
На основу члана 4.  Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ("Службени гласник РС", број 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05) и члана 37. Статута града 
Ниша („Службени лист града Ниша“, број 88/08), 

Скупштина града Ниша, на седници од ____________2012. године, донела је

О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш ("Службени лист 

града Ниша", број 29/10 - пречишћен текст и број 94/10), после члана 4. додаје се нови члан 
4а, који гласи:

"Члан 4а

У оквиру делатности из чл. 3. и 4. ове одлуке, Јавно предузеће Завод за урбанизам 
Ниш, обавља следеће стручне послове:

- израда просторног плана града Ниша,
- израда урбанистичких планова на територији града Ниша,
- израда одлука о изради планских докумената,
- израда урбанистичких пројеката,
- израда стратешке процене утицаја планова на животну средину,
- издавање обавештења о  могућностима и ограничењима градње на катастарској 

парцели,  на  основу  планског  документа,   на  захтев  надлежне  управе  за 
планирање и изградњу,

- издавање  обавештења  о  опису  локације,  правилима  грађења,  условима  за 
прикључење  на  комуналну,  саобраћајну  и  другу  инфраструктуру,  на  захтев 
надлежне  управе за  планирање и изградњу,

- израда  урбанистичко-техничких  услова  и  обављање  других  стручних
  послова у вези са применом законских,  подзаконских  и  градских  прописа  

којима се уређује област планирања  и  изградње  објеката  (план  локација  и  
урбанистичко-технички  услови  за  киоске  на  јавним  површинама,  план

  размештаја  и  урбанистичко-технички  услови  за  баште  угоститељских  
   објеката и других мањих монтажних објеката на јавним површинама),

- израда  техничке  документације  (идејни  пројекти,  главни  пројекти,  
  извођачки пројекти и пројекти изведеног објекта) за потребе града Ниша, а   

која  се  односи  на  изградњу,  односно  реконструкцију  објеката,  за  које  
  грађевинску дозволу издаје Градска управа града Ниша.

Стручни  послови  из  става  1.  овог  члана  представљају  обавезан  део  садржаја 
годишњег програма пословања Јавног прдузећа Завод за урбанизам Ниш". 

Члан 2.

Обавезује се Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш да пословање прилагоди 
овој одлуци у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Ниша".

СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Број:_____________                         

У Нишу, _________2012. год. 
 ПРЕДСЕДНИК

      



                                                                         Проф.др Миле Илић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ
о изменама и допунама Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању 

Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш је садржан у:

- Закону о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(«Службени лист РС», бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), у коме је, у члану 4., став 3. 
прописано да оснивачки акт доноси скупштина јединице локалне самоуправе;

- Закону о локалној самоуправи који у одредбама члана 19. и 20. прописује да 
општина односно град, општим актом ближе уређује начин, услове и облике вршења 
права и дужности из своје надлежности, у конкретном случају изградња објеката од 
јавног интереса за потребе Града. Ова активност подразумева обавезу израде пројектне 
документације; 

- Статуту града Ниша, у коме је у члану 37. прописано да одлуку о поверавању 
послова од интереса за град доноси Скупштина града. 

Додељивање  послова  израде  пројектне  документације  се  врши  повереној 
институцији,  технички  и  кадровски  опремљеној  за  ову врсту  послова  (мисли се  на 
софтверску  и  хардверску  подршку  и  лиценцираних  инжењера  у  сталном  радном 
односу) (послови техничке документације су детаљно појашњени у члану 4.а Одлуке).

Доношењем  ове  Одлуке,  обезбеђивање  пројеката  се  врши  без  спровођења 
поступка јавне набавке, што свакако упрошћује, и самим тим, појефтињује поступак.

 

 УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ 
          И ИЗГРАДЊУ

  По овлашћењу - Начелник 
    

       Родољуб Михајловић, дипл.инж.грађ.



На основу члана 56.  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',  број 
88/2008), члана  39.  Пословника о  раду Градског  већа  Града  Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) 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 19.12.2012. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа Завод за урбанизам Ниш.

II Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
Завод  за  урбанизам  Ниш  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  Родољуб  Михајловић,  по  овлашћењу  –  начелник  Управе  за 
планирање и изградњу.

Број: 1406-1/2012-03
У Нишу, 19.12.2012. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић


