
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008, 143/2016 и 18/2019), 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) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе 
материјала („Службени лист ГрадаНиша“, број 125/2008), 
 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 22.11.2019. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I  Утврђује се Предлог oдлуке о измени Одлуке о раскопавању површина 
јавне намене.  
 

II  Предлог oдлуке о измени Одлуке о раскопавању површина јавне 
намене, доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у 
дневни ред седнице Скупштине Града.  
 

III   За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређују се Владислава Ивковић, секретар Секретаријата за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај и Небојша Ловић, директор ЈП Дирекција за 
изградњу Града Ниша. 

 
 
 
 
Број: 1147-15/2019-03 
У Нишу, 22.11.2019. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 
 
 



На основу члана 37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', 
број 88/2008, 143/2016 и 18/2019), 

Скупштина Града Ниша, на седници од  _______ године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О  

РАСКОПАВАЊУ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о раскопавању површина јавне намене ("Службени лист Града 
Ниша", број 18/2018) члан 8. мења се и  гласи:  

 
„Члан 8 

 
Раскопавање површине јавне намене може се обављати у периоду од 1. марта 

до 30. новембра, календарске године.  
Раскопавање површине јавне намене, ван периода из става 1. овог члана, 

може се вршити ради отклањања последица насталих дејством више силе, или 
квара, чије неотклањање представља непосредну опасност за живот, здравље и 
имовину људи, или може угрозити јавно добро. 

 Изузетно, раскопавање површине јавне намене, ван периода из става 1. овог 
члана, може се вршити и у случају када је инвеститор Град Ниш, односно када 
радове за потребе Града изводи предузеће чији је оснивач Град и постоји већ 
издата грађевинска дозвола, односно решење којим се одобрава извођење радова. 

 Раскопавање површине јавне намене, ван периода из става 1. овог члана, уз 
сагласност Градоначелника, може се вршити у случају када радове за потребе 
Града Ниша изводи предузеће чији је оснивач Република, као и када се радови за 
потребе Града Ниша изводе од стране других извођача.“  

 
Члан 2. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

листу Града Ниша". 
 

 Број:  
 У Нишу,         2019. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

                                                      Председник 
 

                                                           Мр Раде Рајковић  
 
 
 



 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење Одлуке о измени одлуке о раскопавању 
површина јавне намене је члан 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019), којим је прописана надлежност 
Скупштине јединице локалне самоуправе. 

Одлуком о раскопавању површина јавне намене ("Службени лист Града 
Ниша", број 18/2018)  у  члану 8. је прописано да се раскопавање површина јавне 
намене  може обављати у периоду од 1. марта до 30. новембра календарске 
године. Изузетно, раскопавање површина јавне намене, ван периода који је 
одређен одредбама овог члана,  може се вршити ради отклањања последица 
насталих дејством више силе или квара, као и у случају када је инвеститор Град 
Ниш, односно када радове за потребе Града изводи предузеће чији је оснивач 
Град и постоји већ издата грађевинска дозвола, односно решење којим се 
одобрава извођење радова. 

Доношењем Одлуке о измени одлуке о раскопавању површина јавне намене 
стварају се услови да се раскопавање површина јавне намене, у периоду од 01. 
децембра текуће до 28. фебруара наредне године, уз сагласност Градоначелника, 
може вршити  и у случају када радове од значаја за реализацију пројеката развоја 
Града изводи предузеће чији је оснивач Република, као и када се радови за 
потребе Града Ниша изводе од стране других извођача. 

У складу са прописаном процедуром, Секретаријат за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај прибавио је мишљење Службе за послове 
Скупштине Града. 
 
 
 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА  
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
 
 

СЕКРЕТАР 
 

Владислава Ивковић 
 



 
 

ОДЛУКА О РАСКОПАВАЊУ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
(„Службени лист Града Ниша“, број 18/2018) 

 
-преглед чланова који се мењају - 

 
 

Члан 8. 
 

Раскопавање површине јавне намене може се обављати у периоду од 
1. марта до 30. новембра, календарске године.  

Изузетно, може се вршити раскопавање површине јавне намене ван 
периода из става 1. овог члана у случају из члана 6. ове одлуке, као и у 
случају када је инвеститор Град Ниш, односно када радове за потребе 
Града изводи предузеће чији је оснивач Град и постоји већ издата 
грађевинска дозвола, односно решење којим се одобрава извођење радова.  
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