ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАЦРТА СТАТУТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Правни основ
Правни основ за доношење статута садржан је у члану 32. тачка 1. и члану 66. Закона о
локалнојсамоуправи („СлужбенигласникРепубликеСрбије“, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 –
др. закон и 47/2018) и члану 167 Статута Града Пожаревца (Службени гласник Града Пожаревца
бр. 17/16- пречишћен текст и 15/17)
Чланом 32. тачка 1) Закона о локалној самоуправи између осталог прописано је да
Скупштина општине, у складу са законом доноси статут општине
Чланом 66. истог закона прописано је да се одредбе Закона о локалној самоуправи које се
односе на скупштину општине примењују и на градску скупштину.
Чланом 167. Статута града Пожаревца прописано је да предлог за доношење или промену
Статута Града може поднети Градско веће, најмање 1/3 одборника у Скупштини Града, скупштина
градске општине и грађани путем грађанске иницијативе.
Ставом 2 наведеног члана прописано је да о предлогу за доношење Статута Скупштина
Града одлучује већином од укупног броја одборника.
Разлог за доношење
Разлог доношења новог статурт је потпуно усклађивање Статута као највишег правног
акта јединице локалне самоуправе са законом о Локалној самоуправи, потпунијој правној
регулативи којом се регулишу основна питања од суштинског значаја за функционисање Града
Пожаревца.
Образложење нормативног дела нацрта :
Глава прва
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ (чл. 1-18)
У овом делу Нацрта предлога Статута налазе се основне одредбе о предмету статута,
положају града, његовој територији, језику и писму, симболима, признањима и празницима,
односно јавности рада и имовини града. Неке од ових одредаба су разрађене у другим деловима
статута.
У члану 1. (Предмет уређивања), наведен је круг најзначајнијих питања која су уређена у
нацрту статута, тако што је, између осталих питања које се односе на огргане града њихово
образовање и надлежност наведено и спровођење поступка јавне расправе приликом припреме
појединих општих аката утврђених овим статутом. Изложени начин дефинисања предмета овог
нацрта статута условљен је изменама Закона о локалној самоуправи из 2018. године и има за циљ
да се истакне значај овог питања за остваривање права и дужности града и унапређивање локалне
самоуправе у граду
Ставовима 2 и 3 овог члана објашњав се родна неутралност израза који су у нацрту, у
складу са правно-техничким правилима за израду прописа, изражени у граматичком мушком роду.
Чланом 2 оснажен је принцип по коме су грађани носиоци права на локалну самоуправу,
те могу управљати пословима из надлежности града у складу са одредбама закона и овог статута,
даље је у складу са Законом о локалној самоуправи, прописано је да град има својство правног
лица, док је као седиште Града одређено насељено мето Пожаревац у улици дринска бр. 2. и
оквирно
Члановима 3 - 8 регулисана је територијална организација града, и градских општина у
складу са Законом о територијалној организацији републике србије („Сл. гласник РС“, бр.
129/2007, 18/2016 и 47/2018), као и могућност образовања, промене подручија и укидање
постојећих градских општина.
Члановима 10 - 13 дефинисани су изглед печата органа града, Симболи и празници града у
складу са традицијом Града Пожаревца при чему је прописано да Скупштина Града одлучује о
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додељивању звања „почасни грађанин“ уз претходну сагласност министарства надлежног за
послове локалне самоуправе у складу са последњим изменама закона о локалној самоуправи.
Члан 14 (Јавност рада) представља конкретизацију уставних и одредаба Закона о локалној
самоуправи, односно дефинише минимум активности који сваки град може и мора да обезбеди у
циљу омогућавања јавности да се упознају са радом органа града док се даље у нацрту налазе
одредбе о јавности седница скупштине града, јавном слушању, односно детаљније одредбе о
јавним расправама, којима се даље разрађује принцип јавности рада градских органа.
Члан 17. (Имовина града) – У овој одредби само је начелно изражено уставно право
градских органа да самостално управљају и располажу имовином града, док је даљим одредбама
ово право конкретизовано (првенствено путем одређивања органа надлежног за вршење појединих
својинских овлашћења, у складу са Законом о јавној својини који та питања детаљно регулише).
Глава II
ПОСЛОВИ КОЈЕ ВРШИ ГРАД
(чл. 18-21)
Овај део статута посвећен је надлежностима града, јавним службама које оснива
скупштина града и поверавању послова из надлежностиграда правним или физичким лицима.
Надлежности града су конципиране тако да се наводе области у којима град има
надлежности на основу посебних-секторских закона из тих области. Исти концепт примењен је у
изменама Зо локалној самоуправи из 2018. године, јер је због честих измена секторских закона
готово немогуће ажурно набројати све послове које град обавља у оквиру своје надлежности
Сличан начин уређивања, дакле без детаљније разраде, примењен је и у одредбама које се
односе на јавне службе града и поверавање послова из надлежности града правном или физичком
лицу, јер се ради о односима који су детаљно уређени одговарајућим секторским законима.
ГЛАВА III
ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ГРАДА
(ЧЛ. 21-29 )
Одредбе у овом делу статута су дефинисане на основу Закона о финансирању локалне
самоуправе и Закона о буџетском систему, који ову материју исцрпно регулишу.
У члану 25. предложено је да градоначелник одговара Скупштини града за извршење
буџета и да је дужан да је редовно извештава о томе. Како је, чланом 44, а у складу са чланом 66.
Закона о локалној самоуправи, градоначелник одређен као наредбодавац за извршење буџета,
предложено је да буде одговоран за његово извршење и задужен и за извештавање.
Чл. 28 и 29 утемељени су наодредбама Закона о финансирању локалне самоуправе којима
је самодопринос грађана детаљно уређен. Према одредбама овог закона, облик и начин
непосредног изјашњавања грађана, као и поступак доношења одлуке о самодоприносу, уређују се
статутом јединице локалне самоуправе, па је из тог разлога детаљније уређено доношење одлуке о
увођењу самодоприноса.
ГЛАВА IV
ОРГАНИ ГРАДА
(ЧЛ.30-100)
Овај део Модела односи се на органе града – њихов избор, овлашћења и одговорност. При
чему је у складу са Законом о правобранилаштву и градско правобранилаштво дефинисано као
органа града који врши послове правне заштите имовинских права и интереса града.
Циљ члана 31. (Презумпција надлежности) је да разјасни ситуације у којима се посебним
законима предвиђа да је за одређени посао или доношење одређеног акта задужен „надлежни
орган јединице локалне самоуправе“ или „надлежни орган града“. То се чини с обзиром на
природу посла о коме се у конкретном случају ради – послови који се састоје у уређивање неких
односа, биће у надлежности скупштине града, а извршни послови у надлежности градоначелника.
Предвиђено је да извршни послови буду у надлежностиградоначелника што је у складу са чланом
44. тачка 6) Закона о локалној самоуправи који даје могућност да тај орган врши и друге послове
утврђене статутом и другим актима града. У крајњој линији, ако се не може утврдити природа
посла, надлежна је скупштина града, као највиши орган града.
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1. Скупштина града (чл. 32 и 33 )
Скупштина је дефинисана као највиши орган града који
Новину представља и утврђивање одговорности секретара скупштине, односно начелника
градске управе, за благовремено достављање обавештења, тражених података, списа и упутстава
потребних за квалитетан рад одборника, што представља усклађивање ове одредбе са последњим
изменама ЗЛС.
Члан 35- до 38 регулише права и дужности одборника, утврђује основна и уобичајена права и
дужности одборника, која ће даље бити разрађени пословником скупштине града. Накнаде и друга
примања одборника који дефинишу право одборника на накнаду трошкова везаних за вршење
одборничке функције, заснован је на члану 7. Европске повеље о локалној самоуправи коју је
Србија ратификовала 2007. године.
Утврђена је одговорности секретара скупштине, односно начелника градске управе, за
благовремено достављање обавештења, тражених података, списа и упутстава потребних за
квалитетан рад одборника, што представља усклађивање ове одредбе са последњим изменама
Закона о локалној самоуправи
Члан 39. регучише сазивање седнице Скупштине при чему је регулисано заказивање
седнице у ситуацијама које оправдавају хитност, што представља усклађивање са изменама и
допунама Закона о локалној самоуправи из 2018. године
Члан 40. на веома детаљан начин дефинише надлежност скупштине као највишег органа
града. Сагласно томе, побројане су надлежности наведене у члану 32. Закона о локалној
самоуправи, надлежности које произлазе из наведеног закона а нису садржане у члану 32. као и
надлежности које произлазе из посебних закона.
