
 
 
 

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 
88/2008, 148/16 и 18/2019), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“,број 1/13, 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 21.02.2020. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I Утврђује се Предлог одлуке о постављању балон хала спортске намене на 
територији града Ниша.  

II   Предлог одлуке о постављању балон хала спортске намене на територији 
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 одређује се Игор Игић, секретар Секретаријата за планирање и 
изградњу Градске управе града Ниша.  
 
 
 
 
Број: 215-5/2020-03 
Датум: 21.02.2020. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

Председник 
 
 

Дарко Булатовић 



На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 
72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и члана 37. Статута Града Ниша („Службени 
лист града Ниша”, бр. 88/08 и 143/16 и 18/19), Скупштина Града Ниша, на седници 
одржаној _________ 2020. године, донела је 

 
 

 
ОДЛУКУ  

О ПОСТАВЉАЊУ БАЛОН ХАЛА СПОРТСКЕ НАМЕНЕ  
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 

 
 
 

I  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1.  
Овом одлуком уређују се услови и начин постављања и уклањања балон хала 

спортске намене на територији града Ниша.  
 

Члан 2.  
Балон хала спортске намене, у смислу одредаба ове одлуке, је привремени, 

монтажно демонтажни објекат пресостатичке или лаке конструкције (метална, дрвена) са 
покривачем од импрегнираног или пластифицираног платна, намењен за обављање 
спортске активности.  

Балон хала спортске намене може се поставити као посебан објекат на 
грађевинском земљишту, намењен за обављање спортске активности у току целе године 
(у даљем тексту: балон сала).  

Балон хала спортске намене може се поставити као прекривач над постојећим 
отвореним спортским објектом, ради његовог коришћења у току зимског периода (у 
даљем тексту: пресостатички прекривач).  

 
Члан 3.  

Саставни део балон хале спортске намене је технички блок са уређајима за грејање 
и хлађење, контролу притиска, кондиционирање ваздуха и сл. који се по правилу 
поставља изван волумена балон хале спортске намене.  

Балон сала може да садржи површине за извођење једне или више спортских 
дисциплина и простор за пратеће садржаје одређене прописима и нормативима за 
обављање спортских активности и делатности (гардероба, умиваоница, купатило, тоалет, 
просторије за инвентар, просторија за одмор, лекарска соба, канцеларија и сл.).  

Простор за пратеће садржаје из става 2. овог члана може се обезбедити у оквиру 
балон сале или у оквиру постојећег објекта у комплексу у којем се балон сала поставља.  

 

II ПОСТАВЉАЊЕ БАЛОН ХАЛЕ СПОРТСКЕ НАМЕНЕ 
 

Члан 4.  
Балон хала спортске намене поставља се на основу одобрења за постављање, које 

се издаје у форми решења (у даљем тексту: решење).  
Решење из става 1. овог члана доноси Градскa управa града Ниша - Секретаријат 

надлежан за послове планирања и изградње (у даљем тексту: надлежна организациона 
јединица), у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева. 



На решење којим се одлучује о издавању одобрења за постављање балон хале 
спортске намене, може се поднети жалба Градском већу Града Ниша (у даљем тексту: 
Веће), у року од 15 дана од дана достављања решења. 

 
Члан 5.  

Балон хала спортске намене поставља се монтажом на месту постављања.  
Сувом монтажом изводе се зидови, систем грејања, вентилације и осветљења и 

уградња унутрашње опреме.  
Неопходни грађевински радови могу се изводити за темељење, односно 

анкеровање балон хале спортске намене, израду подлоге спортског терена, постављање 
техничког блока, извођење потребних прикључака на топловодну, гасоводну, електро, 
водоводну и канализациону мрежу, изградњу колског и пешачког прилаза и паркинг 
места.  

Монтажу балон хале спортске намене обавља произвођач или одговорни извођач 
радова кога овласти произвођач балон хале.  

  
1. Постављање балон сале 

 
Члан 6.  

