранието и со поставување на секретар на Собранието.
Член 36.
Одборникот не може да биде повикан на кривична одговорност,
притворен или казнет поради изнесеното мислења или давање на глас на
седниците на Собранието и на работните тела.
Член 37.
Право и должност на одборникот е да учествува во работата на
Собранието и на неговите работни тела, на Собранието да му предлага
расправа за одредени прашања, да поднесува предлози за одлуки и други
акти од надлежност на Собранието и да дава амандмани на предлог
одлуките и останатите акти, да поставува прашања во врска со работата на
органите на Градот и да учествува во другите активности на Собранието.
Одборникот има право да биде редовно известен за прашањата кои
влијаат на извршувањето на одборничката должност, од органите и
службите да бара податоци кои му се потребни за работа, како и стручна
помош во подготовка на предлозите за Собранието.
Правата и должностите на одборникот поблиску се уредуваат со
деловникот на Собранието.
Член 38.
Правото на одборникот на надомест на трошоците за пристигнување
и заминување на седницата на Собранието и на неговите работни тела и
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надомест на останатите трошоци во врска со вршењето на одборничката
функција се уредува со посебна одлука на Собранието.
Член 39.
Собранието, во согласност со законот:
1) донесува Статут на Градот и Деловник на Собранието;
2) донесува буџет и ја усвојува завршната сметка на Градот;
3) ја утврдува стапката на изворни приходи на Градот, како и начинот
и мерилата за одредување на висината на локалните такси и надоместоци;
4) донесува програма за развој на Градот и на одредени дејности;
5) донесува просторен план, урбанистички планови и го уредува
користењето на градежното земјиште;
6) донесува акти со кои се уредува и се обезбедува извршувањето на
комуналните дејности и нивниот развој, доверување, начин и услови на
вршење на комуналните дејности, како и другите прашања од значење за
извршувањето на комуналните дејности;
7) донесува прописи и други општи акти;
8) распишува градски референдум и референдум на дел на
територијата на Градот, се изјаснува за предлозите кои се содржат во
граѓанската иницијатива и ги утврдува предлог одлуките за самопридонес;
9) основа служби, јавни претпријатија, установи и организации
утврдени со статутот на градот и врши надзор над нивната работа;
10) ги именува и разрешува надзорниот одбор и директорите на
јавните претпријатија, чиј е основач и дава согласност на нивните статути,
во согласност со законот;
11) ги именува и разрешува управните и надзорните одбори и
директори на установи, организации и служби, чиј е основач и дава
согласност на нивните статути, во согласност со законот;
12) образува комисија за именување на директорите на јавните
претпријатија, чиј е основач;
13) дава согласност за вложување на капиталот на јавното
претпријатие, чиј е основач;
14) дава согласност на тарифа (одлука за цени, тарифен систем и
др.), освен ако со друг закон не е предвидено согласноста да ја дава друг
државен орган;
15) дава согласност на актот за проценка на вредностите на
капиталот и искажувањето на тој капитал во акции, како и на програмата и
одлуката за сопственичката трансформација;
16) дава согласност на статусните промени на јавното претпријатие,
чиј е основач;
17) избира и разрешува претседател на Собранието и заменик на
претседател на Собранието;
18) поставува и разрешува секретар и заменик секретар на
Собранието;
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19) го избира и разрешува Градоначалникот, и на предлог на
Градоначалникот ги избира и разрешува заменикот на градоначалникот и
членовите на Градскиот совет;
20) ги утврдува градските такси и другите локални приходи кои на
Градот му припаѓаат по закон;
21) го утврдува надоместот за уредување и користење на градежното
земјиште;
22) донесува акт за давање на согласност на упис на право на
сопственост на јавни претпријатија и друштва на капитал чиј основач е
Градот;
23) одлучува за отуѓување и давање под закуп на неизградено
градежно земјиште во јавна сопственост на Градот;
24) одлучува за располагање со средствата во јавна сопственост на
Градот во согласност со законот (давање на средства на користење,
давање под закуп, пренос на правата на јавна сопственост на друг носител
на јавна сопственост со надомест или без надомест вклучувајќи и размена,
одредување на корисник на недвижен имот кој е во споственост Градот
преку наследство, подарок или на поинаков начин, одземање на правото на
користење во случај пропишан со закон, отуѓување на имотот од јавна
сопственост на Градот, стекнување на имот во јавна сопственост на Градот,
засновање на хипотека на недвижен имот, вложување во капитал,
заложување на подвижен имот);
25) одлучва за доверување на функции на управување над
недвижниот имот во јавна сопственост на Градот на субјекти утврдени со
закон;
26) одлучва за давање под закуп на деловен простор за период
подолг од 5 години;
27) одобрува вложувања во деловен простор даден под закуп за
период подолг од 5 години;
28) донесува акт за јавно задолжување на Градот, во согласност со
законот со кој се уредува јавниот долг;
29) го регулира работното време на угостителските, трговските и
занаетчиските објекти;
30) дава мислење за републичкиот, покраинскиот и регионалниот
просторен план;
31) донесува план за одбрана и го ускладува со создадените промени
и потреби;
32) донесува одлука за организација и функционирање на цивилната
заштита на територија на Градот;
33) донесува план и програма за развој на системот за заштита и
спасување на територија на Градот;
34) донесува процена на загрозеноста и план за заштита и спасување
во вонредни ситуации;
35) формира Градски штаб за вонредни ситуации;
36) дава мислење за законите со кои се уредуваат прашањата од
интерес за локалната самоуправа;
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37) дава согласност на употреба на името, грбот и на останатите
обележја на Градот;
38) врши и други работи утврдени со законот и Статутот.“
Член 40.
Собранието одлучува доколку на седницата присуствува мнозинство
од вкупниот број на одборници.
Одлуките се донесуваат со мнозинство гласови од присутните
одборници, доколку со закон или статут не е поинаку одредено.
Собранието на градот одлучува со мнозинство гласови од вкупниот
број на одборници кога одлучува за:
1) донесување и промени на Статутот;
2) донесување и промени на буџетот;
3) донесување и промени на просторниот план и на урбанистичките
планови;
4) во други случаи предвидени со закон и со овој статут.
Член 41.
Седницата на Собранието ја свикува претседателот на Собранието,
по потреба, а најмалку еднаш во три месеци.
Претседателот на Собранието должен е седницата да ја закаже по
барање на Градоначалникот, на Градскиот совет или на една третина од
одборниците, во рок од седум дена од денот на поднесување на барањето,
така да, денот на одржување на седницата биде најдоцна во рок од 15 дена
од денот на поднесување на барањето.
Доколку претседателот на Собранието не ја закаже седницата во
