
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени 
лист Града Ниша” број 1/2013) 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 01.08.2016. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I  Утврђује се Предлог решења о именовању Главног урбанисте Града 
Ниша. 
 
 II  Предлог решења о именовању Главног урбанисте Града Ниша 
доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред 
седнице Скупштине Града.  
 

III   За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређује се Родољуб Михајловић, начелник Управе за планирање и 
изградњу. 

 
 
 

Број: 925-1/2016-03 
У Нишу,  01.08.2016.  године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 

   
 



 На основу члана 51а Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник", бр. 
72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – Одлука 
УС, 50/2013 - Одлука УС, 98/2013 – Одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 5 
Одлуке о Главном урбанисти града Ниша (''Службени лист града Ниша'', број 
10/2015) и члана 37 Статута града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/ 
2008), 
 
 Скупштина Града Ниша, на седници одржаној дана________2016. године, 
донела је  
 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ ГРАДА НИША 

 
 
I 
 
 

 Никола Лечић, дипломирани инжењер архитектуре, именује се за Главног 
урбанисту Града Ниша. 
 

II 
 
 
 Главни урбаниста Града Ниша се именује на период од четири године. 
 
 

III 
 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу Града Ниша''. 
 
 
Број: 
У Нишу,  
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

Председник 
 

Мр Раде Рајковић 



 
Образложење 

 
 
 Члан 51а Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник", бр. 72/2009, 81/2009 
– испр., 64/2010 – Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – Одлука УС, 50/2013 - 
Одлука УС, 98/2013 – Одлука УС, 132/2014 и 145/2014)  прописује да Главни 
урбаниста координира израду планских докумената и врши координацију рада 
између органа надлежног за послове урбанизма и јавних предузећа и других 
институција укључених у поступке израде и доношења планских докумената. 
 
 Наведеним чланом је прописано да Главног урбанисту именује скупштина 
општине, односно града, односно града Београда, на период од четири године. 
 
 Чланом 5 Одлуке о Главном урбанисти града Ниша (''Службени лист града 
Ниша'', број 10/2015) прописано је да Скупштина Града Ниша именује Главног 
урбанисту, на период од четири године, на предлог Градског већа Града Ниша. 

 
        Закон о планирању и изградњи, у члану 51а, прописује ко може бити главни 

урбаниста и то: може бити лице са стеченим високим образовањем, односно 
смером на академским студијама другог степена (дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним академским студијама у трајању од најмање пет година у 
области архитектуре и одговарајућом лиценцом издатом у складу са овим законом 
и најмање десет година радног искуства у области урбанистичког планирања и 
архитектуре 
           У прилогу овог образложења достављамо Вам и кратку биографију кандидата 
Николе Лечића. 
 На основу наведеног, предлаже се именовање Николе Лечића,  за Главног 
урбанисту града Ниша. 
 
 

 
 

                                                                                        Начелник управе 
 

Родољуб Михајловић, дипл.инж.грађ. 
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