Балон сала може се поставити на изграђеном грађевинском земљишту у оквиру 
комплекса просветних и спортских објеката и угоститељских објеката за смештај, као и 
на неизграђеном грађевинском земљишту које је у приватној својини.  

Балон сала може се поставити на неизграђеном грађевинском земљишту до 
привођења земљишта намени.  

Балон сала не може се поставити на неизграђеном грађевинском земљишту у 
јавној својини.  

Балон сала не може се поставити над постојећим отвореним спортским објектом у 
јавној својини.  

 
Члан 7.  

Балон сала се поставља тако да минимално удаљење најистуреније тачке балон 
сале и линије катастарске парцеле суседа износи 3,5 m. 

Изузетно од одредбе из претходног става, удаљеност може бити и мања, уз 
оверену сагласност власника суседне катастарске парцеле. 

Основни габарит балон сале се поставља до грађевинске линије дефинисане 
важећим планским документом. 

Удаљеност балон сале од околних објеката на суседним катастарским парцелама 
(околним објектима се не сматрају помоћни објекти), износи половину висине балон сале, 
односно четвртину висине балон сале уколико објекти на суседним катастарским 
парцелама не садрже отворе за осветљење стамбених и пословних просторија који су 
наспрамни балон сали, али не може бити мања од 4,0 m. 

Изузетно од одредбе из претходног става, удаљеност може бити и мања, уз 
оверену сагласност власника објекта на суседној катастарској парцели. 

Балон сала се не може постављати у првом и другом степену заштите природног 
добра, у зони заштите културног добра, у заштићеној просторно културно-историјској 
целини или у целини која ужива претходну заштиту, у зонама санитарне заштите 
изворишта водоснабдевања, у војном комплексу и заштитним зонама око војних 
комплекса и објеката инфраструктуре посебне намене, у заштитним зонама у складу са 



одредбама посебних закона (у заштитном појасу: пута, железнице, далековода, водотока, 
полетно-слетне стазе, као и друге заштитне зоне у складу са одредбама посебних закона). 

Изузетно од одредбе из претходног става, балон сала може бити постављена само 
уз сагласност управљача јавног добра, односно сагласност организације надлежне за 
заштиту природних, односно културних добара. 

Члан 8.  
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале може поднети правно или 

физичко лице које је власник или закупац земљишта на коме се балон сала поставља.  
Захтев се подноси у писаној форми надлежној организационој јединици. 
 

Члан 9.  
Уз захтев за издавање одобрења за постављање балон сале прилаже се 

документација у писаној форми:  

1. доказ о праву својине или праву закупа на грађевинском земљишту (лист 
непокретности, уговор о закупу са овереним потписима уговарача од стране органа 
надлежног за оверу);  

2. оверена сагласност сувласника, уколико се балон сала поставља на 
грађевинском земљишту које је у власништву више лица; 

3. доказ да је закуподавац сагласан са постављањем балон хале на закупљеном 
земљишту;  

4. информација о локацији;  
5. услови за израду техничке документације издате од предузећа на чију се 

инсталацију врши прикључак; 
6. услови за израду техничке документације издати од предузећа у чијој су 

надлежности инсталације и објекти који могу бити угрожени постављањем балон сале, 
уколико предметни објекат може да угрози постојеће или планиране инсталације и 
објекте;  

7. сагласност из члана 7. став 7. ове одлуке, уколико се предметни објекат налази у 
некој од зона заштите; 

8. сагласност на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара, дату 
од стране подручне јединице органа државне управе у чијој је надлежности заштита од 
пожара; 

9. техничка документација у три примерка и  
10. доказ о плаћеној административној такси.  

 
Члан 10 . 

Техничка документација из члана 9. ове одлуке је пројекат балон сале (садржине 
на нивоу пројекта за грађевинску дозволу) израђен у складу са законом којим се уређује 
изградња објеката, подзаконским актима и важећим стандардима и прописима.  

Техничка документација из става 1. овог члана подлеже техничкој контроли у 
складу са законом који уређује изградњу објеката.  

Техничку документацију из става 1. овог члана израђује привредно друштво, 
односно друго правно лице или предузетник који су уписани у регистар привредних 
субјеката (овлашћено лице).  

