
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД НИШ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 
 
 

  
 На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/08) и 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), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 02.11.2012. године, 
доноси 
 
 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
 
 

 I Градско веће Града Ниша покреће иницијативу за спровођење радова на 
обарању и прилагођавању ивичњака за безбедно савладавање висинске разлике 
између коловоза и тротоара на улицама у Граду, како би се особама са 
инвалидитетом омогућио несметан приступ свим просторима и објектима у Граду. 
 
 II Упућује се иницијатива Управи за планирање и изградњу и Управи за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај, како би се извођење потребних  
радова на изградњи или у оквиру одржавања предвидело Програмом уређивања 
грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2013. годину и 
Програмом одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и 
сеоског подручја са финансијским планом за 2013. годину, које припремају ове 
управе као надлежне.  
 
 III Налаже се Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај да 
Градском већу достави податке о реализацији позиције Програма одржавања 
комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са 
финансијским планом за 2012. годину Б. ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ 
КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА; 1. Јавни путеви – општински путеви и улице, а) 
радови на редовном, периодичном и ургентном одржавању у складу са Законом о 
јавним путевима и Законом о планирању и изградњи, уклањање баријера за 
несметан приступ и кретање и уређење блоковског простора. 
 

 IV Закључак доставити: Управи за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај, Управи за планирање и изградњу и архиви Градског већа Града Ниша. 

 
 
 



Образложење 
 

 

 Градско веће сматра оправданим да се радови на ивичњацима тротоара у 
Граду ураде тако да се свим категоријама пешака омогући безбедно кретање, а 
нарочито да се особама са инвалидитетом омогући безбедно савлађивање 
висинске разлике између коловоза и тротоара.  
 Ивичњаци тротоара треба да буду урађени у складу са Правилником о 
техничким стандардима приступачности (''Службени гласник РС'', број 19/12), којим 
су прописани стандарди који се односе на ширину, нагибе и квалитет површине 
закошених ивичњака. 
 Како је због постојања неадекватно изграђених ивичњака онемогућена 
приступачност  свим категоријама лица, тако да на овај начин долази и до 
дискриминације особа са инвалидитетом, Градско веће покреће иницијативу према 
Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Управи за планирање и 
изградњу да размотре могућности за њену реализацију и предузму потребне 
радње из оквира својих надлежности. 
 Такође, Повереница за заштиту равноправности се у више наврата 
обраћала са мишљењем да Град Ниш треба да уреди простор тако да ивичњаци 
тротоара буду прилагођени особама са инвалидитетом, посебно особама које 
користе инвалидска колица, што је још један од разлога за покретање ове 
иницијативе. 
 С обзиром на то да је Програмом одржавања комуналне инфраструктуре 
јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2012. 
годину предвиђена позиција Б. ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ 
ОБЈЕКАТА; 1. Јавни путеви – општински путеви и улице, а) радови на 
редовном, периодичном и ургентном одржавању у складу са Законом о јавним 
путевима и Законом о планирању и изградњи, уклањање баријера за несметан 
приступ и кретање и уређење блоковског простора, потребно је да Управа за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај. 
 
 
Број: 1126-13/2012-03 
У Нишу, 02.11.2012. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

                  ПРЕДСЕДНИК 
 
 

        Проф. др Зоран Перишић 


