
      
На основу члана 56.  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', 

број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени 
лист  Града  Ниша”  број  1/2013) и  члана  12. Правилника  о  поступку  припреме, 
израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 29.01.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује  се Предлог  решења  о  образовању Комисије  за планове Града 
Ниша.

II Предлог решења  о  образовању  Комисије  за  планове  Града  Ниша, 
доставља  се  председнику  Скупштине  Града  ради  увршћивања  у  дневни  ред 
седнице Скупштине Града.

III За  представникa  предлагача  по  овом предлогу на  седници Скупштине 
Града Ниша одређује се Срђан Васковић, члан Градског већа Града Ниша.

Број: 105-3/2013-03
 У Нишу, 29.01.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Председник

Проф. др Зоран Перишић



На основу  члана  52.  Закона  о  планирању и  изградњи  ("Службени  гласник  Републике  Србије",  број  
72/2009;  81/2009,  24/2011 и  121/2012),  члана  32.  Закона о  локалној  самоуправи  ("Службени  гласник 
Републике Србије", број 129/2007) и члана 37. Статута града Ниша ("Службени лист града Ниша", број  
88/2008),
Скупштина града Ниша, на седници одржаној ______ 2013. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
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.Проф. др Слободан Миленковић-Грађевинско-архитектонски факултет Ниш

ЗА ЧЛАНОВЕ:
2. Родољуб Михајловић, дипл.инж.грађ.–Управа за планирање и изградњу
3. Мирољуб Станковић, дипл.инж.арх.
4. Проф. др Душан Петковић – Грађевинско-архитектонски факултет Ниш
5. Слободан Мицић, дипл.инж.грађ. –Одсек саобраћаја-ЈП Завод за урбанизам Ниш
6. Мара Рашковић, дипл.инж.арх.-ЈП Завод за урбанизам Ниш
7. Никола Лечић, дипл.инж.арх.-ЈП Завод за урбанизам Ниш
8. Душица Шеговић, дипл.инж.арх.-ЈП Завод за урбанизам Ниш
9.Слободан Гроздановић, дипл.инж.арх.-PLAN urban d.o.o. Ниш

II  Комисија се образује ради пружања стручне помоћи за обављање послова у поступку израде и 
спровођења  планских  докумената,  као  и  давање  стручног  мишљења  по  захтеву  надлежних  органа 
Управе.

III Административно-техничке  послове  припремања  и  одржавања  седница  Комисије  обавља 
Управа за планирање и изградњу.

IV Начин рада и одлучивање Комисије утврђује се Пословником о раду Комисије, који се доноси 
већином гласова од укупног броја чланова Комисије.

V  Мандат председника и чланова Комисије траје 4 (четири) године.

VI  Председник и чланови Комисије имају право на накнаду за присуство и рад на седници 
Комисије,  у  износу од 5% од просечне месечне  зараде по запосленом у привреди Републике,  према 
последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.
Наведена накнада се исплаћује по седници Комисије.

VII Доношењем овог решења  престаје да важи решење о образовању Комисије за планове Града 
Ниша ("Службени лист града Ниша", број 99/2008).

VIII  Ово решење објавити у "Службеном листу Града Ниша".

Број: _____________
У Нишу, _____ 2013. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф.др Миле Илић



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Чланом  52 Закона  о  планирању и изградњи  прописано је  да   ради обављања стручних 
послова у поступку израде и спровођења планских докумената, као и давања стручног мишљења  
по захтеву надлежних органа управе, скупштина јединице локалне самоуправе образује комисију 
за планове.

Чланом 52 став 2 Закона о планирању и изградњи прописано је да се председник и чланови 
Комисије именују се из реда стручњака за област просторног планирања и урбанизма и других 
области које су од значаја за обављање стручних послова у области планирања, уређења простора и 
изградње, са одговарајућом лиценцом, у складу са законом.

Чланом 52 став 3 прописано је да се једна трећина чланова именује на предлог министра 
надлежног за послове просторног планирања и урбанизма.

У поступку припреме предлога за образовање Комисије за планове Града Ниша у складу са 
законом прибављен је предлог чланова комисије надлежних Министарстава и то Министарства  
грађевинарства  и  урбанизма  и  Министарства  природних  ресурса,  рударства  и  просторног 
планирања чији су министри, поступајући по закону, доставили имена три члана у састав Комисије  
за планове и то:

1. Никола  Лечић,  дипл.инж.арх.-предлог  Министарства  природних  ресурса,  рударства  и 
просторног планирања

2. Слободан Гроздановић, дипл.инж.арх.-предлог Министарства грађевинарства и урбанизма
3. Душица Шеговић, дипл.инж.арх.-предлог Министарства грађевинарства и урбанизма

На основу овлашћења  прописаног чланом 52 став 6 Закона о планирању и изградњи,  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.

На  основу  свега  наведеног,  Градско  веће  Града  Ниша  утврђује  предлог  решења  о 
образовању  Комисије  за  планове  Града  Ниша  и  упућује  га  Скупштини  Града  Ниша  на  даљу 
надлежност.  

   ПО ОВЛАШЋЕЊУ- Н А Ч Е Л Н И К 

            Родољуб Михајловић, дипл.инж.грађ.