Одговорно лице у овлашћеном лицу, именује одговорне пројектанте са 
одговарајућим лиценцама за израду пројекта. Техничка документација из става 1. овог 



члана, мора бити оверена и потписана од стране одговорног лица у овлашћеном лицу које 
је израдило пројекат.  

Сви делови пројекта морају бити потписани и оверени од стране одговорних 
пројектаната који су израдили предметни део пројекта. 

Пројекат мора бити прописно комплетиран и запечаћен јемствеником. 

Члан 11.  
Одобрење за постављање балон сале се издаје са роком важења од 7 година од 

дана правноснажности, односно са краћим роком важења уколико је закуп земљишта 
уговорен на краћи период.  

Рок важења одобрења за постављање балон сале може се продужавати под 
условима утврђеним овом одлуком.  

 
Члан 12.  

Решење којим се одобрава постављање балон сале садржи нарочито: податке о 
лицу којем се одобрење издаје (у даљем тексту: корисник одобрења), месту (број 
катастарске парцеле, адреса) и комплексу на којем се поставља балон сала, рок важења 
одобрења, рок у којем се мора поставити балон сала и рок у којем се балон сала мора 
уклонити по истеку важења одобрења.  

Саставни део решења којим се одобрава постављање балон сале је техничка 
документација из члана 10. ове одлуке.   

Члан 13.  
Балон сала се поставља у року који је одређен решењем којим се одобрава 

постављање балон сале, с тим што тај рок не може бити дужи од 6 месеци од дана 
правноснажности решења.  

На образложен захтев корисника одобрења, рок из става 1. овог члана може бити 
продужен из оправданих разлога које цени надлежна организациона јединица.  

 
Члан 14.  

Пре почетка коришћења балон сале, корисник одобрења је дужан да прибави 
одобрење за коришћење балон сале, које се издаје у форми решења (у даљем тексту: 
одобрење за коришћење).  

Одобрење за коришћење балон сале издаје надлежна организациона јединица 
сходном применом Закона о планирању и изградњи, подзаконских аката и прописа, који 
уређују издавање употребне дозволе, у року од осам дана од дана достављања уредне 
документације. 

Члан комисије за технички преглед који утврђује подобност објекта за употребу у 
погледу спроведености мера заштите од пожара предвиђених у техничкој документацији 
је лице које поседује одговарајућу лиценцу, одређено у складу са одредбама закона којим 
се уређује заштита од пожара. 

Захтев се подноси у писаној форми надлежној организационој јединици. 
 

Члан 15.  
Ако се у току важења одобрења промени власник, односно закупац грађевинског 

земљишта на коме је балон сала постављена, надлежна организациона јединица измениће 
решење у делу који се односи на име корисника одобрења, под условом да нови власник, 
односно закупац поднесе захтев у року од 30 дана од дана промене.  

 
 



Члан 16.  
Рок важења одобрења за постављање балон сале може се продужити на захтев 

корисника одобрења, за наредни период до 7 година, под условом да није дошло до 
промена на балон сали у односу на техничку документацију на основу које је одобрење 
издато.  

Захтев се подноси надлежној организационој јединици најкасније 6 месеци пре 
истека рока важења одобрења.  

Уз захтев за продужење рока важења одобрења за постављање балон сале, 
корисник одобрења прилаже документацију из члана 9. ове одлуке, изузев техничке 
документације и изјаву одговорног пројектанта одговарајуће струке о подобности балон 
сале за коришћење у наредном периоду.  

 
Члан 17.  

Одобрење за постављање балон сале престаје да важи:  

1. истеком рока важења одобрења за постављање,  
2. уколико корисник одобрења балон салу не постави у року утврђеном одобрењем 

за постављање,  
3. уколико корисник одобрења балон салу користи супротно намени,  
4. уколико кориснику одобрења престане својство власника, односно закупца 

земљишта на коме је балон сала постављена, а није поднет захтев за промену корисника 
одобрења,  

5. привођењем земљишта намени и  
6. у случају када корисник одобрења сам уклони балон салу или она буде 

уклоњена по налогу комуналног инспектора.  

