
На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник 
Републике  Србије",  број  72/2009;  81/2009  и  24/2011),  члана  32.  Закона  о 
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007) и 
члана 37. Статута града Ниша ("Службени лист града Ниша", број 88/2008),
Скупштина града Ниша, на седници одржаној ______ 2012. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДА НИША 

I  Образује  се  Комисија  за  планове  Града  Ниша  (у  даљем  тексту: 
Комисија) у следећем саставу:

ЗА ПРЕДСЕДНИКА:

1. Проф. др Слободан Миленковић – Грађевинско-архитектонски факултет

ЗА ЧЛАНОВЕ:
2. Родољуб Михајловић, дипл.инж.грађ.–Управа за планирање и изградњу
3. Мирољуб Станковић, дипл.инж.арх.
4. Проф. др Душан Петковић – Грађевинско-архитектонски факултет
5. Драгана Цанић, дипл.инж.арх. –Завод за урбанизам Ниш
6. Слободан Мицић, дипл.инж.грађ.-одсек саобраћаја
7.  Никола  Лечић,  дипл.инж.арх.-предлог  Министарства  грађевинарства  и 
урбанизма
8.  Мара  Рашковић,  дипл.инж.арх.-  предлог  Министарства  грађевинарства  и 
урбанизма
9. Душица Шеговић, дипл.инж.арх.-предлог Министарства природних ресурса, 
рударства и просторног планирања

II  Комисија  се  образује  ради  пружања стручне  помоћи за  обављање 
послова у поступку израде и спровођења планских докумената, као и давање 
стручног мишљења по захтеву надлежних органа Управе.

III Административно-техничке  послове  припремања  и  одржавања 
седница Комисије обавља Управа за планирање и изградњу.

IV Начин рада и одлучивање Комисије утврђује се Пословником о раду 
Комисије, који се доноси већином гласова од укупног броја чланова Комисије.

V  Мандат председника и чланова Комисије траје 4 (четири) године.

VI  Председник и чланови Комисије имају право на накнаду за присуство 
и  рад  у  дане  одржавања седнице  Комисије,  у  износу  од  2,5% од просечне 
месечне  зараде  по  запосленом  у  привреди  Републике,  према  последњем 
објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.



VII Доношењем овог решења  престаје да важи решење о образовању 
Комисије за планове Града Ниша ("Службени лист града Ниша", број 99/2008).

VIII  Ово решење објавити у "Службеном листу Града Ниша".

Број: _____________
У Нишу, _____ 2012. Године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф.др Миле Илић


