
На основу члана 69.Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, број 15/2016), члана 29.Одлуке о оснивању јавног предузећа Завод за 
урбанизам Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 155/2016) и 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),  

 
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 27.01.2017. 

године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I  ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Упутство о начину утврђивања висине 
накнаде за послове израде Просторних планова ЈП Завод за урбанизам Ниш 
број 3383/2-3 од 01.12.2016.године, којe је донео Надзорни одбор предузећа. 
 

II Решење доставити: Градској управи Града Ниша-Секретаријату за 
планирање и изградњу, Градској управи Града Ниша-Секретаријату за 
финансије, ЈП Завод за урбанизам Ниш и архиви Градског већа Града Ниша. 
 
 
 
 
Број: 105-5/2017-03 
У Нишу, 27.01.2017. године 
 
 
 
                                        ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Проф. др Милош Банђур 
 
 



 
 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
 

            Надзорни одбор ЈП Завод за урбанизам Ниш је на седници одржаној 
дана 01.12.2016.године донео Упутство о начину утврђивања висине накнаде 
за послове израде Просторних планова ЈП Завод за урбанизам Ниш и исто 
доставио дана 08.12.2016.године  на даљи поступак. 

Статутом и Одлуком о оснивању ЈП Завод за урбанизам Ниш 
предвиђено је да надлежни орган- Градско веће даје сагласност на тарифу 
(одлуку о ценама, тарифни систем и др). 

У Извештају о ревизији финансијских извештаја и правилности 
пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2015.годину, број 400-1081/2016-
06/6 од 24.10.2016.године у Препоруци број 5, препоручује се предузећу да 
утврди начин и критеријуме за утврђивање цена услуга из делатности 
просторног планирања, као и да прибави сагласност оснивача на Упутство 
које примењује приликом фактурисања својих осталих услуга.   

Сходно наведеном, предложено је доношење решења као у 
диспозитиву. 

  
 
       ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 

                                   СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ 
 

 
у Нишу, 

јануар 2017.године 

                
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ- ПО ОВЛАШЋЕЊУ                
В.Д.Н А Ч Е Л Н И КА ГРАДСКЕ УПРАВЕ                  

ГРАДА НИША 
              



                                                                          Родољуб Михајловић, дипл.инж.грађ. 
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