
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', 
број 88/2008, 143/2016 и 18/2019), члана 72. Пословника о раду Градског већа 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 
и 144/2016) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе 
материјала („Службени лист Града Ниша", број 125/2008), 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 09.08.2019. године, доноси 
 
 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

 I  Утврђује се Предлог решења о измени Решења о образовању 
Комисије за планове Града Ниша. 
 

 II Предлог решења о измени Решења о образовању Комисије за 
планове Града Ниша доставља се председнику Скупштине Града ради 
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 
 
 III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша одређује се Светлана Китић, по овлашћењу шеф Службе начелника 
Градске управе. 
 
 
 
Број:  753-15/2019-03 
У Нишу, 09.08.2019. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 



 На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ 
бр.72/2009,8182009,64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 
– одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – 
др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 
83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 37. Статута Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“ број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) и члана 4. Правилника о 
начину и поступку избора чланова комисије за стручну контролу планских докумената, 
комисије за контролу усклађености планских докумената, комисије за планове јединице 
локалне самоуправе и комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта, праву и 
висини накнаде члановима комисије, као и условима и начину рада комисија („Службени 
гласник РС“ бр. 32/2019) 
  
 Скупштина Града Ниша, на седници одржаној дана____.____.2019.године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени Решења о образовању Комисије за планове Града Ниша 

 
 
I 
 

 У Решењу Скупштине Града Ниша о образовању Комисије за планове Града Ниша  
 („Службени лист Града Ниша“ бр.92/2016), врши се измена тако што се тачка VI мења и 
гласи: 
 
 „ VI  Председнику, заменику председника, секретару и члановима комисије за рад у 
комисији припада право на накнаду. Наведена накнада се исплаћује по дану одржавања 
седнице Комисије у складу са Одлуком о накнадама одборника, председника и чланова 
радних тела („Службени лист Града Ниша“ број 3/2008 – пречишћен текст, 92/2016, 
106/2017 и 123/2017 - испр.).“ 

 
II 
 

  Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
 
 
Број: 
Датум:    СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
          Председник 
 
               Мр Раде Рајковић 
 
 
  



 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Правилником о начину и поступку избора чланова комисије за стручну контролу 
планских докумената, комисије за контролу усклађености планских докумената, комисије 
за планове јединице локалне самоуправе и комисије за стручну контролу урбанистичког 
пројекта, праву и висини накнаде чланова комисије, као и условима и начину рада 
комисије („Службени гласник РС“, број 32/2019), прописује се да свим члановима 
комисије припада право на накнаду. 

 
Комисија за планове Града Ниша, покренула је иницијативу број 245/2019-06 од 

15.05.2019. године, у циљу измене Решења о образовању Комисије за планове Града Ниша 
број 06-430/2016-36-02 од 11.08.2016. године и усаглашавања истог са напред наведеним 
Правилником. 

 
Овим Правилником прописује се да право на накнаду припада председнику и свим 

члановима Комисије, а решењем које треба изменити, то право је ограничено на лица која 
нису у радном односу у надлежном органу јединице локалне самоуправе који спроводи 
поступак стручне контроле и поступак јавног увида и којима није у опису посла обављање 
послова из делокруга рада комисије. 

 
Из наведеног разлога се предлаже доношење Решења о измени Решења о 

образовању Комисије за планове Града Ниша. 
 

                                                                                     ШЕФ СЛУЖБЕ 

 

                         Марија Андоновић 
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