
На основу чл. 46. став1. тач.8. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник 
Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), чл. 21 и 
56. Статута Града Ниша (,,Службени лист Града Ниша'', број 88/2008 и 143/2016), чл.72. 
Пословника о раду Градског већа Града Ниша (,,Службени лист Града Ниша'', бр.1/13, 
97/16, 124/16 и 144/16),  Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 31.07.2018. 
године, доноси следећи : 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I     У циљу обезбеђивања оспособљавања некатегорисаног пута за несметан саобраћај и 
активности на оспособљавању за несметани саобраћај на деоници некатеогорисаног пута  
на катастарским парцелама 19755/1, КО Ћеле Кула и  3759, КО Габровац, у јавној својини 
Града Ниша, приступа се изради  уговора о заједничкој рехабилитицаји некатегорисаног 
јавног пута са корисником непокретности са Регулаторном агенцијом за електронске 
комуникације и поштанске услуге, у складу са  Законом о путевима и осталим прописима. 
            За реализацију овог правног посла није потребно обезбедити додатна финансијска 
средства. 
 
II         Уговором из става I биће регулисана међусобна права и обавезе, између Града и 
корисника. 
 
III     Задужује се Градска управа Града Ниша – Секретаријат за инвестиције да изради 
нацт уговора и предузме све радње на прибављању неопходних сагласности и мишљења 
ради закључења уговора. 
 
IV      Овлашћује се градоначелник Града Ниша да у име Града закључи уговор. 
 
V     Закључак доставити Секретаријату за инвестиције и Секретаријату за имовинско 
правне послове и Секретаријату за финансије. 
 
Број: 937-8/2018-03 

У Нишу, 31.07.2018. године 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 

 

                                                                                             

ПРЕДСЕДНИК 

 Дарко Булатовић 



 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Дана 14. јула 2017.године РАТЕЛ се обратио градоначелнику града  Ниша , писмом 
о намерама број 1-02-405-2/17 ради заједничког финансирања радова на рехабилитацији 
деонице некатегорисаног пута чији РАТЕЛ корисник, , а који је у јавној својини Града. 

Корисник непокретности за Контролно-мерни центар Ниш на кат. парцели број 
487/2, КО Габровац, по основу Уговора о преносу права коришћења на непокретностима у 
државној својини закљученог са Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије, 
број уговора 1-03-405-2/11-18 од 29.10.2013. године. 

За предметну јавну саобраћајницу која води до непокретности – Контролно-мерног 
центра, Ниш, и представља некатегорисан пут на кат. парцелама број 19755/1, КО Ћеле 
Кула и 3759, КО Габровац, у јавној својини Града Ниша, утврђено је да је у 
неупотребљивом стању за саобраћај моторних возила,  генерално за саобраћање свих 
видова превозних средстава, транспорт робе, превоз грађана и коришћење од стране 
привредних субјеката на тој деоници, те да је угрожен и рад Контролно-мерног центра 
Ниш. 

Надлежност Градског већа Града Ниша за доношење овог закључка утврђена је 
чланом 46. ст.1 тачка 8 ) Закона о локалној самоуправи. 

Чл. 21. Статута Града Ниша прописује да је Град Ниш, у складу са Уставом и 
законима, надлежан да  уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на 
изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и 
управљање локалним путевима. 

За потребе реализације овог правног посла неће настати расходи у буџету града 
Ниша, односно није потребно обезбедити додатна финансијска средства у буџету града,  с 
обзиром да ће трошкове набавке и све обавезе  из уговора о јавној набавци на извођењу 
радова на рехабилитацији  од стране најповољнијег понуђача у вредности до 23.000.000 
(двадесеттримилиона) динара сносити РАТЕЛ за шта су обезбеђена средства у 
одговарајућем износу у финансијском плану РАТЕЛ-а,  док је  Град Ниш, у међувремену, 
израдио неопходну документацију ради прибављања одобрења Секретаријата за 
планирање, за уређење у оквиру постојеће регулације некатегорисаног пута на деоници од 
ул.Чемерничке до објекта РАТЕЛ-а, на кп.бр. 19755/1 КО Ћеле Кула и на кп.бр. 3759 К.О. 
Габровац, у Нишу, категорије Г.  

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву. 
 
 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ 
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                                                                       _____________     
                                                      Ванча Димитров 


