
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008 и 143/2016), члана 2. и 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016), у 
складу са Протоколом о заједничким активностима на припреми пројектне документације 
за изградњу обилазне пруге око Града Ниша, број 4204/2012-01 од 11.12.2012.године, 
Планом генералне регулације обилазне пруге на подручју Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, број 55/2016), Програмом уређивања грађевинског земљишта и изградње са 
финансијским планом за 2017. годину („Службени лист Града Ниша“, број 148/2016), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 30.12.2016.године, донело је 

                                                     Р Е Ш Е Њ Е 

 

I Приступа се геодетским радовима (изради пројекта парцелације-препарцелације) 
за измештање железничке пруге са територије Града Ниша. 

           II Град Ниш ће финансирати израду елабората геодетских радова (израду пројекта 
парцелације-препарцелације). 

          III Средства наведена у тачки II планирана су Програмом уређивања грађевинског 
земљишта и изградње са финансијским планом за 2017. годину, поглавље I 1.21., 
Б.Припрема за почетак изградње објекта. 

         IV Препоручује се Градоначелнику Града Ниша да закључи уговор о пословно 
техничкој сарадњи са Инфраструктуром железнице Србије којом ће се ближе регулисати 
међусобна права и обавезе уговорних страна. 

         V За реализацију овог решења задужује се Управа за планирање и изградњу. 

        VI Решење доставити: Градоначелнику Града Ниша, Управи за планирање и 
изградњу, Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке и 
архиви Градског већа Града Ниша.  

 

Број: 2033-23/2016-03 

У Нишу, 30.12.2016.године 

                                            ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                         Дарко Булатовић 



 
 
 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 
 План генералне регулације обилазне пруге на подручју Града Ниша донет је 
дана 24.05.2016.године ("Сл. лист Града Ниша", бр.55/16). 

 
Циљ доношења решења је закључење уговора о пословно техничкој 

сарадњи са Инфраструктуром железнице Србије. Ефекти доношења решења 
огледају се у реализацији  плана ПГР обилазне пруге на подручју Града 
Ниша. 

 
 За реализацију овог Решења обезбеђују се средства у складу са 

Програмом уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским 
планом за 2017.годину („Службени лист Града Ниша“, број 148/2016). 
                  

На основу свега наведеног предлаже се доношење Решења као у 
диспозитиву. 
 
 
 
                                                                                                      НАЧЕЛНИК 
                                                                                                        
                                                                                               Родољуб Михајловић 
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