рокот предвиден во ставот 2. на овој член, седницата може да ја закаже
поднесителот на барањето, а со неа претседава одборникот кој ќе го одреди
поднесителот на барањето.
Претседателот на Собранието може да ја одложи седницата која ја
свикал само во случај кога не постои кворум потребен за работа, а во
другите случаи за одложување на седницата одлучува Собранието.
Член 42.
Начинот на подготовка, свикувањето, водењето, работата, и
одлучувањето на седниците на Собранието се уредуваат со Деловникот на
Собранието.
Член 43.
Собранието основа постојани и повремени работни тела за
разгледување на прашања од својата надлежност.
Работните тела даваат мислења за предлозите на прописите
донесени од страна на Собранието и вршат и други работи од областа за
која се образувани.
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Постојани работни тела на Собранието се совети и комисии.
Членовите на постојаните работни тела се избираат од редот на
одборници, експерти во соодветните области и граѓаните.
Мандатот на членовите на постојаните работни тела трае до истекот
на мандатот на одборниците на Собранието, а можат да бидат разрешени
пред истекот на мандатот.
Претседателот на постојаното работно тело се избира од редот на
одборниците.
Претседателот, заменикот на претседателот и членовите на
постојаните работни тела ги избира и разрешува Собранието на предлог на
претседателот на Собранието, со претходни консултации со одборничките
групи.
Работното тело може да му поднесе Иницијатива на претседателот на
Собранието за разрешување, односно избор на претседател, заменик
претседател и членови на работното тело.
Член 44.
Јурисдикцијата, составот и начинот на работа на постојаните
работни тела детално се уредуваат со Деловникот на Собранието.
Член 45.
Постојани работни тела на Собранието се:
1. Совет за буџет и финансии;
2. Совет за млади;
3. Совет за родова еднаквост;
4. Совет за социјални дејности;
5. Совет за заштита на животната средина;
6. Комисија за кадровски, административни прашања и работни
односи;
7. Комисија за мандатни прашања;
8. Комисија за претставки и поплаки; и
9. Комисија за прописи.
Член 46.
Собранието, по потреба, основа привремени работни тела поради
разгледување на одделни прашања и извршување на одредени задачи од
надлежност на Собранието.
Собранието со посебна одлука за основање на привремено работно
тело, го утврдува името на привременото работно тело и областа за која се
основа, составот, делокругот на работа, бројот на членови, како и други
прашања од значење за работата на привременото работно тело.
Член 47.
Собранието има претседател на Собранието.
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Претседателот на Собранието ја организира работата на Собранието,
ги свикува и раководи со седниците, се грижи за остварувањето на
транспарентност на Собранието, потпишува акти донесени од страна на
Собранието и врши и други работи предвидени со Статутот и Деловникот на
Собранието.
Претседателот на Собранието може да биде во редовен работен
однос во Градот, за што одлучува Собранието, при избор или по потреба во
текот на мандатот.
Член 48.
Претседателот на Собранието го избира Собранието од редот на
одборници, на време од четири години.
Изборот на претседател на Собранието се врши со тајно гласање.
Кандидатот за претседател на Собранието може да го предложат
најмалку 1/3 од вкупниот број на одборници во писмена форма.
Одборникот може да учествува во номинирање само на еден
кандидат.
За претседател на Собранието се избира кандидатот кој добил
мнозинство гласови од вкупниот број на одборници.
Ако се предложени повеќе кандидати, а ниту еден не го добил
потребното мнозинство, изборот ќе се повтори, и тоа меѓу кандидатите кои
добиле најголем број на гласови.
Во вториот круг избран е кандидатот кој добил мнозинство гласови
од вкупниот број на одборници.
Ако ни во вториот круг ниту еден од предложените кандидати не го
добие потребното мнозинство гласови, се повторува изборната постапка.
Член 49.
Претседателот на Собранието има заменик, кој го заменува во случај
на негово отсуство или спреченост да ја врши својата должност.
Изборот на заменик се врши по постапка и на начин на кој се избира
и претседателот на Собранието.
Член 50.
На претседателот и на заменикот на претседателот на Собранието
мандатот им престанува пред истекот на времето на кое се избрани,
доколку поднесат оставка или доколку бидат разрешени.
Оставката се поднесува во писмена форма, и за истата не се
расправа и не се одлучува, туку само се констатира.
Мандатот на претседателот и на заменикот на претседателот на
Собранието престанува на денот на одржување на седницата на која
поднеле оставка, односно на првата идна седница на Собранието, ако е
оставката поднесена меѓу две седници.
Предлог за разрешување на претседателот и на заменикот на
претседателот на Собранието може да поднесат најмалку третина
одборници во Собранието.
Предлогот се поднесува во писмена форма и мора да се образложи.
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Разрешувањето на претседателот и на заменикот на претседателот
на Собранието се врши на начин и по постапка која е предвидена за
нивниот избор.
Член 51.
Собранието има секретар који се грижи за вршењето на стручните
работи во врска со свикувањето и одржувањето на седницата на
Собранието и на нејзините работни тела и раководи со административните
работи во врска со нивната работа.
Секретарот на Собранието одговорен е за доставување на бараните
податоци, списи и исправи, ако се врши надзор над работата и актите на
Собранието.
Секретарот на Собранието се поставува, на предлог на
претседателот на Собранието, на четири години и може да биде повторно
поставен.
За секретар на Собранието може да биде поставено лице со завршен
правен факултет, положен стручен испит за работа во органите на управата
и со работно искуство од најмалку три години.
Секретарот може да поднесе оставка или да биде разрешен пред
истекот на мандатот на предлог на претседателот на Собранието.
Член 52.
Секретарот на Собранието може да има заменик, кој го заменува во
случај на негова отсутност и спреченост да ја врши својата должност.
Заменикот на секретарот на Собранието се поставува и разрешува на
ист начин и под исти услови, како и секретарот на Собранието.
2. Извршни органи на Градот
Извршни ограни на Градот се Градоначалникот и Градскиот совет.
а) Градоначалник
Член 53.
Градоначалникот го избира Собранието од редовите на одборниците,
на време од четири години, со тајно гласање, со мнозинство гласови од
вкупниот број на одборници во Собранието.
Градоначалникот има заменик кој го заменува во случај на негова
отсатност неможност да ја врши својата должност.
Претседателот на Собранието го предлага кандидатот за
градоначалник.
Кандидатот за градоначалник га предлага кандидатот за заменик на
градоначалник од редовите на одборниците, кого го избира Собранието на
ист начин како и градоначалникот.
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На градоначалникот и на заменикот на градоначалникот со изборот
на оваа функција им престанува мандатот на одборник во Собранието.
