
 
 
 
 
 
 
 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 10.01.2012. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша. 
 
 II Предлог одлуке о измени и допуни 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 Владислава Ивковић, начелница Управе за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај. 
 
 
 
Број: 18-8/2012-03 
 
У Нишу, 10.01.2012. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

мр Милош Симоновић 



На основу члана 4 Закона о јавним предузећима и обављању делатности 
од општег интереса ("Службени гласник РС", број 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 
108/2005) и члана 37 Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" бр. 
88/2008), 

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

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  

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 Ниша", број 29/2010-пречишћен текст), у члану 2.  
после става 1, додаје се став 2 који гласи: 

„Скраћено пословно име јавног предузећa је ЈП Дирекција за изградњу 
града Ниша.“ 

Став 2. постаје став 3. 
 

Члан 2. 
 

Члан 4.  мења се и гласи: 
„У оквиру уређивања грађевинског земљишта и уређивања и одржавања 

саобраћајница, предузеће може обављати следеће делатности:      
43.11 Рушење објеката 
- 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.“ 
 

Члан 3. 
 

 Предузеће је дужно да усклади Статут са одредбама ове одлуке у року од 
шездесет 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 измени и допуни Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа  Дирекција за изградњу града Ниша ("Службени 
лист Града Ниша", број 29/2010-пречишћен текст) су члан 4 Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник 
РС", број 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005) и члан 37 Статута Града Ниша 
("Службени лист Града Ниша" бр. 88/2008), којима су утврђена овлашћења 
јединице локалне самоуправе у вези са оснивањем јавних предузећа за 
обављање комуналних делатности. 
 Изради поменутог нацрта приступило се у циљу усаглашавања са  
Законом о класификацији делатности ("Службени гласник РС", број 104/2009) и 
Уредбом о Класификацији делатности ("Службени гласник РС", број 54/2010), 
којима су извршене промене у области регулисања поступка разврставања 
делатности јавних предузећа, установа, привредних друштава, предузетника и 
других органа и организација које обављају делатност.   
 Такође, Одлуком се утврђује скраћено пословно име Јавног предузећа  
Дирекција за изградњу града Ниша. 

У смислу наведеног, Управа за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај израдила је нацрт одлуке. 

 
 

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
 

У Нишу,  
новембар, 2011. године 

          НАЧЕЛНИК 
 

 
 

                                                                            Владислава Ивковић 
 
 



Одлука о оснивању 
 Јавног предузећа Дирекција за изградњу града Ниша 

("Службени лист Града Ниша", број 29/2010-пречишћен текст)  
-чланови који се мењају- 

 
 
 

Члан 2. 
 

 Пословно име јавног предузећa је Јавно предузеће Дирекција за изградњу 
града Ниша. 
 Седиште предузећа је у Нишу, Улица 7 јули број 6. 

 
Члан 4. 

 
У оквиру уређивања грађевинског земљишта и уређивања и одржавања 

саобраћајница, предузеће може обављати следеће делатности: 
45110  Рушење и разбијање објеката; земљани радови (рушење и 

демонтажа зграда и других објеката; рачишћавање градилишта; 
земљани радови: ископ, насипање, нивелисање терена, ископ канала, 
уклањање стена, минирање и др.; дренажни радови на градилишту). 

45230  Изградња саобраћајница (путева, улица и других саобраћајница, 
бициклистичких и пешачких стаза) 

Предузеће може обављати и следеће делатности: 
74202  Пројектовање грађевинских и других објеката 
74203  Инжењеринг 
74204 Остале архитектонске и инжењеријске активности и технички савети 
74112  Остали правни послови 
74120  Рачуноводствени и књиговодствени послови 
74830 Секретарске и преводилачке активности 
Предузеће може обављати и друге делатности утврђене Статутом уз 

сагласност оснивача. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