Чланом 41. прописан је број одборника који мора бити присутан да бу скупштина могла
одлучивати, као и колика је већина гласова одборника потребна за доношење одлука чиме је
извршена конкретизација члана 33. став 2 закона о локалној самоуправи, тако што утврђује
неколико одлука за чије доношење је потребна апсолутна већина одборника.
Чланови 42-49 су посвећени радним телима скупштине. Предвиђена су стална, повремена
и посебна радна тела.
Предвиђено је да се број и задаци радних тела, избор, права и дужности председника и
чланова радних тела утврђују пословником скупштине, уместо статутом, што је предвиђено и
најновијим изменама Закона о локалној самоуправи.
Члан 45. посвећен је посебним радним телима. Предложено је оснивање,Савет за родну
равноправност и Савет за међунационалне односе као сталних радних тела.
Осим наведених, предлаже се оснивање Изборне комисије за избор чланова савета месних
заједница и Другостепене изборне комисије, као органа за спровођење избора за чланове савета
месних заједница. Наиме, измењеним чланом 74. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да
се актом о оснивању месне заједнице, у складу са статутом града, између осталог, уређује
поступак избора савета и других органа месне самоуправе и заштита права у току избора. Будући
да се на поступак избора и заштиту права у току избора не могу ни непосредно ни сходно
применити одредбе Закона о локалним изборима, нужно је статутом и прописом скупштине града
обезбедити механизме за спровођење избора и заштиту права у току избора за савете месних
заједница. Управо из тог разлога, предложено је оснивање ових сталних радних тела, а даљим
одредбама статута прецизиран је њихов састав, број чланова, мандат и задаци и овлашћења.
Такође, предвиђено је да се одлуком о месним заједницама ближе уреде питања везана за рад ових
радних тела.
Чланови 50 - 69 регулишу начин избора, престанак функција, права и дужности
Председника и Заменик председника Скупштине, при чему је на нов начин, у складу са ЗЛС,
уређен радноправни статус заменика председника скупштине, то јест утврђује под којим условима
ово лице може бити на сталном раду у граду.
Чланом 70, регулисан је начин постављања, престанак функције и обавезе Секретара
скупштине при чему је извршено усклађивање са Законом о локалној самоуправи и са Законом о
високом образовању, у делу који се односи на стручне и академске називе.
Чл. 72 - 86 односе се избор, престанак функције и надлежности извршних органа града.
Чланови 73 и 74 односе се на разрешење и оставку градоначелника, заменика
градоначелника и члана градког већа и њиховом дејству. До промене Закона о локалној
самоуправи из 2018. године, оставка градоначелника, као основ за престанак мандата, није била
уређена Законом. Такође, није било уређено ни поступање по оставци ових функционера.
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Последњим изменама и допунама Закона о локалној самоуправи поступање по поднетој оставци
градоначелника је уређено, а пракса је наметнула потребу да се ближе уреди и поступање по
поднетој оставци заменика градоначелника и члана градског већа. Прописана је обавеза
градоначелника да на првој наредној седници скупштине града поднесе предлог за избор новог
заменика градоначелника, односно члана градског већа
Чланом 75 проширен је списак надлежности градоначелника у односу на члан 44. Закона о
локалној самоуправи. Овде су на једном месту наведени још неки послови градоначелника које
произлазе из других одредаба Закона о локалној самоуправи и других прописа или су природно
повезани са функцијом градоначелника као што су послови произашли из Закона о буџетском
систему, Закона о јавној својини, Закона о ванредним ситуацијама, Закона о проглашењу дана
жалости и Закона о одбрани.
Члан 76 утемељен је на новим решењима из Закона о локалној самоуправи којим је
прописано да се број помоћника одређује се статутом у зависности од броја становника у граду
према подацима последњег пописа становништва и тако да у граду до 100.000 становника
градоначелник може поставити највише три помоћника
Члан 77. регулише питања која се односе на градско веће Града при чему је Састав и избор
усклађен са новим решењима из Закона о локалној самоуправи. Број чланова градског већа
одређује се статутом, у зависности од броја становника града према подацима последњег пописа
становништва тако да у градовима до 100.000 Градско веће може имати највише девет чланова.
Такође је у складу са Законом о локалној самоуправи прецизирано да о избору градоначелника,
заменика градоначелника и чланова градског већа, скупштина града одлучује истовремено и
обједињено.
Чланом 79. односи се на престанак функције члана Градског већа и поступања у том
случају .