Градоначалникот и заменикот на градоначалникот се на постојана
работа во Градот.
Член 54.
Градоначалникот:
1) го претставува и застапува Градот;
2) предлага начин за решавање на прашања за кои одлучува
Собранието;
3) дава наредби за извршување на буџетот;
4) дава согласност на општите акти на корисниците на средства на
буџетот на Градот чија работа се финансира од буџетот, а со кои се
утврдува бројот и структурата на вработените во нив, во согласност со
законот;
5) основа градска служба за инспекција и независна организациона
единица за интерна ревизија;
6) одлучува за давање под закуп на деловен простор на период до 5
години, по претходно добиено мислење од Градскиот совет“
8) донесува акти од надлежност на Собранието во случај на воена
состојба и елементарни непогоди, кога не постои можност да се одржи
седница на Градскиот совет, со тоа што должен е да ги поднесе на
потврда во Собранието, кога истото ќе биде во можност да одржи
состанок;
9) образува стручни, советодавни и останати работни тела за одредени
работи од својата надлежност;
10) ја насочува и координира работата на Градската управа;
11) донесува поединечни акти за кои е овластен со закон, Статут или
одлука на Собранието;
12) донесува одлука за прогласување и укинување на вонредни
ситуации за територијата на Градот, на предлог на Градскиот штаб за
вонредни ситуации;
13) му предлага на Собранието поставување и разрешување на
началник, заменик и членови на Градскиот штаб за вонредни ситуации.“
14) врши и други работи утврдени со Статутот и другите акти на Градот.
Градоначалникот одговарен е за навремено доставување на
податоци, списи и исправи, кога тоа го бара надлежниот орган на
Републиката, односно Автономната Покраина кој врши надзор над работата
и актите на извршните органи на Градот и Градската управа.
Член 55.
На градоначалникот му престанува мандатот пред истекот на времето
на кое е избран, доколку поднесе оставка или доколку биде разрешен.
Оставката се поднесува во писмена форма, и за истата не се
расправа и не се одлучува, туку само се констатира.
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Предлогот за разрешување на градоначалникот може да го поднесат
најмалку една третина од одборниците во Собранието.
Предлогот се поднесува во писмена форма и мора да биде
образложен.
За предлогот за разрешување на градоначалникот мора да се
расправа и одлучува во рок од 15 дена од денот на доставување на
предлогот на претседателот на Собранието.
Ако Собранието не го разреши градоначалникот, одборниците кои го
поднесле предлогот за разрешување не можат повторно да предложат
разрешување на градоначалникот, пред истекот на рокот од шест месеци од
одбивањето на претходниот предлог.
Разрешувањето на градоначелникот се врши на начин и по постапка
предвидена за негов избор.
Со разрешувањето на градоначелникот престанува мандатот на
заменикот на градоначелникот и на Градскиот совет.
Член 56.
На заменикот на градоначалникот му престанува мандатот пред
истекот на времето на кое е избран, доколку поднесе оставка или доколку
биде разрешен.
Оставката се поднесува во писмена форма, и за истата не се
расправа и не се одлучува, туку само се констатира.
Предлогот за разрешување на заменикот на градоначалникот може
да го поднесе градоначалникот или најмалку една третина од одборниците.
Предлогот се поднесува во писмена форма и мора да биде
образложен.
Разрешувањето на заменикот на градоначалникот се врши на начин и
по постапка предвидена за негов избор.
Истовремено со предлогот за разрешување на заменикот на
градоначалникот, градоначалникот е должен на Собранието да му поднесе
предлог за избор на нов заменик на градоначалникот, кое истовремено
донесува одлука за разрешување и за избор.
Градоначалникот и заменикот на градоначалникот кои поднеле
оставка или се разрешени, остануваат на должност и ги вршат тековните
задачи, до изборот на нов градоначалник, одосно заменик на
градоначалник.
2) Градски совет
Член 57.
Градскиот совет составен е од градоначалникот, заменикот на
градоначалникот, како и од 11 членови на Градскиот совет кои ги избира
Собранието, на период од четири години, со тајно гласање, мнозинство
гласови од вкупниот број на одборници.
Градоначалникот е претседател на Градскиот совет.
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Заменикот на градоначалникот е член на Градскиот совет по
функција.
Кандидатите за членови на Градскиот совет ги предлага кандидатот
за Градоначалник.
Членовите на Градскиот совет кои ги избира Собранието може да
бидат во редовен работен однос во Градот, за што одлучува Собранието
при изборот или по потреба за време на мандатот.
Член 58.
Членовите на Градскиот совет кои ги избира Собранието не може да
бидат истовремено и одборници.
Членовите на Градскиот совет кои ги избира Собранието задолжени
се за одредени подрачја кои се утврдуваат со посебна одлука која ја
донесува Собранието.
На одборникот ќе ја биде избран за член на Градскиот совет му
престанува одборничкиот мандат.
Член 59.
Градскиот совет:
1) предлага Статут, буџет и други одлуки и акти кои ги донесува
Собранието;
2) непосредно извршува и обезбедува извршување на одлуки и други
акти на Собранието;
3) донесува одлука за привремено финансирање во случај Собранието
да не донесе буџет пред почетокот на фискалната година;
4) дава претходна согласност на месните заедници, установите, јавните
агенции и на останатите организации, кои се носители на правото на
користење на недвижен имот во јавна сопственост на градот, за давање под
закуп и за одредување на намена на истите.
5) предлага акти за стекнување, користење, управување и
располагање со средствата во јавна сопственост за кои одлучуваат
Собранието и останатите надлежни органи, во согласност со законот.“
6) донесува акти од надлежност на Собранието во случај на воена
состојба и на елементарни непогоди, со тоа што должно е да ги поднесе на
потврда во Собранието, кога тоа ќе биде во состојба да се состане;
7) врши надзор над работата на Градската управа, поништува или
укинува акти на Градската управа, кои не се во согласност со законот,
Статутот и со други општи акти или одлуки, кои ги донесува Собранието;
8) решава во управна постапка во вториот степен за правата и
обврските на граѓаните, претпријатијата и установите и другите организации
во управните работи од надлежност на Градот;
9) го обезбедува извршувањето на доверените надлежности од
рамките на правата и должностите на Републиката, односно Автономната
Покраина;
10) го поставува и разрешува началникот на Градската управа;
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11) предлага донесување на одлука за спроведување на јавен конкурс
за именување на директор на јавно претпријатие и донесување на акти за
именување на директори на јавни претпријатија, чиј основач е
Собранието;
12) образува стручни, советодавни и други работни тела за поедини
работи од своја надлежност;
13) врши и други работи во согласност со законот.
Градоначалникот
неговите седници.
Градоначалникот
Градскиот совет.
Градоначалникот
одлуката на Градскиот
законот.

