
На основу члана 32. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени
лист Града Ниша", број 1/2013), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 10.12.2013. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

САВЕТА ЗА ГРАЂАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ

I У Савет за грађанске иницијативе, именују се:

- за председника 
Дејан Блажевић, комерцијалиста

- за чланове:
1. Марина Костић, дипломирани психолог
2. Милош Пешић, студент
3. Миле Ђилић, правник
4. Марија Пајевић, инж. заштите од пожара
5. Драган Ђокић, бравар
6. др Славиша Ковачевић
7. Небојша Раденковић, дипломирани машински инжењер
8. Александар Живадиновић, инжењер машинства
9. Зоран Савић, дипломирани хемичар
10. Александар Јоцић, инжењер телекомуникација и информатике

II  Савет за грађанске иницијативе је  стручно и  саветодавно тело које  обавља
послове који се односе на:

- разматрање  иницијатива  грађана  за  промену  градских  прописа,  услова,
процедура и критеријума за доделу средстава грађанима;

- анализе учешћа грађана у поступку доношења градских прописа;
- начине  информисања  грађана  и  представника  локалних  организација

цивилног  друштва  о  могућностима  конкретних  форми  непосредног  учешћа
грађана у остваривању права;

- развој свести грађана о непосредној партиципацији грађана у органима Града,
установама и службама Града;

- сагледавање предмета иницијатива грађана и израда информација о законској
нерегулисаности одређених подручја из надлежности Града;

- анализу  функционисања  месних  заједница  и  других  видова  непосредног
учешћа грађана у остваривању локалне самоуправе;

- акције и препоруке у вези са побољшањем положаја маргинализованих особа,
акције  са  социјалним  предзнаком  и  активности  и  сарадња  са  органима  и
цивилним сектором који се бави остваривањем грађанских права;

- сагледавање  проблема  непосредног  окружења  грађана  у  циљу  даље
демократизације друштва и њиховог утицаја на политичке институције;



- ширење информација о примерима позитивне праксе грађанског активизма и
подстицање проналажења компромиса између надлежних органа и цивилног
сектора и грађана;

- сагледавање активности и учешће грађана у борби против корупције;
- предлагање мера у циљу борбе против корупције на територији Града Ниша;
- јачање друштвене солидарности;

- предлагање  мера  и  активности  које  имају  за  циљ  решавање  проблема  грађана  и
њихово укључивање у различите сфере друштвеног живота и други послови по налогу
председника Већа

III Савет за грађанске иницијативе доноси Пословник о раду којим се уређује
начин припреме, вођење и рад седнице Савета.

IV Мандат председника  и  чланова Савета за  грађанске иницијативе,  једнак  је
мандату Градског већа Града Ниша.

VI  Организационе  и  административно-техничке  послове  за  потребе  Савета  за
грађанске иницијативе обавља Служба за послове Градоначелника. 

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

Број: 1701-12/2013-03
У Нишу, 10.12.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



О б р а з л о ж е њ е

Чланом 32. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града
Ниша", број 1/2013) прописано је да Савет за грађанске иницијативе има председника и
10  чланова  које,  на  предлог  Градоначелника,  бира  Веће.  Председник  Савета  за
грађанске иницијативе може бити на сталном раду.

Градоначелник  Града  Ниша  је,  у  складу  са  својим  овлашћењима,  предложио
Градском већу Града Ниша кандидате за  председника и чланова Савета  за грађанске
иницијативе.

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша доноси Решење о именовању
председника и чланова Савета за грађанске иницијативе.

 ПРЕДСЕДНИК

  Проф. др Зоран Перишић     