Члан.81 прописује надлежности већа и поред послова из члана 46. Закона о локалној
самоуправи у складу са другим прописима као што су Закона о инспекцијском надзору, Закона о
јавним предузећима у складу са препоруком Регионалног центра Министарства одбране која се
односи на доношење плана одбране, Законом о запосленима у Аутономник покрајнама и
јединицама локалне самоуправе.
У члану 86. Градска управа дефинисана је на начин предвиђен Законом о локалној
самоуправи.
У члану 87. надлежности утврђене Законом о локалној самоуправи допуњене су вођењем
законом предвиђених евиденција. Ова надлежност произлази из посебних закона који препуштају
граду да својим актима одреди орган надлежан за вршење наведених послова (Закон о јавној
својини и Закон о становању и одржавању зграда). Такође, према новим одредбама ЗЛС, градска
управа је дужна да пружа помоћ месним заједницама у обављању административно-техничких и
финансијско-материјалних послова, па је таква обавеза унета и у статут.
У члану 88. извршено је усклађивање стручних и академских назива са Законом о локалној
самоуправи и са Законом о високом образовању, а услов који се односи на положен стручни испит
за рад у органима државне управе представља усклађивање са Законом о локалној самоуправи,
односно са Законом о запосленима у Аутоним покрајнама и јединицама локалне самоуправе
У члану 89. основне смернице за деловање градске управе – стручност, непристрасност и
политичка неутралност и оријентисаност на потребе грађана, допуњене су законом утврђеним
обавезама градске управе у поступку решавања о правима, обавезама или правним интересима
странке. Ове обавезе произлазе из Закона о локалној самоуправи и имају за циљ да побољшају
положај странака у поступку.
Члан 91. у коме је прописана одговорност начелника градске управе последица је
усаглашавања са изменоама Закона о локалној самоуправи која има за циљ да се отклони стање
дуалитета у досадашњем положају начелника управе. Будући да градско веће поставља начелника
градске управе и врши надзор над њеним радом, не постоји однос одговорности начелника
градске управе према скупштини.
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Чланови 97. и 98. односе се на Градско Правобранилаштво при чему је предвиђено да се
оснивање, организација и надлежност Градског правобранилаштва Град ближе се уређује
посебном одлуком Скупштина Града.
Глава пета
ГРАДСКА ОПШТИНА
Члановима 100. до 118 Уређено је положај Градске општине,сарадња и удруживање,
послове које обавља, дефинисани су органи и њихова надлежност надлежност при чему је
остављено грдским општинама да у складу са законом, овим статутом и одлукама града прецизно
регулишу наведена питања.
Чланом 119. – 129. регулисан је међусобни односи органа града и градске општине и
питања која се односе на Сарадњу органа Града и градских општина, надзор над радом и актима
органа градске општине, поступање органа Града у случају невршења послова градске општине
Поступање органа Града у случају несагласности статута градске општине са Статутом Града
Поступање органа града у случају несагласности општег акта градске општине са Статутом Града
или другим општим актом Града, покретање оступка за оцену уставности и законитости општег
акта градске општине и укидање или поништавање појединачног акта градске општине.
Глава IV
НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Члановима 130. до 137. регулисана су сва три законом предвиђена облика непосредног
учешћа грађана у остваривању локалне самоуправе: грађанска иницијатива, збор грађана и
референдум.
Осим наведених, законом утврђених облика непосредног учешћа грађана у остваривању
локалне самоуправе, у овој главичлановима 139 и 140 предвиђена су и уређена још два права
грађана: право на петицију и право на притужбе грађана. Право на петицију а представља
конкретизацију права установљеног чланом 56. Устава
Члановима 142. до 147. прецизиран је и знатно детаљније уређена јавна распрадва као
посебан облик учешћа грађана у поступку доношења градских прописа и других значајнијих
аката. Намера јее да, са једне стране, поступак доношења одлука у граду буде што
транспарентнијим и доступнијим грађанима, а са друге да поступак спровођења расправа што
више поједностави, како он не би представљао терет за функционисање органа града.
Члановима 142 -143 . дефинисан је појам и облици организовања јавне расправе, као и
обавеза организатора да обезбеди услове за учешће грађана из свих делова града. Такође,
предвиђено је да се посебном одлуком скупштине ближе уреде начин и поступак организовања и
спровођења јавне расправе.