Член 60.
го претставува Градскиот совет, ги свикува и води
е одговорен за законитоста на работата на
е должен да го суспендира спроведувањето на
совет за која смета дека не е во согласност со

Член 61.
Градскиот совет може да одлучува ако на седницата присуствува
мнозинство од вкупниот број на неговите членови.
Градскиот совет одлучува со мнозинство гласови од присутните
членови, ако со закон или Статут за поедини прашања не е предвидено
друго мнозинство.
Член 62.
Организацијата, начинот на работа и одлучувањето на Градскиот
совет подетално се уредува со Деловникот, кој го донесува Градскиот совет.
Член 63.
На членот на Градскиот совет мандатот му престанува пред истекот
на времето на кое е избран, доколку поднесе оставка или доколку биде
разрешен.
Оставката се поднесува во писмена форма, и за истата не се
расправа и не се одлучува, туку само се констатира.
Предлогот за разрешување на членот на Градскиот совет може да го
поднесе градоначалникот или најмалку една третина од одборниците во
Собранието.
Предлогот се поднесува во писмена форма и мора да биде
образложен.
Истовремено со предлогот за разрешување на членот на Градскиот
совет, градоначалникот е должен на Собранието да му поднесе предлог за
избор на нов член на Градскиот совет, кое истовремено донесува одлука за
разрешување и за избор.
Членот на Градскиот совет кој поднел оставка или е разрешен,
останува на должност и ги извршува тековните задачи, до изборот на нов
член на Градскиот совет.
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Член 64.
Со престанок на мандатот на Собранието, престанува мандатот на
извршните органи, со тоа што тие ги вршат тековните работи од својата
надлежност се до стапувањето на должност на новиот градоначалник и на
Градскиот совет, односно на претседателот и на членовите на
привремениот орган, ако мандатот на Собранието престанал поради
распуштање на Собранието.
Член 65.
Градоначалникот и Градскиот совет редовно го известуваат
Собранието, по сопствена иницијатива или на нејзиното барање за
спроведување на одлуките и другите акти на Собранието.
3.

