
         На основу члана 56. тачка 1. Статута Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 88/08 и 143/2016) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016 124/2016 и 
144/2016) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе 
материјала („Службени лист Града Ниша“, број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 13.12.2018.  године, доноси 
                                                                                           
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 

I  Утврђује се Предлог одлуке о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
Дирекција за изградњу Града Ниша. 

 
II   Предлог одлуке о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција 

за изградњу Града Ниша, доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради 
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 

 
III  За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 

Града Ниша, одређују се Владислава Ивковић, секретар Секретаријата за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај - Градске управе Града Ниша и Небојша Ловић, 
директор Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша. 

 
 

Број: 1506-4/2018-03 
У Нишу,  13.12.2018. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 
 
 
 



На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник 
РС'', број 15/2016) и члана 37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града 
Ниша", број 88/2008 и 143/2016), 

Скупштина Града Ниша на седници од  __________ године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА   

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША 
 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града 
Ниша („Службени лист Града Ниш“, број 141/2016-пречишћен текст), члан 
3. став 1. тачка 2. мења се и гласи:  

 
 ''2. Управљање јавним путевима, као делатност од општег интереса. '' 

 
             Члан 2. 
 
Предузеће је дужно да усклади Статут са одредбама ове одлуке у року 

од тридесет дана, од дана њеног ступања на снагу. 
 
 

  Члан 3. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном листу Града Ниша". 

 
 

Број: _________________ 
У Нишу, ______________ 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Мр Раде Рајковић 
 



O б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење Одлуке о измени Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа Дирекција за изградњу града Ниша су члан 5. Закона о 
јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/2016) и члан 37. 
Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 
143/2016), којима је прописано да јединица локалне самуправе оснива 
јавна предузећа актом скупштине јединице локалне самоуправе, која 
остварује права оснивача. 

Одлуком о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција за 
изградњу града Ниша стварају се услови да предузеће обавља делатност 
управљања јавним путевима као делатност од општег интереса у складу са 
одредбама Закона о путевима (''Службени гласник РС'', број 41/2018). 

Законом о путевима, поред управљања државним путевима, утврђује 
се и надлежност за обављање делатности управљања покрајинским и 
општинским путевима, прецизира надлежност за управљање 
некатегорисаним путевима, као и поступак категоризације тих путева. 

Наведеним законом управљање јавним путевима је дефинисано као 
делатност од општег интереса коју може обављати јавно предузеће, 
привредно друштво и други облици организовања који у складу са законом 
којим се уређује положај јавних предузећа, могу да обављају делатност од 
општег интереса, уз прецизирање надлежности управљача јавног пута. 

С обзиром на наведено,  а сагласно Закону о путевима (''Службени 
гласник РС'', број 41/2018), Одлуком о измени Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа Дирекција за изградњу града Ниша измењен је члан 3. став 1. 
тачка 2, којим се прописује управљање јавним путевима као делатност од 
општег интереса.  
 Имајући у виду наведено, Секретаријат за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај је израдио нацрт Одлуке о измени Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша. 
 

 ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША  
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,  

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
                    
 
                    СЕКРЕТАР 
 
 
                                Владислава Ивковић 



 
 

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША 

("Службени лист Града Ниша", број 141/2016-пречишћен текст) 
 

-преглед чланова Одлуке који се мењају - 
 
  

Члан 3. 
Делатност предузећа је: 
 

1. уређивање грађевинског земљишта 
    - обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и 

заштиту грађевинског земљишта, припремање и опремање земљишта, 
изградња комуналних објеката, инсталација, надзор при изградњи и над 
обављањем комуналних делатности, припрема и реализација 
средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта 
на територији Града Ниша, као делатност од општег интереса и изградња 
јавних објеката од посебног значаја за Град Ниш; 

 
2. уређење и одржавање улица и саобраћајница. 

 
Предузеће има искључиво право обављања делатности из става 1. 

овог члана. 
Обављање ових послова и вршење других поверених послова за 

потребе Града Ниша, Предузеће врши у складу са уговором који се 
закључује са Градом. 
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