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Решење о именовању лица за пријем информација и вођењу
поступка у вези са узбуњивањем, 01.07.2015.
Попис незаконито изграђених објеката извршити по зонама,
18.12.2015.

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Квартални програм уклањања објеката од 01.07.2015. до
30.9.2015. [Образац]

Ради обављања послова из делокруга Управе, полазећи од врсте
послова и потребе да се на функационалном принципу обезбеди
обављање међусобно повезаних послова, образују се
организациони делови по областима са одређеним бројем одсека и
група и то:

ОДСЕК ЗА ПРАВНЕ, ОПШТЕ И ИЗВРШНЕ
ПОСЛОВЕ

ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО ЗА ОБЛАСТ: ПРАВНИ И
ОПШТИ ПОСЛОВИ И ПОСЛОВИ ПРИНУДНОГ
ИЗВРШЕЊА РЕШЕЊА О УКЛАЊАЊУ ОБЈЕКАТА
Одсеци:
Одсек за правне и опште послове,
Одсек за послове преузимања и привременог чувања ствари

у државној својини

ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО ЗА ОБЛАСТ: ИМОВИНСКОПРАВНИ ПОСЛОВИ
Одсеци:
Одсек за имовинско-правне послове експропријације и
конверзију права коришћења на неизграђеном грађевинском
земљишту,
Одсек за управљање и администрирање грађевинског
земљишта у својини Града.

ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО ЗА ОБЛАСТ: ПОСЛОВНИ
ПРОСТОР И СТАМБЕНИ ПОСЛОВИ
Одсеци:
Одсек за пословни простор, и
Одсек за стамбене послове.

ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО ЗА ОБЛАСТ: ИНСПЕКЦИЈСКИ
ПОСЛОВИ И ПОСЛОВИ ПРИНУДНОГ ИЗВРШЕЊА
Одсеци:
Одсек грађевинске инспекције и

Одсек за послове принудног извршења решења.

ВРСТЕ ПОСЛОВА

Одсек за правне и опште послове обавља
следеће послове:
припрема нацрте и предлоге општих нормативних аката и
појединачних аката,
ради по жалбама на решења и закључке у првом степену и о

врши послове процене вредности грађевинског земљишта и
праћење инвестиционог одржавања непокретности,

организацијама у овим областима, а уколико се не искаже
потреба, у прописаном року за овим стварима, оглашава
њихову продају,
врши попис ствари по врсти, количини и вредности ствари,
чува о свом трошку ствари до одређивања њиховог
корисника,
обавештава Дирекцију за имовину Републике Србије о
стицању односно преузимању ствари,
врши продају ствари и обавља послове у вези са продајом
ствари, пдложних кварењу,
обавља и друге послове у вези са преузимањем и чувањем
државне имовине.
Шеф Одсека: Војкан Ђорђевић тел: 018/504-495

Одсек за имовинско-правне послове
експропријације,
конверзију
права
коришћења на неизграђеном грађевинском
земљишту:
експропријацију непокретности,

враћања утрина и пашњака селима на коришћење и враћање
имовине задругама
поступак уписа права јавне својине Града Ниша на
непокретностима;
поступак уписа права јавне својине Града Ниша на
непокретностима које су корисништво јавних предузећа
чији је оснивач Град Ниш
израда аката у поступку прибављања и отуђења
непокретности у јавној својини Града
обавља послове везане за поступак уписа јавне својине на
непокретностима, које су корисништво јавних установа
чији је оснивач Град Ниш
вођење евиденције о стању, вредности и кретању средстава
у јавној својини коју користи Град Ниш, као и посебне
евиденције непокретности о јавној својини Града Ниша

конверзија права коришћења у право својине уз накнаду,
евидентирање грађевинског земљишта у својини Града
Шеф Одсека: Весна Цакић тел: 018/504-641

Одсек за пословни простор обавља следеће
послове:
врши послове управљања и располагања пословним простором

послове:
послови у вези откупа и закупа станова којим располаже
град Ниш,
врши управни надзор над радом ЈП “Ниш стан”,
води евиденцију о откупљеним становима датим у закуп и
даје сагласност на промену носиоца права закупа.
Шеф Одсека: Марина Јовановић, тел: 018/504-644

Одсек грађевинске
следеће послове:

инспекције

обавља

врши контролу над радом инвеститора, извођача радова и
осталих учесника у изградњи објеката за које одобрење
издаје општина, односно Град,
контролише примену прописа,

техничких

норматива

и

стандарда о изградњи објеката,
врши преглед пројектне документације и проверава да ли
се објекат гради према одобрењу за градњу и главним
пројектом,
врши откривање, евидентирање
започетих објеката,

и

контролу

бесправно

води управни поступак, доноси и извршава решења о
рушењу,
врши надзор над коришћењем објеката и налаже издавање
употребне дозволе,
предузима мере у случају опасности и безбедности
коришћења објеката,
предузима мере у вези са објектима склоним паду,
контролише да ли извођачи радова на градилишту воде
Грађевински дневник и књигу инспекције,
врши послове утврђивања статуса објеката на захтев ЈП
“Дирекција за изградњу Града Ниша” над објектима који се
налазе на будућим трасама пута и других саобраћајница,

подноси пријаве за учињено кривилно дело, привредни
преступ и прекршај када утврди повреду прописа код
изградње објеката и предизима друге законом прописане
мере и
врши контролу одржавања стамбених зграда и станова у
складу са Законом о одржавању стамбених зграда а на
основу Закључка Градског већа.
Шеф Одсека: Гордана Б. Стевановић тел: 018/504-558

комуналне инспекције градске општине.
Шеф Одсека: Бобан Златковић тел: 018/504-560

Саобраћајна
послове:

инспекција

обавља

следеће

врши контролу градског и приградског превоза путника,
врши контролу ванлинијског превоза ствари и путника,
врши контролу превоза за сопствене потребе,
врши контролу ауто-такси превоза,
утврђује испуњеност⠄䌄䈄㈄䀄刄䌀 ност⠄䌄䈷 ност⠄䌄䈶⠀ обисност⠄䌄䈾

врши контролу мера за заштиту од буке од извора који се
стављају у промет,
врши контролу загађивача ваздуха са мерама за отклањање
аеро загађења,
врши контролу инспекцијског надзора над активностима

сарађује са јавним предузећима, привредним друштвима,

Помоћник начелника:
Љиљана Крстић
Телефон: 018/504-644
Помоћник начелника:
Миљан Анђелковић
Телефон: 018/504-553