Престанак важења одобрења за случајеве из тач. 2. до 6. става 1. овог члана и рок 
за уклањање постављене балон сале, утврђује решењем надлежна организациона 
јединица.  

Рок за уклањање балон сале не може бити дужи од 60 дана од дана 
правноснажности решења из става 2. овог члана.  

 
Члан 18.  

Примерак решења из чл. 12, 14, 15, 16. и 17. ове одлуке, надлежна организациона 
јединица доставља комуналној инспекцији, комуналној милицији и локалној пореској 
администрацији.  
 

2. Постављање пресостатичког прекривача  
 

Члан 19.  
Пресостатички прекривач може се поставити и користити над постојећим 

отвореним спортским објектом само у периоду од 1. октобра до 30. априла.  

Под постојећим објектом у смислу става 1. овог члана сматра се објекат изграђен у 
складу са законом којим се уређује изградња објеката.  

Пресостатички прекривач се не може постављати у првом и другом степену 
заштите природног добра, у зони заштите културног добра, у заштићеној просторно 
културно-историјској целини или у целини која ужива претходну заштиту, у зонама 
санитарне заштите изворишта водоснабдевања, у војном комплексу и заштитним зонама 
око војних комплекса и објеката инфраструктуре посебне намене, у заштитним зонама у 
складу са одредбама посебних закона (у заштитном појасу: пута, железнице, далековода, 



водотока, полетно-слетне стазе, као и друге заштитне зоне у складу са одредбама 
посебних закона). 

Изузетно од одредбе из претходног става, пресостатички прекривач може бити 
постављен, само уз сагласност управљача јавног добра, односно сагласност организације 
надлежне за заштиту природних, односно културних добара. 

Члан 20.  
Захтев за издавање одобрења за постављање пресостатичког прекривача може 

поднети правно или физичко лице које је власник или закупац отвореног спортског 
објекта над којим се пресостатички прекривач поставља.  

Захтев се подноси у писаној форми надлежној организационој јединици. 
 

Члан 21  
Уз захтев за издавање одобрења за постављање пресостатичког прекривача 

прилаже се документација у писаној форми:   

1. доказ о праву својине или закупу отвореног спортског објекта (лист 
непокретности, уговор о закупу са овереним потписима уговарача од стране органа 
надлежног за оверу или други одговарајући доказ);  

2. доказ да је закуподавац сагласан са постављањем пресостатичког прекривача на 
закупљеном спортском објекту;  

3. оверена сагласност сувласника, уколико се пресостатички прекривач поставља 
над отвореним спортским објектом које је у власништву више лица; 

4. информација о локацији;  
5. услови за израду техничке документације издати од предузећа на чију се 

инсталацију врши прикључак; 
6. услови за израду техничке документације издати од предузећа у чијој су 

надлежности инсталације и објекти који могу бити угрожени постављањем балон сале, 
уколико предметни објекат може да угрози постојеће или планиране инсталације и 
објекте;  

7. сагласност из члана 19. став 4. ове одлуке, уколико се предметни објекат налази 
у некој од зона заштите; 

8. сагласност на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара, дату 
од стране подручне јединице органа државне управе у чијој је надлежности заштита од 
пожара; 

9. техничка документација у три примерка и 
10. доказ о плаћеној административној такси.  
 

Члан 22.  
Техничка документација из члана 21. ове одлуке је пројекат пресостатичког 

прекривача (садржине на нивоу пројекта за грађевинску дозволу) израђен у складу са 
законом којим се уређује изградња објеката, подзаконским актима и важећим 
стандардима и прописима.  

Техничка документација из става 1. овог члана подлеже техничкој контроли у 
складу са законом који уређује изградњу објеката.  

Техничку документацију из става 1. овог члана израђује привредно друштво, 
односно друго правно лице или предузетник који су уписани у регистар привредних 
субјеката (овлашћено лице).  

