
На основу члана  56 Статута града Ниша (''Службени лист града Ниша'', број 88/2008 
и 143/2016) и члана 72 Пословника о раду Градсог већа града Ниша (''Службени лист града 
Ниша'', број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016),  

Градско веће града Ниша, на седници одржаној  11.01.2017.године, доноси  
 

Р Е  Ш Е Њ Е 
 
I Образује се Радна група за доношење и упућивање препоруке Јавном предузећу 

Завод за урбанизам у вези са издавањем урбанистичко – техничких услова за постављање 
башти угоститељских објеката и то: баште отвореног типа и баште затвореног типа на 
јавним површинама на територији града Ниша, који се издају на основу Одлуке о 
постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама на територији града Ниша 
(''Службени лист града Ниша'', број 3/2008, 57/2014, 98/2015 и 155/2016) и на основу Плана 
размештаја башти угоститељских објеката на територији града Ниша (''Службени лист града 
Ниша'', број 57/2014) , (у даљем тексту. Радна група). 

Радна група се образује у саставу: 
- Милош Милошевић, члан Градског већа града Ниша, председник Радне групе 

и чланови: 
- Никола Лечић, Главни урбаниста града Ниша 
- Родољуб Михајловић, овлашћено лице - по овлашћењу в.д. начелника Градске 

управе Града Ниша 
- Миодраг Брешковић, овлашћено лице - по овлашћењу в.д. начелника Градске 

управе Града Ниша 
- Саша Маркишић, начелник управе Градске општине Медијана 
- Љубиша Митић, директор ЈП Завода за урбанизам 
- Доц. др Милена Динић Бранковић, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу; 
- Урош Парлић, директор Туристичке организације Ниш; 
- Елена Васић Петровић, директор Завода за заштиту споменика културе 
- Мр Хаџи Иван Реди, Фондација ''За лепши Ниш'' 
- Саша Буђевац, Агенција за пројектовање Архитектура Буђевац; 

 
II Задатак Радне групе је да сачини и упути препоруку ЈП Завод за урбанизам Ниш у 

вези са издавањем урбанистичко-техничких услова који се односе на постављање башти 
угоститељских објеката и то: баште отвореног типа и баште затвореног типа на јавним 
површинама на територији града Ниша, а у складу са Одлуком о постављању мањих 
монтажних објеката на јавним површинама на територији града Ниша (''Службени лист града 
Ниша'', број 3/2008, 57/2014, 98/2015 и 155/2016) и у складу са Планом размештаја башти 
угоститељских објеката на територији града Ниша (''Службени лист града Ниша'', број 
57/2014). 

Рок за извршење задатка је 01.02.2017.године. 
 
III Административно - техничке послове за потребе Радне групе обављаће 

организациона јединица Градске управе - Секретаријат за планирање и изградњу. 
 
IV Решење доставити: Председнику и члановима Радне групе, Секретаријату за 

планирање и изградњу  и архиви Градског већа. 
 

Број: 22-1/2017-03 
У Нишу, 11.01.2017. године 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
Председник 

 
 

Дарко Булатовић 
 


