
На основу члана 55. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", 
број  88/2008 и 143/2016) и члана 10. Пословника о раду Градског 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 21.12.2017. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о изменама Решења о задужењима Заменика градоначелника и чланова 
Градског већа Града Ниша за одређена подручја из надлежности Града 

 
 
 
 

I У Решењу о задужењима Заменика градоначелника и чланова Градског 
већа Града Ниша за одређена подручја из надлежности Града („Службени лист 
Града Ниша", број 83/2016 и 124/2016), у тачки I, алинеја 1, мења се и гласи: 

„- Проф. др Mилош Банђур, Заменик градоначелника, за подручја: заштита 
животне средине са водоснабдевањем, управљање отпадом и отпадним водама,“ 

Алинеја 5 исте тачке, мења се и гласи: 
„- Михајло Здравковић, члан Градског већа Града Ниша за подручја: 

привреда и локални економски развој,“ 
 
 
II Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша". 

 
 

Број: 1654-1/2017-03 
У Нишу, 21.12.2017. године 

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 

  



 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 
 Чланом 55.Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 
и 143/2016) прописано је да чланови Градског већа могу бити задужени за једно 
или више одређених подручја из надлежности Града. 
 Чланом 10. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист 
Града Ниша", број  1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) прописано је да 
Градоначелник на основу консултација и договора са члановима Већа, предлаже 
задужења чланова Већа за обављање послова из надлежности Већа. Веће 
одлучује о задужењима својих чланова.Члан Већа задужен је за одређена подручја 
из надлежности Града. 
 Имајући у виду да је у протеклом периоду дошло до померања у 
надлежностима које обављају помоћници Градоначелника Града Ниша, као и да 
задужења чланова Већа и задужења помоћника представљају целину области 
којима се Градско веће бави, целисходно је да се изврше измене у задужењима 
Заменика градоначелника и чланова Градског већа Града Ниша за одређена 
подручја из надлежности Града.  

У циљу равномерније расподеле посла и задужења, као и заокруживања 
целине области, а имајући у виду и нову организацију Градске управе града Ниша, 
у смислу да независно функционишу Секретаријат за заштиту животне средине и 
Секретаријат за привреду, Проф. др Mилош Банђур, Заменик градоначелника, 
задужује се за подручја из надлежности Града: заштита животне средине са 
водоснабдевањем, управљање отпадом и отпадним водама. Такође, члан 
Градског већа Михајло Здравковић, задужује се за подручја привреде и локалног 
економског развоја, имајући у виду нова задужења везана за реализацију Пројекта 
изградње станова за припаднике снага безбедности, као и за остале пројекте од 
националног значаја, проглашених од стране Владе Републике Србије. 
 На основу наведеног, Градско веће Града Ниша доноси Решење о изменама 
Решења о задужењима Заменика градоначелника и чланова Градског већа Града 
Ниша за одређена подручја из надлежности Града. 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 
 

. 