Градска управа
Член 66.

Градската управа:
1) ги подготвува нацртите на прописите и останатите акти кои ги
донесува Собранието, градоначалникот и Градскиот совет;
2) извршува одлуки и други акти на Собранието, градоначалникот и
Градскиот совет;
3) решава во управна постапка во прв степен за правата и должностите
на граѓаните, претпријатијата, установите и другите организации во
управните работи во надлежност на Градот;
4) ги извршува работите на управниот надзор над извршувањето на
прописите и на другите општи акти на Собранието;
5) извршува закони и други прописи чие извршување му е доверено на
Градот;
6) врши стручни и други работи кои ги утврдува Собранието,
градоначалникот и Градскиот совет;
7) води евиденција за работите во јавна сопственост, во согласност со
законот.
Член 67.
Градската управа се образува како единствен орган.
Во Градската управа се образуваат внатрешни организациони
единици за извршување на сродни работи.
Член 68.
Со Градската управа раководи началник.
За началник на Градската управа може да биде поставено лице кое
има завршен правен факултет, положен испит за работа во органите на
државната управа и најмалку пет години работно искуство во струката.
Член 69.
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Началникот на Градската управа го поставува Градскиот совет, врз
основа на јавен оглас, на пет години.
Началникот на Градската управа може да има заменик кој го заменува
во случај на негова отсутност и спреченост за вршење на својата должност.
Заменикот на началникот на Градската управа се поставува на ист
начин и под исти услови како началникот.
Раководителите на организационите единици во управата ги
распоредува началникот.
Член 70.
Началникот за својата работа и за работата на Градската управа им
одговара на Собранието и на Градскиот совет во согласност со Статутот и
Одлуката за Градската управа.
Член 71.
се поставуваат

Во Градската управа
пет помошници на
Градоначалникот и тоа:
1. помошник на Градоначалникот за економски развој,
2. помошник на Градоначалникот во урбанистичкото планирање,
3. помошник на Градоначалникот за селото и рурален развој
4. помошник на Градоначалникот за правни прашања
5. помошник на Градоначалникот за управа, меѓународни односи и
европски интеграции.
Помошниците на градоначалникот ги поставува и разрешува
градоначалникот.
Помошниците на градоначалникот преземаат иницијативи, предлагаат
проекти и даваат мислења во врска со прашањата од значење за развојот
на Градот во областите за кои се поставени и вршат други работи утврдени
со Одлуката за Градската управа.
Член 72.
Одлуката за Градската управа ја донесува Собранието, на предлог на
Градскиот совет.
Правилникот за внатрешното уредување и систематизацијата на
Градската управа ја донесува началникот на Градската управа, со
одобрение од Градскиот совет.

