
На основу члана 37. и 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
("Службени лист Града Ниша", број 1/2013), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 18.05.2016. године, 
доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О OБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУTAРНО ПРАВНА ПИТАЊА 

 
 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за статутарно правна питања, у следећем 
саставу: 
 
 Председник Комисије 
 Проф. др Зоран Перишић, Градоначелник Града Ниша 
 
 Чланови Комисије: 
 1.Марко Томашевић, саветник за област локалне самоуправе, Стална 
конференција градова и општина 
 2. Небојша Ранђеловић, редовни професор на Правном факултету у Нишу 
 3. Предраг Димитријевић, редовни професор на Правном факултету у Нишу 
 4. Радан Илић, помоћник Градоначелника за области права и заштите и 
функционисања локалне самоуправе 
    5. Милена Костић,помоћник начелника Службе за послове Градоначелника 
 6. Љиљана Берић, секретар Скупштине Градске општине Пантелеј 
  
 II Надлежне службе града обављају стручне, организационе и техничке 
послове за потребе рада  Комисије за статутарно правна питања.  

 
III Конститутивну седницу Комисије за статутарно правна питања сазива и 

води председник Комисије за статутарно правна питања. 
Начин припреме, вођење и рад Комисије за статутарно правна питања, 

Комисија уређује Пословником о раду Комисијe за статутарно правна питања,који 
доноси већином гласова од укупног броја чланова Комисије. 
 
 IV Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
 
Број: 575-2/2016-03 
У Нишу,18.05.2016. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША  
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Проф. др Зоран Перишић  
 
 
 
 



 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
 Чланом 37. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист 
Града Ниша", број 1/2013) прописано је да се Комисија за статутарно правна 
питања образује за разматрање предлога за промену Статута; припрему нацрта 
Статута Града; учествовање у припреми и изради организационих аката Града; 
разматрање и уређивање питања од значаја за функционисање градских општина.  
 Комисију чине председник и шест чланова које именује Градско Веће Града 
Ниша, на предлог Градоначелника. 
 Надлежне службе Града  обављају: организационе и техничке послове за 
рад Комисије; дају, на захтев Градоначелника или председника Комисије, 
мишљење у вези са  тачкама које треба уврстити у дневни ред седнице; старају се 
о законитости рада и одлучивања Комисије; израђују нацрт дневног реда; израђују 
записник о раду Комисије; прате спровођење јавне расправе и припремају 
информацију о спроведеној расправи; учествују у припреми нацрта аката из 
надлежности Комисије и дају стручна тумачења, објашњења и правна 
образложења на седницама Комисије: прате реализацију аката Комисије; по 
налогу и у име Комисије обављају комуникацију и коресподенцију са другим 
локалним самоуправама, државним органима, организацијама и трећим лицима, 
обавља и друге послове које јој Комисија за статутарна питања повери. . 
 Градоначелник Града Ниша, руководећи се пре свега стручним квалитетом 
личности предложио је Градском већу Града Ниша именовање председника и 
чланова Комисије за статутарно правна питања.  

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша на седници одржаној 18 
.маја 2016. године  донело је Решење о образовању Комисије за статутарно 
правна питања. 

 
 
                                                                                        

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић  
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