
На основу чл. 46. ст. 8. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник 
Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), чл. 2 и 
54. 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 09.01.2019. 
године, доноси следећи : 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I     У циљу изградње секундарне канализационе мреже у улици Михајла Пупина на 
катастарским парцелама 11140/1 и 11140/2 и 4273/1 КО Ниш – Ћеле кула, приступа се 
изради уговора о финансирању заједничке изградње канализационе мреже у улицама 
Војислава Илића и Михајла Пупина са МДС инжењеринг д.о.о. из Ниша у складу са 
Законом о планирању и изградњи 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 
МДС инжењеринг из Ниша. 
 
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, Секретаријату за имовинско 
правне послове и Секретаријату за финансије. 
 
Број: 9-5/2019-03 

У Нишу, 09.01.2019. године 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 

 

                                                                                             

ПРЕДСЕДНИК 

 Дарко Булатовић 

 



О б р а з л о ж е њ е 
 

Дана 03. децембра 2018. године МДС инжењеринг доо из Ниша обратио се предлогом  
Градској управи Ниш – Секретаријату за инвестиције за закључење уговора којим би се регулисали 
међусобни односи уговорача у вези са финансирањем и изградњом канализационе мреже и изразио 
спремност за финансирање изградње поменуте инфраструктуре. 

У циљу изградње секундарне канализационе мреже у улици Михајла Пупина на 
катастарским парцелама 11140/1, 11140/2 и 4273/1 КО Ниш - Ћеле Кула, целисходно би било 
закључење уговора, чију би изградњу у потпуности финансирао МДС инжењеринг доо. 

Програмом уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 
2018.годину, изградња канализационе мреже у улици Михајла Пупина није предвиђена. 

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

Статут 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. 

Чл. 92. Ст.1 Закона о планирању и изградњи прописује да грађевинско земљиште 
које није уређено у смислу овог закона, а налази се у обухвату планског документа на 
основу кога се могу издати грађевинска дозвола, може се припремити, односно опремити и 
средствима физичких или правних лица. 

Даље, поменутим чланом закон прописује да лице подноси надлежном органу 
јединице локалне самоуправе предлог о финансирању припремања, односно опремања 
грађевинског земљишта, по коме је надлежни орган дужан да поступи у року од 15 дана од 
дана пријема предлога. 

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 на извођењу радова на канализационој 
мрежи  у вредности  

до 2.707.147,75 (двамилионаседамстотинаседамхиљадастотинучетрдесетседам)  
динара сносити МДС ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО из Ниша ,  док је, у међувремену , Секретаријат 
за планирање и градњу издао Решење о грађевинској дозволи број ROP-NISP-19064-CPIH-3/2018 
дана 07.09.2018.године, поступајући по захтеву који је поднео Град Ниш, преко Димитров Ванче, 
секретара Секретаријата за инвестиције. 

 
  
На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву. 

 
 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ 

 
                                                                                                                                                               СЕКРЕТАР 

                                                                       _____________     
                                                      Ванча Димитров 
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