
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', 
број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени 
лист Града Ниша” број 1/2013) 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 01.08.2016. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Статут о изменама 
Статута Јавног предузећа Дирекција за изградњу града Ниша. 
 
 II Предлог решења о давању сагласности на Статут о изменама Статута 
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 Хранислав Ђорђевић, заменик начелника Управе за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај. 
 
 
Број: 925-3/2016-03 
Нишу,   01.08.2016. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 



На основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, број 15/2016) и члана 37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града 
Ниша'', број 88/2008), 

 Скупштина Града Ниша, на седници одржаној ______. године донела је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 
I 

 
Даје се сагласност на Статут о изменама Статута Јавног предузећа 

Дирекција за изградњу града Ниша број 05-2291-2/2016 од 28.03.2016. године, 
који је донео Надзорни одбор  ЈП  Дирекција за изградњу града Ниша. 

 
II 

 
Ово решење доставити: Јавном предузећу  Дирекција за изградњу града 

Ниша и Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај. 
 
Број:______________ 
У Нишу, ___________ 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

Председник  
 
 

Мр Раде Рајковић 
 
 

 
 
 
 
 



О б р а з л о ж е њ е 
  

Правни основ за доношење решења су члан 69. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016) и члан 37. Статута Града 
Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), којима је прописано да 
Скупштина Града Ниша даје сагласност на статуте јавних предузећа чији је 
оснивач Град Ниш. 

У складу са цитираним одредбама, Надзорни одбор Јавног предузећа 
Дирекција за изградњу града Ниша донео је Статут о изменама Статута 
Јавног предузећа Дирекција за изградњу града Ниша број 05-2291-2/2016 од 
28.03.2016. године и исти је достављен овој Управи ради упућивања у 
процедуру прибављања сагласности. 

Достављеним актом врши се усаглашавање Статута Јавног предузећа 
Дирекција за изградњу града Ниша са одредбама Одлуке  Скупштине Града 
Ниша о проглашењу споменика природе „Лалиначка слатина“ (''Службени 
лист Града Ниша'', број 74/2015) и Одлука о оснивању Јавног предузећа 
Дирекција за изградњу града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
51/2013-пречишћен текст и 18/2016). 

Наведеним одлукама споменик природе „Лалиначка слатина“ поверен 
је на управљање ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, а у циљу реализације 
поменутих послова, већ постојећим делатностима предузећа додата и шифра 
делатности 91.04 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита 
природних вредности, која обухвата и управљање заштићеним подручјима 
(национални паркови, резервати, споменици и паркови природе, предели и 
др.), укључујући и заштиту дивљег биљног и животињског света, 
спелеолошких објеката и гео наслеђа. 

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Града Ниша је 
разматрајући достављени материјал утврдила да је исти сачињен у складу са 
важећим прописима који регулишу садржину и обавезу његовог доношења и 
израдила нацрт решења као у диспозитиву. 

 
УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ  
 

У Нишу,                                                                                    НАЧЕЛНИК 
април 2016. године 

 
Миодраг Брешковић 

 
 



:=__,leEHo npegysehe Aupqr<qraja 3a H3rpaArby rpaAa Hurua.r-!..-..'

CTATYT
O I43MEHAMA CTATYTA

JABHO| IIPEAY3EhA AI4PEKIdI4JA 3A I43TPAAIiY |PAAA
HI4IIIA

ffuur,2016. roAr{He



cmamym o wMeHaMa cmamyma Jaeuoe npedyseha fiuperyuja sa usepad*y epada Huwa

Ha ocxoay qnaHa 22. craa 1. ra,{ra 7. 3arona o jaeunu npegysehuua (,,Cn. [nacHhK

lc", 6p. 15/16) h qflaHa 22. cr:ae 1. raqra 8. ognyxe o ocHhBaby jaaxor npegyoeha
,Quperqnja 3a r3rpaAlby rpaAa Huura (,,Cn. nucr rpaAa HiluJa", 6p. S1t13-npeurauheH reKcr
u 18116), Ha4sopxr og6op JaeHor npe4yaeha ,[raperqr,rja 3a H3rpa,qtuy rpaga Hnura Ha
caojoj XLlll ceAnraqh o,qpxaHojgaxa 28.$.2A10. ro4hHe, 4oxeo je

CTATYT
O II3MEHAMA CTATYTA

JABHOT rrpEAy3EhA AUPEKTII(JA 3A I,r3IpAI6y rpAAA HI,IIIIA

t{nax 1.