1)
2)
3)
4)

Член 73.
Градската управа во вршењето на управниот надзор може:
со решение да нареди извршување на мерки и активности во одреден
рок;
да изрече мандатна казна;
да му поднесе пријава на надлежниот орган за сторено кривично дело
или стопански престап и да поднесе барање за поведување кривична
постапка;
да издаде привремена наредба, односно забрана;
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5) да извести друг орган, доколку постојат причини, за преземање на
мерки за кои е тој орган надлежен;
6) да преземе и други мерки за кои е овластена со закон, пропис или
општ акт.
Овластувањата и организацијата за извршување на работите од
ставот 1. од овој член поблиску се уредуваат со одлука на Собранието.
Член 74.
Градскиот совет го решава судирот на надлежностите меѓу Градската
управа и другите претпријатија, организации и установи кога врз основа на
одлуката на Собранието одлучуваат за одредени права на граѓаните,
правните лица или другите странки.
Началникот на Градската управа го решава судирот на надлежностите
меѓу внатрешните организациони единици.
Член 75.
За изземање на началникот на Градската управа одлучува Градскиот
совет.
За изземање на службено лице во Градската управа одлучува
началникот.
V

НЕПОСРЕДНО УЧЕСТВО НА ГРАЃАНИТЕ
ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

Член 76.
Граѓаните непосредно учествуваат во вршењето на работите на
Градот преку граѓанска иницијатива, собир на граѓани и референдум.
1. Граѓанска иницијатива
Член 77.
Граѓаните преку граѓанската иницијатива на Собранието му
предлагаат донесување на акти со кои ќе се уреди одредено прашање во
рамките на надлежноста на Градот, промена на статут или други акти и
распишување на референдум во согласност со законот и Статутот.
Граѓанската иницијатива е валидно поведена доколку листата на потписници на граѓанската иницијатива е составена во согласност со законот и
ако истата ја потпишале најмалку 10% од избирачите.
За предлогот од ставот 1. од овој член, Собранието на градот должно
е да одржи расправа и да им достави образложен одговор на граѓаните во
рок од 60 дена од денот на добивање на предлогот.
2. Собир на граѓани
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Член 78.
Собирот на граѓани се свикува за подрачјето на месната заедница.
Собирот на граѓани расправа и дава предлози за прашањата во
рамките на надлежноста на органите на Градот.
Член 79.
Собирот на граѓани го свикуваат Градоначалникот, Градскиот совет,
претседателот на Собранието, надлежниот орган на месната заедница или
друга форма на месна самоуправа, најмалку 10% од граѓаните со постојано
живеалиште на подрачјето за кое се свикува собирот на граѓани и една
третина одборници, најмалку осум дена пред денот на одржувањае.
Член 80.
Собирот на граѓани со мнозинство гласови од присутните усвојува
барања и предлози и им ги упатува на Собранието или на поедини органи и
служби на Градот.
Член 81.
Органите и службите на градот должни се во рок од 60 дена од
одржувањето на собирот на граѓани, да ги разгледаат барањата и
предлозите на граѓаните, да заземат став за истите, односно да донесат
соодветна одлука или мерка и за тоа да ги известат граѓаните.
Член 82.
Начинот на свикување на собирот на граѓани, неговата работа, како и
начинот на утврдување на ставовите на собирот се уредуваат со посебна
одлука на Собранието.
3. Референдум
Член 83.
Со референдум во Градот граѓаните претходно се изјаснуваат за
одредени прашања кои се под јурисдикција на Градот или се изјаснуваат за
потврда на одлуки и други општи акти на Собранието.
Референдумот во Градот може да се распише за целата територија
на Градот и за месна заедница.
Член 84.
Собранието може на сопствена иницијатива, со мнозинство гласови
од вкупниот број на одборници, да распише референдум за прашања од
својата надлежност.
Предлог за распишување на референдум може да поднесат:
- најмалку 5% од избирачите;
- органот на месна заедница;
- најмалку третина од одборниците; и
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- Градскиот совет.
Член 85.
Собранието е должно да распише референдум за прашања од
својата надлежност на предлог поднесен најмалку од 10% од избирачите.
Член 86.
Одлуката преку референдум донесена е ако за неа се изјасниле
мнозинството граѓани кои гласале, под услов да гласале повеќе од половина од вкупниот број на граѓани.
Одлуката донесена на референдум е задолжителна, а Собранието не
може да ја стави вон сила, ниту пак со измени и дополнувања да ја менува
нејзината суштина во идниот период од година дена од денот на
донесување на одлуката.
Член 87.
Од денот на распишување до денот на спроведување на
референдумот не може да поминат помалку од 15 ниту пак повеќе од 90
дена.
Спроведувањето на референдумот (содржина, акти за распишување
на референдумот, објавување на акти, органи за спроведување на
референдумот, утврдување на резулататите и др.) се врши на начин и
постапка пропишани со закон.
Член 88.
Органите и службите на Градот должни се на граѓаните во
остварувањето на нивните права и обврски да им ги дадат потребните
податоци, објаснувања и известувања.
Органите и службите на Градот должни се на сите да им овозможат
поднесување на поплаки на својата работа и на неправилната работа и
однос на вработените во Градската управа.
Органите и службите на Градот должни се да ги испитаат наводите
истакнати во поплаките кои укажуваат на пропусти и неправилности во
нивната работа и во согласност со законот да поведат соодветна постапка
за санкционирање и отстранување на пропустите и неправилностите.
Органите и службите на Градот должни се на поднесителот на
поплаките, да му дадат одговори и информации за тоа дали и како е
постапено по поплаката во рок од 30 дена, доколку подносителот на
приговорот тоа го бара.
VI

