
 
 
 На основу члана 4. став 1. алинеја 4. Одлуке о орагнизацији и функционисању 
цивилне заштите на територији Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 38/2011) и 
члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 
1/2013), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 07.04.2015. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ 

ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА НА СТАМБЕНИМ ОБЈЕКТИМА, ПРИВРЕДНИМ 
ДОБРИМА (ОБЈЕКТИМА И ОПРЕМИ) И ЛОКАЛНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ 

 НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 
 
 1. Обазује се Комисија за утврђивање и процену штете од елементарних непогода на 
стамбеним објектима, привредним добрима (објектима и опреми) и локалној инфраструктури  
на територији Града Ниша, у следећем саставу: 
 

1. Живица Јевђић (дипл.инг.грађевине) – председник комисије 
2. Дренка Станисављевић (дипл.инг.грађевине) – заменик председника 
3. Валери Стоилков (дипл.инг.грађевине) – члан 
4. Александар Богајчевић (дипл.инг. грађевине – хидроконструктор) – члан 
5. Живота Дамњановић (дипл.инг.грађевине – нискоградња) – члан 
6. Марија Николић (дипл.правник) – члан 

 
 2. Задатак Комисије је да утврди и процени штету од елементарних непогода на 
стамбеним објектима, привредним добрима (објектима и опреми) и локалној инфраструктури 
на територији Града Ниша и да након извршене процене штете сачини и достави извештај 
Градском Већу на даље поступање. 
 
 3. Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије обављаће 
Управа за имовину и инспекцијске послове. 
 
 4. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
 
Број: 474-3/2015-03 
У Нишу, 07.04.2015. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић  



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 
 
 

У складу са одредбама Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на 
територији Града Ниша (''Службени лист Града Ниша''  број 38/2011), Штаб за ванредне 
ситуације на територији Града Ниша поднео је Градском већу Града Ниша предлог Решења 
о образовању Комисије за утврђивање и процену штете од елементарних непогода на 
стамбеним објектима, привредним добрима (објектима и опреми) и локалној инфраструктури  
на територији Града Ниша. 

Задатак Комисије је да утврди и процени штету од елементарних непогода на 
стамбеним објектима, привредним добрима (објектима и опреми) и локалној инфраструктури 
на територији Града Ниша и да након извршене процене штете сачини и достави извештај 
Градском Већу на даље поступање.  

Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије обављаће Управа 
за имовину и инспекцијске послове.  

На основу свега изнетог, Градско веће Града Ниша доноси предметно Решење. 
 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић 
 


