На основу члана 37 и 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша” број 1/2013)
Градско веће Града Ниша, на седници од 15.07.2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНО ПРАВНА
ПИТАЊА

I
У Решењу о образовању Комисије за статутарно правна питања
(„Службени лист града Ниша“, број 53/2016) у тачки I врше се следеће измене:
-

-

-

II

Уместо проф. др Зорана Перишића, Градоначелника града Ниша, за
председника Комисије именује се Дарко Булатовић, Градоначелник града
Ниша;
Уместо Радана Илића, помоћника Градоначелника за области права и
заштите и функционисања локалне самоуправе, именује се Проф.др
Зоран Перишић;
Уместо Милене Костић, помоћника начелника Службе за послове
Градоначелника, именује се Љубиша Јанић, начелник Управе за имовину
и инспекцијске послове.
Ово решење објавити у „Службеном листу града Ниша.“

Број: 754-1/2016-03
У Нишу, 15.07.2016. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

Образложење

Чланом 37. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист
Града Ниша” број 1/2013) прописано је да Комисију за статутарно правна питања
образује се за разматрање предлога за промену Статута; припрему нацрта
Статута Града; учествовање у припреми и изради организационих аката Града;
разматрање и уређивање питања од значаја за функционисање градских општина
и унапређење месне самоуправе, као и да Комисију чине председник и шест
чланова које именује Веће, на предлог Градоначелника.
Градско веће Града Ниша, у ранијем сазиву, на седници одржаној дана
18.05.2016. године, донело је Решење о oбразовању Комисије за статутaрно
правна питања („Службени лист Града Ниша“, број 53/2016).
Имајући у виду да је Комисија за статутарно правна питања образована од
стране Градског већа у претходном сазиву, а да је појединим члановима Комисије
престала функција коју су обављали у моменту образовања Комисије, Градско
веће Града Ниша, у складу са својим надлежностима, доноси Решење о измени
Решења о образовању Комисије за статутарно правна питања.

ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