МЕСНА САМОУПРАВА

Член 89.
Поради задоволување на потребите и интересите на граѓаните во
селата се основаат месни заедници и други форми на месна самоуправа.
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Месните заедници и другите форми на месна самоуправа може да се
образуваат и во градските населби (кварт, четврт, реон и сл.).
Начинот на образување, укинување и подрачјата за кои се
образуваат месните заедници и другите форми на месни самоуправи се
уредуваат со посебна одлука, која ја донесува Собранието, со мнозинство
гласови од вкупниот број на одборници, со претходно добиено мислење на
граѓаните.
Член 90.
Месната заедница, односно другата форма на месната самоуправа
има својство на правно лице во рамките на правата и должностите утврдени
со Статутот и со посебна одлука на Собранието.
Член 91.
Со статутот на месната заедница, односно со другата форма на
месната самоуправа се утврдуваат работите кои ги врши, органите и
постапката на нивниот избор, организацијата и работата на органите,
начинот на одлучување и другите прашања од значење за работата на
локалната заедница, односно другата форма на локална самоуправа, во
согласност со Статутот и со посебна одлука на Собранието.
Член 92.
Средствата за работа на месната заедница, односно другата форма
на месна самоуправа се обезбедуваат од:
1)
2)
3)
4)

средствата утврдени со одлука за буџетот на Градот,
средствата кои граѓаните ги обезбедуваат преку самопридонес;
донации;
приходи кои месната заедница ги остварува со својата активност.
Месната заедница, односно другата форма на месна самоуправа
средствата ги користи во согласност со финансискиот план, на кој
согласност дава Градскиот совет.
Градскиот совет го разгледува извештајот за работата и користењето
на буџетските средства на месната заедница, односно другата форма на
месна самоуправа, најмалку еднаш годишно.
Член 93.
Со одлука на Собранието може на сите или на поедини месни
заедници и други форми на месна самоуправа да им се довери извршување
на одредени работи кои се под надлежност на градот, со обезбедување на
потребни средства за тоа.
При доверувањето на работите се тргнува од тоа дали се тие работи
од непосредно и секојдневно значење за животот на жителите на месната
заедница, другата форма на месна самоуправа.
VII ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА
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Член 94.
Собранието може да поведе постапка за оцена на уставноста или
законитоста на законот или на друг општ акт на Република Србија или
Автономна Покраина Војводина со кој се повредува правото на локална
самоуправа.
Член 95.
Градоначалникот има право на жалби во Уставниот суд на Република
Србија ако со поединечен акт или дејство на државните органи или
органите на Градот се оневозможува извршување на надлежностите на
Градот;
Член 96.
Во Градот може да се востанови заштитник на граѓаните кој е
овластен да го контролира почитувањето на правата на граѓаните, да
утврдува прекршоци над актите, делата или пропустите на Градската управа
и јавните служби, ако се работи за повреда на прописите и општите акти на
органите на Градот.
Надлежноста и овластувањата, начинот на постапувања, избор и
престанокот на должноста на заштитникот на граѓаните се уредуваат со
посебна одлука на Собранието.
Член 97.
Со цел разгледување на прашањата за остварување, заштита и
унапредување на националната рамноправност на граѓаните, Собранието
основа Совет за меѓунационални односи, како независно работно тело,
составено од претставници на српскиот народ и на националните
малцинства.
Надлежноста, составот, изборот на членови и начинот на работа на
Советот се уредуваат со посебна одлука на Собранието, која се донесува со
мнозинство на гласови од вкупниот број на одборници.
VIII

АКТИ НА ОРГАНИТЕ НА ГРАДОТ

Член 98.
Собранието донесува одлуки и други општи акти, решенија,
заклучоци, препораки и дава мислења.
Градоначалникот донесува поединечни и други акти во согласност со
законот и Статутот.
Градскиот совет донесува правилници, наредби, упатства, решенија,
заклучоци, препораки и други акти во согласност со законот и Статутот.
Градската управа донесува правилници, наредби, упатства,
решенија, заклучоци и други акти во согласност со законот и Статутот.
Член 99.
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Одлуките и останатите акти на Собранието мора да бидат во
согласност со законот и Статутот.
Актите на градоначалникот и на Градскиот совет мора да бидат во
согласност со законот, Статутот, одлуките и другите акти на Собранието.
Актите на Градската управа мора да бидат во согласност со законот,
Статутот, одлуките и другите акти на Собранието и актите на
градоначалникот и на Градскиот совет.
Член 100.
Општите акти на органите на Градот влегуваат во сила најрано
осмиот ден од денот на објавување, освен ако од посебно оправдани
причини не е предвидено порано да влезат во сила.
Член 101.
Општите акти на Собранието и на Градскиот совет се објавуваат во
«Службениот лист на градот Панчево».
Останатите акти на органите на Градот се објавуваат на начин
предвиден со тие акти.
IХ.

