
 
На основу члана 55. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број  

88/2008), члана 10. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист 
Града Ниша", број  1/2013), 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 15.07.2016. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о задужењима Заменика градоначелника и чланова Градског већа Града Ниша 

за одређена подручја из надлежности Града 
 

I Задужују се Заменик градоначелника и чланови Градског већа Града Ниша за 
одређена подручја из надлежности Града, и то: 
 

− Проф. др Mилош Банђур, Заменик градоначелника, за подручја: 
водоснабдевање, каналисање отпасних вода, управљање отпадом и сарадња 
са Универзитетом, 

− Бранислав Качар, члан Градског већа Града Ниша, за подручја: омладина и 
спорт, 

− Тијана Ђорђевић Илић, члан Градског већа Града Ниша, за подручје: 
социјална заштита, 

− Милош Милошевић, члан Градског већа Града Ниша, за подручја: планирање, 
изградња, урбанизам и енергетика, 

− Михајло Здравковић, члан Градског већа Града Ниша за подручја: привреда и 
заштита животне средине, 

− Игор Војиновић, члан Градског већа Града Ниша за подручје: комунална 
делатност, 

− Бојан Крстић, члан Градског већа Града Ниша за подручја: образовање и 
школство, 

− Јелена Митровски, члан Градског већа Града Ниша за подручја: култура и 
сарадња са градским општинама, 

− Мр сци. мед. Саша Живић, члан Градског већа Града Ниша за подручјe: 
здравство, 

− Светозар Алексов, члан Градског већа Града Ниша за подручјe: 
пољопривреда и инспекцијски послови. 

 
II Председник Градског већа Града Ниша, у зависности од приоритета рада 

Градског већа, може Заменика градоначелника и чланове Градског већа задужити за 
пројектне и остале активности. 

III Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 
 Чланом 55. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008) 
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) 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. 
 
 На основу изнетог Градско веће Града Ниша доноси Решење о задужењима 
Заменика градоначелника и чланова Градског већа Града Ниша за одређена 
подручја из надлежности Града. 
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