
  
 

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/2008 и 143/2016), 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 од 20.09.2017. године, доноси 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
 I Налаже се Градској управи Града Ниша - Секретаријату за планирање 

и изградњу да, у сарадњи са ЈП „Завод за урбанизам“ Ниш предузме неопходне 
активности како би се створио плански основ за изградњу мултифункционалног 
објекта за потребе културе у ширем обухвату централног подручја Града Ниша. 
Објекат треба да буде изграђен на грађевинској парцели минималне површине 
1ha, која би планским документом била опредељена као површина јавне намене. 
За поменуту локацију је потребно предвидети поступак расписивања 
урбанистичко-архитектонског конкурса којим ће се ближе дефинисати програмско, 
композиционо, идејно архитектонско и партерно решење локације. 

 
 II Закључак доставити: Градској управи Града Ниша – Секретаријату за 

планирање и изградњу и Служби начелника Градске управе и архиви Градског 
већа Града Ниша. 
 
 
 
Број: 1047-6/2017-03 
Датум: 20.09.2017. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  
 

Дарко Булатовић 
 

  



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 
У циљу унапређења могућности за интензиван континуиран и усклађен 

културни развој; стварања квалитетнијих услова за развој и подстицање 
савременог културног и уметничког стваралаштва; обезбеђивање бољих услова за 
доступност културних садржаја; подстицања иновативности и креативности у 
култури; подстицања примена нових технологија у култури; подстицања 
међуресорне сарадње институција културе са релевантним чиниоцима из других 
области (туризам, наука, економија и сл.); и других питања у области културе, 
потребно је да се на територији Града Ниша предвиди могућност за изградњу 
мултифункционалног објекта за потребе културе. 

Како је Скупштина Града Ниша, на седници одржаној 14. марта 2017. године 
донела Одлуку о изради Других измена и допуна Генералног урбанистичког плана 
Ниша 2010-2025 – парцијалне измене ("Службени лист Града Ниша", бр. 18/2017), 
потребно је да Градска управа Града Ниша - Секретаријат за планирање и 
изградњу, у сарадњи са ЈП „Завод за урбанизам“ Ниш, предложе уградњу 
новонастале потребе Града Ниша у предметни плански документ како би се 
створио плански основ за изградњу мултифункционалног објекта за потребе 
културе у ширем обухвату централног подручја Града Ниша. 

Како ће планирана локација за изградњу мултифункционалног објекта за 
потребе културе бити од великог значаја за Град Ниш, потребно је предвидети 
расписивање урбанистичко-архитектонског конкурса са свим неопходним 
активностима на прикупљању и оцењивању ауторских решења у складу са 
Законом о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
72/09, 81/09-испр, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука 
УС, 98/2013-Одлука УС, 132/14 и 145/14) и Правилником о начину и поступку за 
расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 31/2015). 
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