
 На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број  88/2008 
и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (''Службени лист града 
Ниша'', број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016), а у вези са Решењем о 
образовању  Радне групе за доношење и упућивање препоруке Јавном предузећу Завод за 
урбанизам у вези са издавањем урбанистичко – техничких услова за постављање башти 
угоститељских објеката, број 22-1/2017-03 од 11.01.2017. године,  
 Градско веће Града Ниша на седници одржаној 14.02.2017. године, донело је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 I Градско веће Града Ниша сагласно је са Препоруком Радне групе за доношење и 
упућивање препоруке Јавном предузећу Завод за урбанизам у вези са издавањем 
урбанистичко – техничких услова за постављање башти угоститељских објеката која је 
достављена уз допис Секретаријата за планирање и изградњу број 112/2017-06 од 
13.02.2017. године и исту упућује на даље поступање ЈП Завод за урбанизам Ниш.   
 II Закључак доставити: ЈП Завод за урбанизам Ниш, Градској управи града Ниша – 
Секретаријату за планирање и изградњу, председнику Радне групе за доношење и 
упућивање препоруке Јавном предузећу Завод за урбанизам у вези са издавањем 
урбанистичко – техничких услова за постављање башти угоститељских објеката и 
Канцеларији за локални економски развој и пројекте. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Градско веће Града Ниша на седници одржаној 11.01.2017. године донело је Решење 
којим је образовало Радну групу за доношење и упућивање препоруке Јавном предузећу 
Завод за урбанизам у вези са издавањем урбанистичко – техничких услова за постављање 
башти угоститељских објеката и то: баште отвореног типа и баште затвореног типа на 
јавним површинама на територији града Ниша, који се издају на основу Одлуке о 
постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама на територији града Ниша 
(''Службени лист града Ниша'', број 3/2008, 57/2014, 98/2015 и 155/2016) и на основу Плана 
размештаја башти угоститељских објеката на територији града Ниша (''Службени лист града 
Ниша'', број 57/2014). 
 Административно - техничке послове за потребе Радне групе обављала је 
организациона јединица Градске управе - Секретаријат за планирање и изградњу. 
 Градска управа града Ниша - Секретаријат за планирање и изградњу доставио је 
препоруку коју је сачинила Радна група у смислу израде препоруке ЈП Завод за урбанизам 
Ниш у вези са издавањем урбанистичко-техничких услова који се односе на постављање 
башти угоститељских објеката и то: баште отвореног типа и баште затвореног типа на 
јавним површинама на територији града Ниша, а у складу са Одлуком о постављању мањих 
монтажних објеката на јавним површинама на територији града Ниша (''Службени лист града 
Ниша'', број 3/2008, 57/2014, 98/2015 и 155/2016) и у складу са Планом размештаја башти 
угоститељских објеката на територији града Ниша (''Службени лист града Ниша'', број 
57/2014) 
 Градско веће Града Ниша сагласно је са наведеном препоруком и исту упућује на 
даљу надлежност ЈП Завод за урбанизам Ниш, Градској управи града Ниша – Секретаријату 
за планирање и изградњу и Канцеларији за локални економски развој и пројекте ради 
наставка започетих активности. 
 
Број: 172-12/2017-03 
У Нишу, 14.02.2017. године 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић  


