
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД НИШ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 
 
 
 

На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину („Службени лист 
Града Ниша“, број 118/2018), члана 15. и 16.Закона о улагањима („Службени гласник РС“ 
број 89/2015 и 95/2018), Закључка Владе Републике Србије број 05-312-10278/2018 од 
02.11.2018. године, члана 2. Одлуке о канцеларији за локални економски развој и пројекте 
(„Службени лист Града Ниша број 39/2018) и члана 72. Пословника о раду Градског већа 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016 и 98/2016, 124/2016 и 
144/2016), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 24.05.2019. године, доноси 
 
РЕШЕЊЕ О ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 
ИЗМЕШТАЊЕ ДВА ПОСТОЈЕЋА НАДЗЕМНА И ИЗГРАДЊА ДВА НОВА 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА 35 Kv ВОДА НА ЛОКАЦИЈИ ЈУЖНО ОД 
САОБРАЋАЈНИЦЕ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 

I  Град Ниш прихвата реализацију активности израде пројектно-техничке 
документације за измештање два постојећа надземна и изградњу два нова електроенергетска 
35 kV вода, на локацији јужно од саобраћајнице Димитрије Туцовића, у окружењу фабрике 
„Leoni Wiring System Southeast“, а на основу Закључка Владе Републике Србије број 05-312-
10278/2018 од 02.11.2018. године. 
II  Циљ измештања постојећих надземних и изградња нових електроенергетских водова, 
на локацији јужно од саобраћајнице Димитрије Туцовића, у окружењу фабрике „Leoni Wiring 
System Southeast“ је оспобљавањe шире Индустријске зоне за реализацију других 
потенцијалних инвестиција на овом подручју као и реализација инвестиције – Пројекта 
проширења новог производног погона за производњу електричних уређаја и склопова који 
имају примену у аутомобилској индустрији у Граду Нишу, на кат.парц.бр, 16154/15 и 
16154/20 КО Ниш-Бубањ од стране инвеститора „Leoni Wiring System Southeast“ д.о.о. 
Прокупље. 
III  Град Ниш је у обавези да у име и за рачун Оператора дистрибутивног система „ЕПС 
Дистрибуција“ д.о.о. Београд, зависног привредног друштва ЈП „Електропривреда Србије“ 
Београд, обезбеди Решење о грађевинској дозволи или Решење о одобрењу за извођење 
радова на електроенергетским објектима на локацији јужно од саобраћајнице Димитрије 
Туцовића, у окружењу фабрике „Leoni Wiring System Southeast“.  

Ради испуњавања обавезе из става 1 ове тачке Решења Град Ниш ће прибавити 
пројектно-техничку документацију за измештање постојећих надземних и изградњу нових 
подземних електроенергетских водова, на локацији јужно од саобраћајнице Димитрије 
Туцовића, у окружењу фабрике „Leoni Wiring System Southeast“.   
I V    Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да са пружаоцем услуга израде 
инвестиционо техничке докуменатције ради измештања и изградње електроенергетских 
објеката на локацији јужно од саобраћајнице Димитрије Туцовића, у окружењу фабрике 
LEONI, закључи посебан Уговор о изради инвестиционо техничке докуметације. 
V    Налаже се Секретаријату за имовинско-правне послове Градске управе Града Ниша да 
изврши проверу имовинског стања катастарских парцела на планираној траси каблова. 
VI  Налаже се Секретаријату за планирање и изградњу да изда Решења о грађевинској 
дозволи или Решење о одобрењу за извођење радова у складу са прописима којим се уређују 
области енергетике и изградње и планирања. 



VII  Налаже се ЈП Завод за урбанизам да на основу Уговора o обављању поверених 
делатности број 591/2019-01 од 05.03.2019. године. изради пројектно техничку 
документацију за измештање постојећих надземних и изградњу нових подземних 
електроенергетских водова, на локацији јужно од саобраћајнице Димитрије Туцовића, у 
окружењу фабрике „Leoni Wiring System Southeast“, као и  све друге активности у циљу 
реализације Закључка Владе Републике Србије број 05-312-10278/2018 од 02.11.2018. године. 
 VIII Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша да у 
складу са Законом о улагањима и Одлуком о канцеларији за локални економски развој и 
пројекте координира спровођење активности израде пројектно-техничке документације за 
измештање постојећих надземних и изградњу нових подземних електроенергетских водова, 
на локацији јужно од саобраћајнице Димитрије Туцовића, односно спровођење активности 
из става 4, 5, 6 и 7 овог Решења, као и  све друге активности у циљу реализације Закључка 
Владе Републике Србије број 05-312-10278/2018 од 02.11.2018. године. 
IX Одређује се Канцеларија за локални економски развој и пројекте, да као јединица за 
имплементацију пројеката, прати реализацију наведених активности. 
X Решење доставити: Канцеларији за локални економски развој и пројекте, Градској 
управи Града Ниша - Секретаријату за инвестиције, Секретаријату за планирање и изградњу, 
Секретаријату за имовинско-правне послове, ЈП „Завод за урбанизам“ и ЈП 
„Електропривреда Србије“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Влада Републике Србије је донела Закључак о прихватању Извештаја о потреби 

