
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени 
лист Града Ниша” број 1/2013) 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 26.02.2016. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I  Утврђује се Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша. 
 
 II  Предлог одлуке о изменама 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 представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређује се Миодраг Брешковић, начелник Управе за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај. 

 
 

Број: 250-2/2016-03 
У Нишу, 26.02.2016. године 
 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Љубивоје Славковић, дипл. правник 
 

   
 
 
 



На основу члана 4. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник 
РС'', број 119/2012, 116/13-аутентично тумачење и 44/2014-други закон) и 
члана 37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша", број 
88/2008), 

Скупштина Града Ниша на седници од  __________. године, донела 
је 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА 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 51/2013-пречишћен текст), члан 
3. став 1 мења се и гласи:  

 
 ''Делатност предузећа је: 

1. - уређење грађевинског земљишта 
    -припремање грађевинског земљишта за зидање, уклањање 

постојећих  објеката, санациони радови, организација и изградња 
комуналних објеката, инсталација и надзор при изградњи и 
обављању делатности од општег интереса и слично, 

2. - уређење и одржавање улица и саобраћајница.''. 
 
             Члан 2. 
 
Члану 4.  став 1 мења се и гласи: 
 ''У оквиру делатности, предузеће може обављати следеће делатности: 
43.11 Рушење објеката - претежна делатност 
- рушење и демонтажу зграда и других објеката 
43.12 Припремна градилишта 
- рашчишћавање градилишта 
- земљане радове: ископавање, насипање, нивелисање терена, ископ 
канала, уклањање стена, минирање и др. 
42.11 Изградња путева и аутопутева 
- изградњу аутопутева, улица, друмова и других путева за возила и 
пешаке 
- површинске радове на улицама, путевима, аутопутевима, мостовима 
или тунелима: 
* асфалтирање путева 
* бојење и обележавање ознака на путевима 



* постављање ограда и саобраћајних ознака и сл. 
- изградњу аеродромских писта 
42.12 Изградња железничких пруга и подземних железница 
42.13 Изградња мостова и тунела 
42.21 Изградња цевовода 
42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина. 
91.04 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита 
природних вредности 
- управљање заштићеним подручијима (национални паркови, 
резервати, споменици и паркови природе, предели и др.), укључујући 
и заштиту дивљег биљног и животињског света, спелеолошких 
објеката и гео наслеђа.“ 
 

  Члан 3. 
 

 Предузеће је дужно да усклади Статут са одредбама ове одлуке у 
року од тридесет дана, од дана њеног ступања на снагу.“  
 

  Члан 4. 
 

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

 
Број: _________________ 
У Нишу, ______________ 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

     Председник 
 
 

Проф. др Миле Илић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
O б р а з л о ж е њ е 

 
 Правни основ за доношење Одлуке о изменама Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа Дирекција за изградњу града Ниша су члан 4. Закона о 
јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 119/2012, 116/2013-
аутентично тумачење и 44/2014-други закон) и члан 37. Статута Града 
Ниша (''Службени лист Града Ниша", број 88/2008), којима је прописано 
право јединице локалне самуправе-Града Ниша да оснива јавна предузећа 
актом Скупштине Града Ниша, која остварује права оснивача. 

Одлуком о изменама Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција 
за изградњу града Ниша врши се усаглашавање наведеног акта са Одлуком 
о проглашењу споменика природе „Лалиначка слатина“ (''Службени лист 
Града Ниша'', број 74/2015). 

Одредбама Одлуке о проглашењу споменика природе „Лалиначка 
слатина“ (''Службени лист Града Ниша'', број 74/2015), споменик природе 
„Лалиначка слатина“ поверен је на управљање ЈП Дирекција за изградњу 
града Ниша, прописана су права и обавезе управљача-наведеног предузећа, 
међу којима и обавеза да изврши упис делатности управљања заштићеним 
подручјем у складу са прописима којима се уређује класификација 
делатности и регистрација удружења, све у складу са Законом о заштити 
природе („Службени гласник РС", број 36/2009, 88/2010 и 91/2010). 

С обзиром на претходно изнето, сагласно Закону о класификацији 
делатности (''Службени гласник РС'', број 104/2009) и Уредби о 
класификацији делатности (''Службени гласник РС'', број 54/2010), 
Одлуком о изменама Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција за 
изградњу града Ниша измењени су чланови 3. и 4. одлуке, којима се 
прописује делатност предузећа која је од општег интереса.  

Наведене одредбе су измењене на тај начин што је већ постојећим 
додата и шифра делатности 91.04 Делатност ботаничких и зоолошких 
вртова и заштита природних вредности, која обухвата и управљање 
заштићеним подручјима (национални паркови, резервати, споменици и 
паркови природе, предели и др.), укључујући и заштиту дивљег биљног и 
животињског света, спелеолошких објеката и гео наслеђа. 
 Имајући у виду наведено, Управа за комуналне делатности је 
израдила нацрт Одлуке о изменама Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
Дирекција за изградњу града Ниша. 
 
У Нишу,  
фебруара 2016. године                          Начелник  
 
 
                                Миодраг Брешковић 



 
-преглед чланова Одлуке који се мењају и допуњују- 

 
ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША 
("Службени лист Града Ниша",  
број 51/2013-пречишћен текст) 

 
 
  

Члан 3. 
 Делатност предузећа је: 

1. -  уређење грађевинског земљишта 
    - припремање грађевинског земљишта за зидање, уклањање постојећих  објеката, 

санациони радови, организација и изградња комуналних објеката, инсталација и 
надзор при изградњи и слично, 

2. - уређење и одржавање улица и саобраћајница. 

Делатност предузећа из става 1. овог члана је од јавног интереса. 
 

Члан 4. 
 

У оквиру уређивања грађевинског земљишта и уређивања и одржавања саобраћајница, 
предузеће може обављати следеће делатности: 

43.11 Рушење објеката - претежна делатност 
- рушење и демонтажу зграда и других објеката 
43.12 Припремна градилишта 
- рашчишћавање градилишта 
- земљане радове: ископавање, насипање, нивелисање терена, ископ канала, уклањање 

стена, минирање и др. 
42.11 Изградња путева и аутопутева 
- изградњу аутопутева, улица, друмова и других путева за возила и пешаке 
- површинске радове на улицама, путевима, аутопутевима, мостовима или тунелима: 
* асфалтирање путева 
* бојење и обележавање ознака на путевима 
* постављање ограда и саобраћајних ознака и сл. 
- изградњу аеродромских писта 
42.12 Изградња железничких пруга и подземних железница 
42.13 Изградња мостова и тунела 
42.21 Изградња цевовода 
42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина. 

Предузеће може обављати и следеће делатности: 
69.10 Правни послови 
- остали правни послови 
71.11 Архитектонска делатност 
- давање архитектонских савета који се односе на: 
* израду нацрта и планова пројеката 
* урбанистичко и просторно планирање и пројектовање крајолика 
71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање 
 

Предузеће може обављати и друге делатности утврђене статутом уз сагласност оснивача. 
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