ДОНЕСУВАЊЕ И ПРОМЕНА НА СТАТУТОТ

Член 102.
Предлогот за донесување или промена на Статутот може да ја
поднесат најмалку 10% од избирачите, Градоначалникот, Градскиот совет и
најмалку една третина од одборниците.
Предлогот се поднесува во писмена форма со образложение.
Одлуката за прифаќање на предлогот за донесување или
промена на Статутот, Собранието ја донесува со мнозинство гласови од
вкупниот број на одборници.
Член 103.
Со одлуката за прифаќање на предлогот за донесување или промена
на Статутот, Собранието ги одредува начинот и постапката на донесување,
односно промените на Статутот.
Член 104.
Нацртот на Статутот, односно одлуките за промена на Статутот ги
утврдува Градскиот совет и ги објавува на начин утврден со одлуката од
претходниот член.
Собранието донесува, односно врши промена на Статутот со
мнозинство гласови од вкупниот број на одборници.
Член 105.
Доколку се работи за обврска на усогласување на Статутот со
законот и со другите прописи, Градскиот совет утврдува предлог на акти за
донесување или промена на Статутот и му ги доставува на Собранието.
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Х.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 106.
Подрачјето на градската општина формирано е од едно или повеќе
населени места, односно од една или од повеќе месни заедници на
територија на градот Панчево.
Член 107.
Градската општина се формира под следниве услови:
- нејзиното подрачје да претставува природна, географска целина и
економски поврзан простор, кој поседува развиена и изградена
комуникација, со седиште на градската општина, како гравитациски центар.
- степанот на стопанскиот и на социјалниот развој на тоа подрачје,
материјалните, техничките, кадровските и останатите услови да
овозможуваат извршување на работите на градската општина, односно
задоволување на одредени потреби од непосреден интерес за граѓаните од
тоа подрачје.
Член 108.
Со посебна одлука, Собранието ќе основа повремено работно тело
кое ќе изработи и на Градскиот совет ќе му достави анализа за исполнетост
на условите од членот 108. на Статутот.
Член 109.
Градскиот совет врз основа на анализата на повременото работно
тело за исполнетост на условите за образување на градските општини на
Собранието ќе му достави предлог за измена, односно дополнување на
Статутот.
Член 110.
Предлогот за измена, односно дополнување на Статутот со кој се
предлага образување на градските општини, содржи и одредби за
положбата, работите и органите на градската општина и за начинот на
нивниот избор, меѓусебните односи на органите на градот и градската
општина, финансирање на работите на градската општина, како и други
одредби од важност за образување и функционирање на градските
општини.
Член 111.
Општите акти на органите на Општината кои важеле на денот на
донесување на Статутот остануваат во сила до нивното ускладување со
Статутот, доколку не се во спротивност со законот и со Статутот.
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Одлуките и другите општи акти на Собранието ќе се ускладат со
одредбите од статутот во рок од шест месеци од денот на неговото
влегување во сила.
Собранието ќе донесе Одлука за Градската управа во рок од 60 дена
од денот на влегување во сила на Статутот.
Член 112.
Општинската управа на општина Панчево продолжува со работата
како Градска управа до влегувањето во сила на Одлуката од претходниот
член.
Член 113.
Општинското јавно правобранителство продолжува со работата како
Градско јавно правобранителство, со постоечка организација и број на
вработени до влегувањето во сила на посебната одлука на Собранието со
која се уредува организацијата, делокругот и начинот на работа на
Градското јавно правобранителство.
Општинскиот јавен правобранител и неговите заменици привремено
вршат должност на градски јавен правобранител и неговите заменици до
именување на градскиот јавен правобранител и неговите заменици во
согласност со посебната одлука на Собранието од ставот 1. од овој член.
Член 114.
Службата за буџетска инспекција и ревизија продолжува со работа
како Градска служба за буџетска инспекција и ревизија са постоечка
организација и број на вработени до влегувањето во сила на посебната
одлука на Градоначалникот со која се уредува организацијата, делокругот и
начинот на работа.
Член 115.
Со денот на влегувањето во сила на овој статут престанува да важи
Статутот на општина Панчево («Службен лист на општина Панчево» бр.
6/2002, 11/2005 и 19/2006).
Член 116.
Овој пречистен текст од Статутот на градот Панчево ќе биде објавен
во „Службениот лист на градот Панчево“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АВТОНОМНА ПОКРАИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СОБРАНИЕ НА ГРАДОТ
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