Одговорно лице у овлашћеном лицу, именује одговорне пројектанте са 
одговарајућим лиценцама за израду пројекта. 



Техничка документација из става 1. овог члана, мора бити оверена и потписана од 
стране одговорног лица у овлашћеном лицу које је израдило пројекат.  

Сви делови пројекта морају бити потписани и оверени од стране одговорних 
пројектаната који су израдили предметни део пројекта. 

Пројекат мора бити прописно комплетиран и запечаћен јемствеником. 

Члан 23.  
Одобрење за постављање пресостатичког прекривача се издаје са роком важења од 

7 година, односно са краћим роком важења уколико је закуп спортског објекта уговорен 
на краћи период.  

Рок важења одобрења за постављање пресостатичког прекривача може се 
продужавати под условима утврђеним овом одлуком.  

 
Члан 24. 

Решење којим се одобрава постављање пресостатичког прекривача садржи 
нарочито: податке о лицу којем се одобрење издаје (у даљем тексту: корисник одобрења), 
број катастарске парцеле, односно адресу отвореног спортског објекта над којим се 
пресостатички прекривач поставља, рок важења одобрења, као и период у којем може 
бити постављен пресостатички прекривач над отвореним спортским објектом.  

Саставни део решења којим се одобрава постављање пресостатичког прекривача је 
техничка документација из члана 22. ове одлуке.  
 

Члан 25.  
Пре почетка коришћења пресостатичког прекривача, корисник одобрења је дужан 

да прибави одобрење за коришћење пресостатичког прекривача, које се издаје у форми 
решења.  

Одобрење за коришћење пресостатичког прекривача издаје надлежна 
организациона јединица сходном применом Закона о планирању и изградњи, 
подзаконских аката и прописа, који уређују издавање употребне дозволе, у року од осам 
дана од дана достављања уредне документације. 

Члан комисије за технички преглед који утврђује подобност објекта за употребу у 
погледу спроведености мера заштите од пожара предвиђених у техничкој документацији 
је лице које поседује одговарајућу лиценцу, одређено у складу са одредбама закона којим 
се уређује заштита од пожара. 

Захтев се подноси у писаној форми надлежној организационој јединици. 
 

Члан 26.  
Ако се у току важења одобрења за постављање пресостатичког прекривача 

промени власник, односно закупац отвореног спортског објекта, на захтев новог 
власника, односно закупца тог објекта надлежна организациона јединица измениће 
решење у делу који се односи на име корисника одобрења, под условом да захтев поднесе 
у року од 30 дана од дана промене.  

 
Члан 27.  

Рок важења одобрења за постављање пресостатичког прекривача може се 
продужити на захтев корисника одобрења, за наредни период до 7 година, под условом да 
није дошло до промена на пресостатичком прекривачу у односу на техничку 
документацију на основу које је одобрење издато.  



Захтев се подноси надлежној организационој јединици најкасније 6 месеци пре 
истека рока важења одобрења.  

Уз захтев за продужење рока важења одобрења, корисник одобрења прилаже 
документацију из члана 21. ове одлуке, изузев техничке документације и изјаву 
одговорног пројектанта одговарајуће струке о подобности пресостатичког прекривача за 
коришћење у наредном периоду.  

 
Члан 28.  

Одобрење за постављање пресостатичког прекривача престаје да важи:  

1. Истеком рока важења одобрења  
2. Уколико кориснику одобрења престане својство власника, односно корисника, 

односно закупца спортског објекта над којим је пресостатички прекривач постављен, а 
није поднет захтев за промену корисника одобрења и  

3. Уколико корисник одобрења пресостатички прекривач користи супротно 
намени.  

Престанак важења одобрења за случајеве из тач. 2. и 3. става 1. овог члана, 
утврђује решењем надлежна организациона јединица.  

 
Члан 29.  

Примерак решења из чл. 24, 25, 26, 27. и 28. ове одлуке, надлежна организациона 
јединица доставља комуналној инспекцији, комуналној милицији и локалној пореској 
администрацији.  
 