Y Craryry Jaexor npe4yseha flnpexrluja 3a r3rpaAH,y rpaga Hruta 6p. 05-4140-
212013 og 04.06.2013. roAr,tre, qnaH 6. ruerua ce u rflacu:

"fienarxocr npegyaeha je:

1. - ypefieue rpafleeraHcKor 3eMrbhurra
- nphnpeMaue rpaf;ee[HcKor 3eMJbt4ura 3a anAatse, yKnalbabe nocrojehrx
o6jerara, caHaLluoH14 paAoBr4, opranrasaqrja h u3rpaAba KoMyHanHux
o6jerara, uncranaqraja H HaA3op nph r43rpa.qbr h o6aarbarby AenarHocrr4 oA
onulTer HHTepeca u cnrr{Ho,

2. - ype[erue il oApxaBaue yflilqa n cao6pahajnraqa.

Y oraupy AenarHocrr, npeAy3ehe naoxe o6aerbaril cnegehe AeflarHocrr4:

43.11 Pyuerre o6ierara - nperexHa AenarHocr- pyurebe r AeMoHraxy orpaAa n Epyrvtx o6jerara

43.12 [Ipunpeuna rpag]rnrurra
- pauqnuhaaalbe rpaguflt4ura
- 3eMrbaHe paAOBe: nCKOnaBatbe, HaCnnaHre, HilBenhCarbe TepeHa, UCKO1

KaHana, yKnalbaEe cTeHa, MnHhpalbe u Ap.

42.11 l4arpagrua nyreBa r ayronyreBa
lrsrpagrry ayronyreBa, ynuqa, ApyMoBa n .qpyrux nyreBa 3a Bo3[na ]t
neuaKe

- noBpllJt4HcKe paAoBe Ha ynrqaMa, nyreBuMa, ayronrreBhMa, MocroBuMa
t4nu TyHenuMa:
* ac$anrupalbe nyreBa
* 6oler+e r o6enexaBabe o3HaKa Ha nyreBtaMa* nocraBrbalbe orpafla ra cao6pahajHrx oaHaKa u cn.

- u3rpaAby aepoApoMcKr,tx nucTa



cmamym o u3MeHaMa cmamyma Jaeuoe npedyselta fiupextquja sa usepadtty epada Huwa

42.12 l,lsrpagsa xefie3HltrtKr{x npyra H noA3eMHhx xerre3H}tqa
42.13 h:rpagrsa MocroBa 14 ryHena
42.21 l4rrpagrsaqeBoBoAa
42.99 !4rrpagua ocrant,tx HenoMeHyrux rpatleBrxa
91.04 ,Qenarxocr 6oraNu.{Kerx }r 3oonourrr4x BproBa t,t 3aurrr{Ta npnpogH}rx

BpegHocTH
- ynpaBrbalbe saulruhexru no4pyvr,rjunna (xaqroHannu flapKoBr,r,

pe3epBarh, enoMeHhqyl r napKoBr npupoAe, npeAenh t4 Ap.), yrruyvyjyhr
14 3aLuThry AHBJber 6rruxor v )KvtBorntbcKor cBera, cnefleonouKt4x
o6jerara n reo Hacne[a

flpegyaehe Moxe o6aerbarfi r cne4ehe AenarHocl4:

69.10 npaexu nocrroBt4
- ocTaflul npaBHlt nocnoBu

71.11 ApxurexroHcKagerarHocr
- AaBarbe apxilTerroHcKhx caBera rojm ce ogHoce Ha:

1. nspagy Hallpra n nnaHoBa npojexra
2. yp6aaucrnqKo r npocropHo nnaHhpalbe ra npojenroBabe rpajonura

71.12 l4Hxen epcre AenarHocrr lt rexH[qro caBeroBa]be"

9nan 2.

Ocrane ogpe46e Craryra JaeHor npegyaeha ,[uperqraja 3a r3rpagby rpaAa Huula
6p. 05-41 40-21 201 3 og 04. 06. 20 1 3. rograxe, ocrajy Hen poMe beHe.

Llnar 3.

Ha oaaj craryr carnacHocr 4aje Crynurrraxa l-paga Huula.

Llnax 4.

Craryr, HaKoH go6rajar+a carnacHocrra og Cxynuruxe l-pa4a Hhuta, cryna Ha cHary
ocMor AaHa oA gaua o6jaBrbnBaH,a xa ornacnoj ra6nu Jaexor npegyaeha ,[npexqraja sa
hsrpagt+y rpa.qa Hnua.