Наведени су случајеви у којима се јавна расправа обавезно спроводи – осим случајева
одређених Законом и овим статутом, могуће је предвидети да се расправа обавезно спроводи и у
поступку разматрања или доношења других аката за које град оцени да би учешће грађана,
односно транспарентност поступка, допринело побољшању квалитета тих аката
Осим обавезне јавне расправе, предвиђена је могућност да се у поступку доношења других
општих аката споведе јавна расправа уколико то захтева предлагач акта или једна трећина
одборника, односно предложи најмање 100 грађана са бирачким правом на територији града. У
овом последњем случају, предлог се подноси по прописима који уређују грађанску иницијативу.
Међутим, подношење захтева, односно предлога не ствара аутоматски обавезу организовања и
спровођења јавне расправе, већ њихову оправданост претходно оцењује надлежно радно тело
скупштине града
Чланом 145 и 146 прописан је поступак организовања и спровођења јавне расправе.
Значајно је прописивање обавезе објављивања јавног позива за учешће у јавној расправи,
програма спровођења расправе и нацрта акта који је предмет јавне расправе. Такође је предвиђена
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обавеза надлежног органа да о спроведеној расправи сачини извештај који обавезно садржи све
предлоге и сугестије изнете на расправи, као и ставове надлежног органа о тим предлозима са
образложењем разлога за њихово прихватање, односно неприхватање.
При чему је чланом 147 прописано да је Орган надлежан за утврђивање предлога акта који
је био на јавној расправи, дужан да приликом утврђивања предлога води рачуна о предлозима и
сугестијама датим на јавној расправи

Глава VII
МЕСНА САМОУПРАВА (члан 148-159)
Изменама и допунама закона о локалној самоуправи из 2018. године учињен је значајан
корак у отклањању бројних недостатака у практичној примени овог закона у области рада и
функционисања месних заједница чиме су решени бројни проблеми и конфликти у раду органа
месних заједница, настали због недовољног или непрецизног одређивања надлежности органа
месних заједница и њиховог односа са органима јлс, посебно у делу надзора над радом органа
месних заједница
Следећи те измене и допуне ЗЛС, у овој глави Модела се:
Прецизније одређује круг овлашћених предлагача за оснивање, укидање или промену
подручја месне заједнице, уз значајно дефинисање улоге грађана у овом поступку
Јасно и потпуно дефинише садржина одлуке о месним заједницама
Уређују питања везана за избор и мандат савета месне заједнице (основни представнички
орган грађана на подручју месне заједнице) и овлашћења града у погледу доношења
одлука о избору савета, као и основни делокруг рада савета,
Прописују разлози за распуштање савета, поступак за доношење одлуке о распуштању
савета, као и начин обављања текућих и неодложних послова до конституисања новог
савета
Прецизира обавеза градског већа да даје сагласност на финансијски план месне заједнице –
акт који утврђује износ средстава намењених месним заједницама, који треба да буде у
складу са одлуком о буџету,
Уређују облици и начин вршења надзора над радом и актима месне заједнице предвиђено
је да градско веће, као орган надлежан за вршење надзора над радом и актима месне
заједнице, покреће поступак за оцену уставности и законитости општег акта месне
заједнице ако сматра да тај акт није у сагласности са Уставом и законом. Такође, уређен је
поступак утврђивања сагласности општег акта месне заједнице са статутом или другим
општим актом града, као и предузимање одређених мера у поступку финансијске контроле
рада месне заједнице. За доношење појединачних аката у овим поступцима предложена је
надлежност градоначелника.
Такође је, у складу са Законом о јавној својини, предвиђено да месна заједница има право
коришћења на непокретностима које су у јавној својини града ради неметаног функционисања
органа Месне заједнице
Глава VIII
ЗАШТИТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Чланом 160 и 161 Градско веће Града Пожаревца одређено је као орган града надлежан за
покретање поступка за оцену уставности или законитости закона или другог општег акта
републике Србије или Аутономне покрајне којим се повређује право на локалну самоуправу, и
као орган надлежнан за подношење жалбе Уставном суду ако се појединачним актом или радњом
државног органа или органа града онемогућава вршење надлежности града. Обе одредбе
представљају конкретизацију одговарајућих одредаба Закона о локалној самоуправи.