III  ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ОДОБРЕЊА 
  

Члан 30.  
Корисник одобрења је дужан да:  

- балон халу спортске намене користи у складу са издатим одобрењем,  
- балон халу спортске намене одржава у уредном и технички исправном стању,  
- о свим променама које су од утицаја на коришћење балон хале спортске намене 

обавести надлежну организациону јединицу, у року од 15 дана од дана настанка промене,  
- уклони балон халу спортске намене по престанку важења одобрења за 

постављање.  
 

IV  НАДЗОР 
 

Члан 31.  
Надзор над применом ове одлуке врши Градскa управa града Ниша - Секретаријат 

надлежан за послове планирања и изградње.  

Инспекцијски надзор врши комунална инспекција градске општине.  

Контролу над применом одлуке и комунално-милицијске послове у складу са 
законом и другим прописима, врши комунална милиција.  
 

Члан 32.  
Комунални инспектор је овлашћен да у вршењу инспекцијског надзора, осим 

овлашћења утврђених законом и прописима Града Ниша, решењем наложи уклањање 
балон хале спортске намене:  

- када је балон хала спортске намене постављена без одобрења и  
- када је одобрење престало да важи.  



Када је балон хала спортске намене постављена по одобрењу за постављање, а 
користи се без одобрења за коришћење из члана 14, односно члана 25. ове одлуке, 
комунални инспектор је овлашћен да решењем привремено забрани коришћење балон 
хале спортске намене и истовремено наложи прибављање одобрења за коришћење у 
одређеном року.  

Када је балон хала спортске намене постављена супротно одобрењу за 
постављање, комунални инспектор је овлашћен да решењем наложи да се балон хала 
спортске намене уподоби условима из одобрења у одређеном року.  

Уколико корисник одобрења на поступи по решењу из ст. 2. и 3. овог члана, 
комунални инспектор ће решењем наложити уклањање балон хале спортске намене.  

Уколико лице коме је наложено уклањање балон хале спортске намене не поступи 
по решењу комуналног инспектора из ст. 1. и 4. овог члана, уклањање балон хале 
спортске намене наложиће комунални инспектор преко другог лица, у складу са законом.  

О уклањању балон хале спортске намене инспектор обавештава надлежну 
организациону јединицу у року од 8 дана од дана уклањања.  

 
Члан 33.  

Корисник одобрења, односно власник или корисник балон хале спортске намене, 
дужан је да лицу овлашћеном за вршење надзора омогући приступ и преглед балон хале 
спортске намене, дозволи увид у документацију, достави тражене податке и поступа по 
другим налозима инспектора.  
 

V  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 34.  
Новчаном казном од 150.000 динара казниће се правно лице, ако:  

1. балон халу спортске намене постави без одобрења (члан 4.);  
2. балон халу спортске намене постави или користи супротно одобрењу (чл. 12. и 

24.);  
3. пре почетка коришћења балон хале спортске намене не прибави одобрење за 

коришћење (чл. 14. и 25.);  
4. поступа супротно члану 30. ове одлуке;  
5. балон халу спортске намене не уклони у року из става 2. члана 35. ове одлуке;  

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 25.000 динара.  

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и предузетник новчаном казном од 
75.000 динара.  

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и физичко лице новчаном казном од 
25.000 динара.  

За прекршаје из става 1. овог члана комунални инспектор односно комунални 
милицајац издаје прекршајни налог у складу са законом. 
 

VI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 35.  
Власник балон хале спортске намене, постављене без одобрења до дана ступања на 

снагу ове одлуке, дужан је да у року од шест месеци од дана њеног ступања на снагу, 
поднесе захтев за прибављање одобрења за постављање у складу са одредбама ове 
одлуке.  

 



У случају да власник балон хале спортске намене не поднесе захтев у року из става 
1. овог члана, као и у случају да захтев буде одбијен, дужан је да балон халу спортске 
намене уклони у року од 60 дана од дана истека рока из става 1. овог члана, односно од 
правноснажности решења којим се захтев одбија.  

