
На основу члана 55. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", 
број  88/2008 и 143/2016) и члана 10. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша ("Службени лист Града Ниша", број  1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 
144/2016), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 05.01.2018. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о изменама Решења о задужењима Заменика градоначелника и чланова 
Градског већа Града Ниша за одређена подручја из надлежности Града 

 
 
 
 

I У Решењу о задужењима Заменика градоначелника и чланова Градског 
већа Града Ниша за одређена подручја из надлежности Града („Службени лист 
Града Ниша", број 83/2016, 124/2016 и 133/2017), у тачки I, алинеја 7, мења се и 
гласи: 

„- Тихомир Перић, члан Градског већа Града Ниша, за подручја: грађанска 
стања и општи послови и инспекцијски послови;“ 

 
Алинеја 10 исте тачке, мења се и гласи: 
„- Светозар Алексов, члан Градског већа Града Ниша за подручја: 

пољопривреда, образовање и школство." 
 
II Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша". 

 
 

Број: 7-2/2018-03 
У Нишу, 05.01.2018. године 

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Проф. др Милош Банђур 
  



 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 
 
 Чланом 55.Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 
и 143/2016) прописано је да чланови Градског већа могу бити задужени за једно 
или више одређених подручја из надлежности Града. 
 Чланом 10. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист 
Града Ниша", број  1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) прописано је да 
Градоначелник на основу консултација и договора са члановима Већа, предлаже 
задужења чланова Већа за обављање послова из надлежности Већа. Веће 
одлучује о задужењима својих чланова. Члан Већа задужен је за одређена 
подручја из надлежности Града. 
 Имајући у виду да је дошло до промене састава Градског већа Града Ниша, 
односно, да је уместо Бојана Крстића, који је разрешен функције члана Градског 
већа Града Ниша, изабран Тихомир Перић, као нови члан Градског већа, 
неопходно је извршити измене у задужењима чланова Градског већа Града Ниша 
за одређена подручја из надлежности Града. 
 У том смислу, Тихомир Перић, члан Градског већа Града Ниша, задужује се 
за подручја: грађанска стања и општи послови и инспекцијски послови, којима је у 
претходном периоду био задужен Светозар Алексов. 
 Светозар Алексов, члан Градског већа Града Ниша, поред подручја 
пољопривреде, задужује се и за подручја: образовање и школство, којима је у 
претходном периоду био задужен Бојан Крстић. 
 На основу наведеног, Градско веће Града Ниша доноси Решење о изменама 
Решења о задужењима Заменика градоначелника и чланова Градског већа Града 
Ниша за одређена подручја из надлежности Града. 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Проф. др Милош Банђур 
 
 

 