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Чланом 162. предвиђена је могућност установљавања заштитника Грађана. Предвиђено је
да се Надлежност и овлашћења, начин поступања и избора и престанка дужности заштитника
грађана уредиће се посебном одлуком Скупштина Града
Како је Град Пожаревац јединица локалне самоуправе са мултиетничким саставом
становништва члановима 174. до 176. прописано је начин образовање, одлучивање Савета за
међунационалне односе подношење извештаја Скупштини града.
Чланом 177. прописан је начин поступања када савет сматра да је одлуком или другим
општим актом Грда повређено право припадника српског народа или националних мањина
представљених у савету као и могућност покретања поступка пред надлежним судом.
Чланом 179. прописано је да се средства за рад Савета обезбеђују у буџету града.
Глава IX
САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ ГРАДА (чл. 163-164)
Члановима 173-176. разрађени су облици сарадње којима се стварају услови за бржи
економски развој града и за рационалније или стручније обављање појединих послова из
надлежности града. Овим облицима сарадње законодавац је посветио посебну пажњу и у
потпуности их уредио путем измена и допуна Закона о локалној самоуправи.
Чланом 174. утврђени су обавезни елементи споразума о сарадњи који треба да обезбеде
стабилност у обављању послова и правну сигурност. Одлуку о закључивању споразума доноси
скупштина града апсолутном већином гласова и дужна је да га у законом утврђеном року достави
министарству надлежном за локалну самоуправу који води евидецију о свим закљученим
споразумима.
Чланом 174. уређено је заједничко обављање поверених послова, што представља значајну
новину установљену законом, са циљем да се омогући свим, а нарочито мањим градовима и
општинама које немаје адекватне административне и друге капацитете, да потпуније, односно
заједнички обављају поверене послове. Уређене су две ситуације – прва, закључивање споразума
по предлогу две или више јединица локалне самоуправе, и друга, по предлогу надлежног органа
државне управе (уређена Законом о државној управи). Оба облика сарадње реализују се у складу
са посебном уредбом Владе РС којом се уређују ближи услови и начин заједничког извршавања
поверених послова. Разлика између поменутих облика сарадње је у томе што се други облик
реализује (ступа на снагу) после прибављања сагласности Владе Републике Србије.
Даље одредбе односе се на споразуме о сарадњи закључене ради оснивања заједничког
органа (члан 175.), односно на споразуме којима град уступа обављање послова из своје
надлежности другом граду, односно општини (члан 176.). Ове одредбе преузете су из Закона о
локалној самоуправи. Слично је са чланом 178. којим је уређен престанак важења споразума о
сарадњи.
Члан 172. утемељен је на Закона о локалној самоуправи и ствара обавезу града да преко
својих органа прати процес европских интеграција и развија за то потребне административне
капацитете.
Глава X
АКТИ ГРАДА
У овом делу су побројани најчешћи акти (општи и појединачни) које доносе органи града,
њихова међусобна хијерархија и објављивање и ступање на снагу

ГЛАВА XI
ТУМАЧЕЊЕ, ДОНОШЕЊЕ И ПРОМЕНА СТАТУТА

8
У овом делу су одредбе о овлашћењу скупштине града да даје аутентично тумачење
одредаба статута и о поступку за промену или доношење новог статута – овлашћеним
предлагачима, поступку израде статута, односно акта о промени статута и одлучивању скупштине
града о предлогу.
ГЛАВА XII
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Предвиђено да се градски прописи ускладе са одредбама новог статута у року од 6 месеци
од ступања статута на снагу
Исти рок предвиђен је за доношење нових одлука на основу овог статута.
Посебном одредбом одређени су рокови за доношење, односно усклађивање планских докумената
са овим статутом.
Регулисана су питања која се односе на раније одржавање конститутивне седнице
скупштине Градске општине, доношење статута градске општине и одлуке које се односе на
управу градске општине. Прописује се да ће послове градске општине која није конституисања
вршити органи Града Пожаревца.
Предвиђена је одложена примена појединих одредаба статута – одредаба које се односе на
број чланова градског већа, постављење и број помоћника градоначелника и спровођење
обавезног поступка јавне расправе за планирање инвестиција у одлуци о буџету.
Напомиње се је напред наведени текст само нацр Статута Града Пожаревца који је написан
у складу са последњим изменама закона о локалној самоуправи и у оквиру важећих законских
решења и јавно објављен са циљем упознавања јавности са њиме и који је могуће изменити у
оном делу који је законом предвиђен за уређивање од стране самог Града а након окончања јавне
расправе и добијених примеби и сугестија.