Примерак решења којим надлежна организациона јединица одлучује по захтеву из 
става 1. овог члана, доставља се комуналној инспекцији, комуналној милицији и локалној 
пореској администрацији.  

Уколико власник не уклони балон халу спортске намене, у случају из става 2. овог  
члана, уклањање балон хале наложиће комунални инспектор преко другог лица о трошку 
власника.  

 
Члан 36.  

Захтеви за издавање одобрења за постављање балон хале, поднети до дана ступања 
на снагу ове одлуке, решаваће се по одредбама ове одлуке.  

 
Члан 37.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у "Службеном листу града 
Ниша".  
  
 

 Број:  

У Нишу, __.__.2020. године 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

 

                                                                Председник 

  

                                                                   Мр Раде Рајковић 

 



1 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење Одлуке о постављању балон хала спортске намене на 
територији Града Ниша је члан146. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), којим је прописано да постављање и уклањање балон 
хала спортске намене, обезбеђује и уређује јединица локалне самоуправе и члан 37. став 1. 
тачка 7. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019), 
којим је прописано да Скупштина Града Ниша, доноси прописе и друге опште акте на 
територији Града Ниша. 

Одлуком о о постављању балон хала спортске намене на територији Града Ниша уређују 
се услови и начин постављања и уклањања балон хала спортске намене на територији Града 
Ниша. 

Члановима од 1. до 3. дефинисан је предмет уређивања ове одлуке, дефинисан је појам 
балон хале спортске намене, као и то да иста може бити балон сала и пресостатички прекривач. 
Такође су дефинисани и саставни делови балон хале, као и могућа садржина балон сале. 

Члановима од 4. до 5. дефинисано је да се балон хале постављају на основу одобрења за 
постављање које се издаје у форми решења које доноси Градскa управa града Ниша - 
Секретаријат надлежан за послове планирања и изградње, као и то да се на наведено решење 
може изјавити жалба Градском већу Града Ниша. Такође је дефинисано да се балон хала 
монтира на месту постављања, а наведени су који се грађевински радови могу изводити као 
неопходни. 

 
Члановима од 6. до 18. дефинисане су површине на којима се може постављати балон 

сала, правила за постављање балон сала, као и поступак и начин подношења захтева за 
издавање одобрења за постављање балон сала. Такође је дефинисано и да је пре почетка 
коришћења балон сале, потребно прибавити и одобрење за коришћење балон сале, које се 
издаје у форми решења, као и поступак и начин подношења захтева за издавање одобрења за 
коришћење балон сала. Дефинисан је и рок важења одобрења за постављање балон сале, те и да 
се исти може продужити под прописаним условима, а дефинисано је и када одобрење за 
постављање балон сале престаје да важи. 

 
Члановима од 19. до 29. дефинисане су површине на којима се може постављати 

пресостатички прекривач, правила за постављање пресостатичког прекривача, као и поступак и 
начин подношења захтева за издавање одобрења за постављање пресостатичког прекривача. 
Такође је дефинисано и да је пре почетка коришћења пресостатичког прекривача, потребно 
прибавити и одобрење за коришћење пресостатичког прекривача, које се издаје у форми 
решења, као и поступак и начин подношења захтева за издавање одобрења за коришћење 
пресостатичког прекривача. Дефинисан је и рок важења одобрења за постављање 
пресостатичког прекривача, те и да се исти може продужити под прописаним условима, а 
дефинисано је и када одобрење за постављање балон сале престаје да важи. Напомињемо да се 
пресостатички прекривач може поставити и користити само у периоду од 1. октобра до 30. 
априла. 

 Члановима од 30. до 34. прописане су обавезе лица којем је издато одобрење за 
постављање балон хале, надзор и казнене одредбе. 
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 Члановима од 35. до 36. дефинисане су прелазне и завршне одредбе. 

Чланом 37. дефинисано је да одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 

 
 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА  ПЛАНИРАЊЕ И 
ИЗГРАДЊУ 

 
 

     Секретар Секретаријата 
 

                                                                                      ___________________________ 
                                                                                                        Игор Игић 
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