HAA3OPHI,I OAEOP JABHOT IIpEAy3EhA AI,IPEKIII,IJA 3A
rl3rPAruby IPAIA Hr,rruA

Y Hnuy, 28.03.2016. roAuHe
Bpoj:05-2291-212016



Cmamym o rcMeHaMa Cmamyma Jaeuoe npedyseha fiuperyuja sa usepad*y epada Huwa

OEPA3JIO}I(EIbE

[lpaaxm ocHoB 3a ,qoHouerue Craryra o u3MeHarua Craryra Jaaxor npegyaeha
flraperqraja 3a h3rpa,qHry rpaAa Hrula cy L{naH 22. clrae 1. ra.{ra 7. 3arona o jaeHmn
npegysehuua (,Cn. rnacHuK PC", 6p. 15/16) 14 L{naH 22. craa 1. raqxa 8. O4nyre o
ocHmBaby jaaxor npegyseha ,[rpexquja 3a u3rpaguy rpaAa Huua (,,Cn. nucr rpa,qa HhuJa",
6p. S1|13-npevuurheH reKcr n 18116) rojmua je nponracaHo Aa craryr ,qoHocr4 HagaopHu
og6op. Hnauour 27. Ogryre o ocHilBalby jasHor npegyaeha .[nperqrja 3a r3rpag]by rpaAa
H[ua nponhcaHo je ga carnacHocr Ha craryr gaje Cxynuruua l-pa4a Hrua.

Craryrou o r43MeHaMa Craryra Jaexor npegyeeha ,[nperqrja 3a ]43rpaAlby rpaga
Hrura Bpur4 ce ycrnafinBaHre ca oApe,q6arvra OgnyKe o h3Menarvra OgnyKe o ocHhBaby
JaeHor npegyaeha firperqrja 3a u3rpaA]by rpaAa HruJa, paAu ycarnauJaBalba ca Ognyroru
o npornaixeuy cnoMeHhKa nphpoge ,,flanuHaqKa cflarilHa" (,,Cn. nuct rpaga HiluJa", 6p.
74t15).

Ognyxou o npornauelby cnoMeH[Ka nphpoiqe ,,flaflnHaqKa cnarilHa", cnoMeHhK
npnpoAe ,,flanHHaeKa cnaruHa" noBepeH je na ynpaB.rbaFbe JaeHor,r npegyaehy firperquja
3a u3rpaflHry rpaAa Huuat,r nponucaHa cy npaBa u o6aeeee ynpaBrbaqa, usuefly ocraflux,
o6aeesa ynilca AenarHocril ynpaBrbaba eaurilheHnM no4py.rjeru y cmaAy ca 3aKoHoM o
rnacr$uxaqrju 4enarHocrr4 (,,Cn. rnacHlrK PC", 6p. 104/09) r Ypeg6[ o KnachQuraqrjr
AenarHocrr (,,Cn. rnacHhK PC", 6p. 54110), a cBe y clfia.qy ca 3axonona o 3aurn4Th nphpoAe
(,,Cn. rnacHrK PC", 6p. 36/09, 88/10 n91110).

Cxo4no rope HaBeAeHoM, nsueruex je qnaH 6. Craryra Jaaxor npegyseha
fluperquja 3a u3rpaAby rpaAa Huura, rojrarvr ce nponucyje genarnocr npegy3eha xoja je og
onurTer hHTepeca.

['locrynar ycsajaua je cne4ehn:

Ha4sopHu og6op AoHocr.r Craryr u ucrn AocraBrba npeKo pecopHe ynpaae-Ynpaae
3a KoMyHanHe AenarHocrh, eHeprerhKy u cao6pahaj l-pa4a Huua Cxynurnnr Fpa4a Hrua,
paAH AaBarba carnacHocTt4.

l-lo go6njarby carnacHocrr4, r,tcru ce o6jaeruyje Ha ornacHoj ra6nu npegyseha ra

cryna Ha cHary ocMor AaHa o.q gaxa o6jaerbrBaba.



 
-ПРЕГЛЕД ЧЛАНОВА КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ- 

 
СТАТУТ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША 
 
 
 
  

Члан 6. 
 

У оквиру уређивања грађевинског земљишта и уређивања и одржавања саобраћајница, 
предузеће може обављати следеће делатности: 

 
4311 Рушење објеката – претежна делатност  
    - рушење и демонтажа зграда и других објеката 

 
4312 припремна градилишта  

- рашчишћавање градилишта 
- земљане радове: ископавање, насипање, нивелисање терена, ископ канала, 

уклањање стена, минирање и др. 
4211 изградња путева и аутопутева 

- изградња 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. 
- изградња аеродромских писта 

4212 изградња железничких пруга и подземних железница 
4213 изградња мостова и тунела 
4221 изградња цевовода 
4299 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: 

1. израду нацрта и планова пројекта 
2. урбанистичко и просторно планирање и пројектовање крајолика 
 

71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање 
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