
 
На основу члана 56. и 61. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", 

број 88/2008),  
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 19.08.2016. године, донело је  

 
ПОСЛОВНИК  

о изменама и допуни Пословника о раду  
Градског већа Града Ниша 

Члан 1. 

 У Пословнику о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 1/2013), у члану 18. став 1. број: „11“ замењује се бројем: „17“. 

У ставу 2. истог члана број: „10“ замењује се бројем: „16“. 

Члан 2. 

У члану 20. став 3. брише се. 

Члан 3. 

 У члану 21. додаје се нови став 1, који гласи: 
 „Седници Привредно-економског савета присуствују и учествују у раду 
Градоначелник града Ниша и члан Градског већа Града Ниша задужен за област 
привреде.“ 

Досадашњи став 1. постаје став 2. 

Члан 4. 

 У члану 24. став 5. мења се и гласи: 
 „Стручне и административно-техничке послове за потребе Привредно-економског 
савета обавља Служба за послове Градоначелника – Канцеларија за локални 
економски развој.“ 

Члан 5. 

Овај пословник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
"Службеном листу Града Ниша". 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 18. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 1/2013) прописано је да Привредно-економски савет има 11 чланова, 
односно, да председника и 10 чланова Привредно-економског савета именује Веће 
већином гласова чланова Већа, на предлог Градоначелника. 

Пословником о изменама и допуни Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша, мења се број чланова Привредно-економског савета, тако да Привредно-
економски савет, уместо досадашњих 11, има 17 чланова, односно, да председника и 
16 чланова Привредно-економског савета именује Веће већином гласова чланова Већа, 
на предлог Градоначелника. 

Имајући у виду да Привредно-економски савет, у складу са прописаним 
надлежностима, обавештава органе града о предузетим мерама и активностима, а у 
циљу повећања ефикасности рада Савета, извршена је допуна Пословника, тако да 
седници Привредно-економског савета присуствују и учествују у раду Градоначелник 
града Ниша и члан Градског већа Града Ниша задужен за област привреде. 

Такође, ради обједињавања свих информација на једном месту, а у циљу 
ефикаснијег рада Савета у предузимању активности на пољу локалног-економског 
развоја, извршена је измена Пословника, тако да стручне и административно-техничке 
послове за потребе Привредно-економског савета обавља Служба за послове 
Градоначелника – Канцеларија за локални економски развој. 

Пословник о изменама и допуни Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Ниша", с 
обзиром на то да је потребно хитно предузимање припремних активности на 
образовању Привредно-економског савета, имајући у виду надлежности Савета које се, 
пре свега, односе на локално-економски развој, односно, давање иницијатива и 
мишљења о приоритетним пројектима локалног економског развоја. 

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша доноси Пословник о изменама и 
допуни Пословника о раду Градског већа Града Ниша. 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
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