
На основу члана 58. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008, 143/2016 и 18/2019) и члана 18. и 72. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 144/2016 и 
117/2020), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној  02.08.2021. године, донело је  
 

 
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ПРИВРЕДНО-ЕКОНОМСКОГ 
САВЕТА 

 
 

I У ставу I Решења о именовању председника и чланова Привредно-економског савета 
(„Службени лист Града Ниша“, број 87/2020) уносе се следеће измене: 

- Под редним бројем 2, уместо: „проф. др Бобан Стојановић, председник Друштва 
економиста Ниша“, именује се: „Иван Јовановић, Удружење угоститељских и туристичких 
посленика“ 
- Под редним бројем 9, речи: „директор РРА Југ“, замењују се речима: „в.д. директора ЈКП 
„Медиана“ Ниш“ 
- Под редним бројем 15, уместо: „Горан Попадић, председник Удружења привредника и 
занатлија Ниш“, именује се: „Саша Младеновић, директор компаније Johnson Electric“ 
- Под редним бројем 16, уместо: „Зоран Мирашевић, председник Удружења 
угоститељских и туристичких посленика“, именује се: „др Небојша Станковић, адвокат, 
Клуб привредника Naissus“ 
- Под редним бројем 17, уместо: „Боривоје Угриновић, председник Управног одбора 
Друштва српско-руског пријатељства „Наисус““, именује се: „Бојан Митић, Удружење 
угоститеља Ниша „Константин““ 
- Под редним бројем 18, уместо: „Миодраг Станковић, директор компаније Агроградња“, 
именује се: „Бора Јовић, директор Винарије ''Статус'' и винског подрума Малча“. 
 
II Мандат именованих чланова једнак је мандату Градског већа које их је именовало. 

III Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Градско веће Града Ниша је Решењем о именовању председника и чланова 
Привредно-економског савета („Службени лист Града Ниша“, број 87/2020) именовало 
председника и члановe Привредно-економског савета Града Ниша.  

Услед смрти двојице чланова Привредно-економског савета и након извршене 
анализе досадашњег рада председника и чланова Привредно-економског савета, а 
полазећи од значаја и улоге коју има ово стручно радно тело у смислу унапређења 
привредног амбијента и развоја Града Ниша, Градско веће Града Ниша доноси Решење о 
изменама решења о именовању председника и чланова Привредно-економског савета. 
 
 

Број:  /2021-03 

У Нишу, 02.08.2021. године                  

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 

 

Председница 

 Драгана Сотировски 