изградње и измештања електроенергетских објеката, у окружењу фабрике „Leoni Wiring 
System Southeast“,, у граду Нишу, ради обезбеђивања услова за реализацију инвестиционог 
пројекта, број 05-312-10278/2018 од 02.11.2018. године, а на основу захтева Града Ниша број 
3854/2018 од 08.10.2018. године, за доношење закључка да се на локацији јужно од 
саобраћајнице Димитрије Туцовића, у окружењу фабрике „Leoni Wiring System Southeast“,, 
изврши изградња нове дистрибутивне трансформаторске станице 35/10 kV, измештање 
постојећих надземних и изградња нових подземних електроенергетских водова.  

Циљ измештања постојећих надземних и изградња нових подземних 
електроенергетских водова, на локацији јужно од саобраћајнице Димитрије Туцовића, у 
окружењу фабрике „Leoni Wiring System Southeast“,, је оспобљавањe шире Индустријске 
зоне за реализацију других потенцијалних инвестиција на овом подручју реализација 
инвестиције – Пројекта изградње новог производног погона за производњу електричних 
уређаја и склопова који имају примену у аутомобилској индустрији у Граду Нишу, на кат. 
парц. бр. 16154/15 и 16154/20 КО Ниш-Бубањ од стране инвеститора „Leoni Wiring System 
Southeast“ д.о.о. Прокупље. 
Како за потребе даље реализације овог пројекта тако и у циљу реализације других 
потенцијалних инвестиција на предметном подручју, потребно је изградити недостајућу 
инфраструктуру - нову диструбутивну трансформаторску станицу 35/10 kV,  извршити 
измештање два постојећа надземна електоенергетска вода напонског нивоа 35 kV а правцима 
TC 110/35 kV „Ниш1“ - TC35/10 kV „Цевени Крст“ и  TC 110/35 kV „Ниш1“ - TC35/10 kV 
„Бубањ“ и изградити нове електроенергетске водове напонског нивоа 35 kV на локацији 
јужно од саобраћајнице Димитрије Туцовића и остале, у складу са важећом планском 
документацијом Треће измене и допуне Плана генералне регулације подручја ГО Палилула-
прва фаза, а све у складу са Закључка Владе Републике Србије број 05-312-10278/2018 од 
02.11.2018. године. 

Пројектно-техничку документацију потребну за реализацију Закључка Владе 
Републике Србије број 05-312-10278/2018 од 02.11.2018. године израђује ЈП Завод за 
урбанизам на основу Уговора обављању поверених делатности број 591/2019-01 од 
05.03.2019. године. 



  Секретаријат за имовинско-правне послове Градске управе Града Ниша је у обавези 
да изврши проверу имовинског стања катaстарских парцела које се налазе на планираној 
траси каблова који се подземно полажу, као и  све друге активности у циљу реализације 
Закључка Владе Републике Србије број 05-312-10278/2018 од 02.11.2018. године. 

Секретаријат за планирање и изградњу је у обавези да изда Решења о грађевинској 
дозволи или Решење о одобрењу за извођење радова у складу са прописима којим се уређују 
области енергетике и планирања. 

Канцеларија за локални економски развој и пројекте у складу са Законом о улагањима 
и Одлуком о канцеларији за локални економски развој и пројекте координира спровођење 
активности израде пројектно-техничке документације за измештање постојећих надземних и 
изградња нових електроенергетских водова, на локацији јужно од саобраћајнице Димитрије 
Туцовића, односно спровођење активности из става 4, 5, 6 и 7 овог Решења, као и  све друге 
активности у циљу реализације Закључка Владе Републике Србије број 05-312-10278/2018 од 
02.11.2018. године. 

Градоначелник Града Ниша је овлашћен да са пружаоцем услуга израде инвестиционо 
техничке докуменатције ради измештања и изградње електроенергетских објеката на 
локацији јужно од саобраћајнице Димитрије Туцовића, у окружењу фабрике „Leoni Wiring 
System Southeast“, закључи посебан Уговор о изради инвестиционо техничке докуметације. 

На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за локални 
еконмски развој Града Ниша, Градско веће Града Ниша је одлучило као у диспозитиву овог 
решења. 

 
Број: 512-5/2019-03 
У Нишу, 24.05.2019. године                                  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                             

                                     ПРЕДСЕДНИК 
 
     Дарко Булатовић 


