
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша'', 
број 88/2008 и 143/2016), 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 24.01.2019. године, доноси  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Статут о измени 
Статута Јавног предузећа Дирекција за изградњу града Ниша. 
 

II Предлог решења о давању сагласности на Статут о измени Статута Јавног 
предузећа Дирекција за изградњу града Ниша доставља се председнику 
Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 
 
           III За представника 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: 64-2/2019-03 
У Нишу, 24.01.2019. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

               ПРЕДСЕДНИК 

 
 

Дарко Булатовић 
 
 



На основу члана 69. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник 
РС'', број 15/2016),  члана 37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града 
Ниша'', број 88/2008 и 143/2016) и члана 29. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа Дирекција за изградњу града Ниша ("Службени лист Града Ниша", 
број 141/2016-пречишћен текст и 118/2018), Скупштина Града Ниша, на 
седници одржаној _________ 2019. године донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
I 
 

Даје се сагласност на Статут о измени Статута Јавног предузећа 
Дирекција за изградњу града Ниша,  број 01-5212-2/2018, који је донео 
Надзорни одбор предузећа, дана 25.12.2018. године. 

 
II 

 
Решење доставити: Јавном предузећу Дирекција за изградњу града 

Ниша, Служби начелника Градске управе Града Ниша  и Секретаријату за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај. 

 
 
Број:______________ 
У Нишу, ___________ 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

Председник  
 

 Мр Раде Рајковић 
 

 



О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење решења је члан 69. 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 Скупштина Града Ниша, као надлежни орган оснивача, ради 
заштите општег интереса, даје сагласност на Статут  јавног предузећа. 
 Надзорни одбор Јавног предузећа Дирекција за изградњу града Ниша, 
на седници одржаној 25.12.2018. године, донео је Статут о измени Статута 
Јавног предузећа Дирекција за изградњу града Ниша, број 01-5212-2/2018 и 
исти доставио Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај на даљи поступак, у циљу добијања сагласности Скупштине Града 
као оснивача. 

Статутом о измени Статута предузећа извршено је усаглашавање са 
одредбама Одлуке о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција 
за изградњу града Ниша („Сл. лист Града Ниша, број 118/2018), којом је 
регулисано да предузеће у оквиру своје делатности обавља и послове 
управљања јавним путевима као делатност од општег интереса. На овај начин 
стварају се услови да Дирекција за изградњу града Ниша обавља делатност 
управљања општинским путевима и улицама  на територији Града Ниша у 
складу са одредбама Закона о путевима (''Службени гласник РС'', број 
41/2018). 

Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је 
разматрајући достављени материјал утврдио да је исти сачињен у складу са 
важећим прописима који регулишу садржину и обавезу његовог доношења и 
израдио нацрт решења као у диспозитиву. 

 
 
   ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ                  

                                                                                                                                                                                                             
                                                                                   ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

                                                                   По овлашћењу начелника 
                                                                     Градске управе Града Ниша 

 
                                                                    ____________________ 

                        Хранислав Ђорђевић                                              
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crnamym 0 us#el*J crnar*yrna Jaeroe npedlrefia frup*xt]rlia** u*epad*ylpada ljuma

_ Ha ocHoBy t{raHa 22. cl.:aa 1. raqra 7. Sarona o jaanru npqysehurua (,,Cn. rnacHtiK pC",
6p. 15/16) t4 qIIaHa 23. craa 1. raqra 7. Ognyre o ocHr4Balby jaanor npegyseha nQraperqraja sa
rcrpaAlby l-paga Hrula (,,Cn. nucr rpaAa HuuJa", 5p. 141116-npevrar.uheH reKcr ra 1 1 8/f 8), HagsbpHu
og6op_Jam9r npeAyseha,Qnperqnlasa r43rpaArby l-paga Huula na caojoj XVlll ce4xraqra o4pxaxoj
Aaxa 25.1 2.2018. roAhHe, goxeo je

CTATYT
O I,I3MEHI,I CTATYTA

JABHOI rrpEAy3EhA MPEKTITIJA 3A r.I3rpAABy rpAAA HrrrrrA

9nan 1.

Y Craryry JaaHor npegyseha firaperqraja sa rcrpaAlby l-paga Hnula 6p. 05-1324-212017 oA
03.04.2017. ro4une, qnaH 8. craa 1 . raqKa 2. ueua ce u rracn:

"2. Ynpaeluaue jaexnM nyreBrrMa, rao AerrarHocr oA onurer rHTepeca."

9nax 2.

Ocrane o.qpe46e Craryra Jaaxor npegyseha,Qraperqraja 3a nsrpaguy l-paga Huua 6p. 05-
1324-212017 oA 03.04.2017. rogune, ocrajy HenpoMelbeHe.

