На основу члана 56 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',
број 88/2008) и члана 10 Пословника Градског већа Града Ниша (''Службени
лист Града Ниша'', број 96/04)
Градско веће Града Ниша, на 17. седници одржаној 30.10.2008.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
I Утврђује се Предлог Решења о образовању Комисије за планове Града
Ниша.
Предлог решења доставља се Скупштини Града на усвајање.

II За представника предлагача по овом предлогу, на седници Скупштине
Града одређује се Бобан Михајловић, члан Градског већа Града Ниша.

Број: 507/2/2008-03
У Нишу, 30.10.2008.године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
мр Милош Симоновић

На основу члана 34 Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник
РС'', број 47/2003 и 34/2006), члана 32 Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007) и члана 37 Статута Града Ниша
(''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008),
Скупштина Града Ниша, на седници од

2008. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДА НИША
I Образује се Комисија за планове Града Ниша (у даљем тексту:
Комисија) у следећем саставу:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
1. Братислав Павловић, дипл.инг. грађ, ЈП Завод за урбанизам Ниш
ЗА ЧЛАНОВЕ:
2.

Мирјана Пешић, дипл.инг.архитектуре, Управа за планирање и
изградњу

3. Миомир Пешић, дипл.инг.грађевинарства, ЈП „Градска стамбена
агенација“
4. Доц. др Предраг Цветковић, дипл. правник, Правни факултет у Нишу
5. Проф.др Душан Петковић, дипл.инг грађевинарства, Грађевинскоархитектонски факултет.
6. Славољуб Влајковић, дип.инг.грађевине, ЈП ''Нишстан''
7. Проф.др Слободан Миленковић, дипл.инг. грађевине, Грађевинскоархитектонски факултет у Нишу
8. Мара Рашковић, дипломирани инжењер пејзажне архитетктуре, ЈП
Завод за урбанизам Ниш
9. Бранимир Ћирић, дипл. инг.архитектуре, ЈП Завод за урбанизам Ниш

II Комисија се образује ради пружања стручне помоћи за обављање
послова у поступку израде просторног плана Града, израде и спровођења
урбанистичких планова, као и давања
стручног мишљења о идејним
пројектима.
III Административно - техничке послове припремања и одржавања
седница Комисије обавља Управа за планирање и изградњу.
IV Начин рада и одлучивања Комисије уређује се Пословником о раду
Комисије, који се доноси већином гласова од укупног броја чланова Комисије.
V

Мандат председника и чланова Комисије траје четири године.

VI Председник и чланови Комисије имају право на накнаду за присуство
и рад у дане одржавања седнице Комисије, у износу од 2,5% од просечне
месечне зараде по запосленом у привреди Републике, према последњем
објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.
VII Доношењем овог решења престаје да важи Решење о образовању
Комисије за планове Града Ниша (’' Службени лист Града Ниша '', број
40/2006 ).
VIII Ово решење објавити у ''Службеном листу Града Ниша''.
Број:
У Нишу,

2008. године
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник
Проф. др Миле Илић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 34 Закона о планирању и изградњи одређено је да
надлежни орган за доношење просторног, односно урбанистичког плана,
образује Комисију ради пружања стручне помоћи за обављање послова у
поступку израде просторног плана Града, израде и спровођења
урбанистичких планова, као и давања стручног мишљења о идејним
пројектима.
Члан 32 Закона о локалној самоуправи и члан 37 Статута Града
Ниша прописују да је Скупштина Града надлежан орган за доношење
просторног плана и урбанистичких планова и уређење коришћења
грађевинског земљишта.
Градоначелник Града Ниша, у својству Председника Градског већа, је
поступио у складу са ставом 2 члана 34 Закона о планирању и изградњи
којим је прописано је да се чланови Комисије именују из реда угледних
стручњака за област просторног планирања и урбанизма и других области
које су од значаја за обављање стручних послова у области планирања и
уређења простора и изградње, и сачинио предлог састава Комисије за
планове Града Ниша .
У поступку припреме предлога за образовање Комисије за планове
Града Ниша, Градоначелник Града Ниша, као Председник Већа , обратио
се и надлежном министру за послове урбанизма и грађевинарства који је,
поступајући по закону, доставио имена три члана у састав Комисије за
планове и то, Маре Рашковић, Братислава Павловића и Бранимира
Ћирића.
Градско веће Града Ниша, као предлагач акта на основу члана 46 став
1 Закона о локалној самоуправи, разматрало је достављени предлог
Градоначелника и утврдило Предлог решења о образовању Комисије за
планове Града Ниша.
На основу законског овлашћења да Скупштина Града актом о
образовању Комисије одређује број чланова, начин рада, састав и друга
питања од значаја за рад Комисије, Предлогом решења, између осталог,
утврђено је и право на накнаду за рад председника и чланова Комисије
коју образује Скупштина Града, аналогно праву које је признато члановима
радних тела Скупштине Града Одлуком о накнадама одборника, чланова
радних тела и одборничких група у Скупштини Града – пречишћени текст
( ''Службени лист Града Ниша'', број 3/2008).
Председник
Градског већа Града Ниша
Мр Милош Симоновић