9nax 3.

Ha oaaj craryr carnacHocr gaje Crynuruna l-paga Huula.

9nax 4.

Craryr cryna Ha cHary, no 4o6ujaruy carnacHocnl oA Crynulruue l-paga Huua, ocMor AaHa
oA AaHa o6jaerurealba Ha ornacnoj ra6nn Jaaror npe4yaeha finperrlraja sa u3rpaAby l-paga Hnura.

HM3OPmr OAEOP JABHOT rrpEAy3EhA AUpEKrIr,rJA 3A II3rpA.Ey
IPAAA HI,IIIIA

Y Hnury, 25.12.2018. rognne
6pci1: 01-5212-212018
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Cmamynt a wweHu Cmamynta Jaeuae npedyteha ffupex4uja n usepad*y fpa1a Hutua

OEPA3JIOXEIbE

f'lpaanm ocHoB 3a AoHouJebe Craryra o hsMeHu Craryra JasHor npe4yseha lraperqraja sa
r3rpaAFby l-paAa Hnula cy qnaH 22. cr'ae'1. raqra 7. 3arona o jaBHuM npegyaehraua (,,Cn. rnacHuK
PC", 6p. 15/16) t4 L{JIaH 23. craa 1. raqxa 7. Ognyxe o ocHr4BaFby jaanor npegyaeha,[raperqmja sa
u3rpaAFby l-pa4a Hrula (,,Cn. nucr rpaAa HhuJa", 6p. 141116-npevnuhen reKcr n 118118) xojrarvra je
nponucaHo Aa craryrAoHoo4 Hagsopnn o46op. 9nanona 29. O4nyre o ocHnBalby jaenor npe4yseha
flrpexqnja 3a il3rpafltuy l-pa4a Hnura nponrcaHo je 4a carnacHocr Ha craryr 4aje Cxynuirrana
l-pa4a Hnura.

Craryrona o h3MeHr Craryra JasHor npegyeeha flr,rperrlraja 3a m3rpa4H,y l-pa4a Hmula apulu
ce ycrnafluBabe ca o4pe46aua O4nyKe o n3Mexr Ognyxe o ocHnBahby Jaanor npe4yeeha
flrperquja 3a r3rpaAlby l-pa4a Hnura, paAr ycarnaruaBaFba ca 3aronona o nyreBnMa (,,Cn. rnacnur
PC",6p. 41118).

3axonou o nyreBhMa, nopeA ynpaBrbaFba ApxaBH[M nyreB]4Ma, yrapfiyje ce r Ha4nexHocr
sa o6aarbaFbe AenarHocrn ynpaBrbalba norpajraHcrnM I onuruHcKr4M nyreBmMa, npeLln3upa
HaAnexHocr 3a ynpaBtbaFbe HeKarerop[caHrM nyreB[Ma, Kao il nocrynaK Kareropr3aquje rux
nfreBa. Ynpaeruaue jaaxnna nyreBuMa je ge$ranracaHo Kao AenarHocr oA onurer ranrepeca xojy
Moxe o6aarbart4 jaaHo npegysehb, nprBpeAHo ApyrurBo t4 Apyrh o6nrqu opraHr3oBarua xojra y
cKnaAy ca 3aKoHoM rojmu ce ypefyje nonoxajjaauux npegyaeha, Mory 4a o6aaruajy,qenarHocr oA
onurer nHTepeca, y3 npeqh3hpaFbe HaAnexHocru ynpaBrbava jaaHor nyra.

Cxogno rope HaBeAeHoM, t43MeFbeH je unan 8. craa 1. raqxa 2. Cratyra JasHor npe4yseha
.Qupexquja 3a il3rpaAFby l-paga Hrura, r<ojrnlt ce nponracyje ynpaBrbalbe jaannu nyreBrMa Kao

AenaTHocTH oA onuTer uHTepeca.

l'locrynar yceajarsa je cne4ehra.

Hagsopxr og6op AoHocr4 Craryr v vicrt AocraBrba npeKo pecopHor cerperapujara-
Cerperapujara 3a KoMyHaflHe AenarHocr[, eHeprernty v cao6pahaj l-pa4a Hrar.ua Cxynu:rrnu
l-paRa HuuJa, pa,qu AaBaFba carnacHoclr.

l-1o 4o6njaFby carnacHocl4, rlcrn ce o6jasruyje Ha ornacnoj ra6nu JaaFror npe4yseha
,Qnpexqrja 3a u3rpaAH,y l-pa4a Hrura u cryna Ha cHary ocMor AaHa oA 4axa o6jaalbuBaFba.
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