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Информација од јавног значаја:
Члан 2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Сл. гласник РС бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010)
Информација од јавног значаја, у смислу овог закона, јесте информација којом
располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне
власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему
јавност има оправдан интерес да зна.
Да би се нека информација сматрала информацијом од јавног значаја није
битно да ли је извор информације орган јавне власти или које друго лице, није
битан носач информација (папир, трака, филм, електронски медији и сл.) на
коме се налази документ који садржи информацију, датум настанка
информације, начин сазнавања информације, нити су битна друга слична
својства информације.

1) Основни подаци о државном органу и информатору
Овај информатор издаје Град Ниш, Управа за планирање и изградњу, ул.
Генерала Транијеа 10.
У саставу Управе је Центар за издавање дозвола (ЦИД), ул. Николе Пашића
бр.22.
Матични број:17620541
ПИБ:100232752
Информатор је сaчињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја(„Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07,104/09 и
36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа
(„Службени гласник РС“ бр.68/2010).
Одговорно лице за тачност и потпуност података је начелник управе Родољуб
Михајловић, дипломирани инжењер грађевинe.
Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин
остваривања права заинтересованих лица за приступ информацијама од јавног значаја.
Одговорно лице за информације од јавног значаја је руководилац сектора
Александар Петровић, дипломирани правник.
Сврха објављивања Информатора је информисање јавности о документима и
информацијама које поседује или којима располаже Управа за планирање и изградњу, у
оквиру делокруга свога рада.
Информатор о раду је први пут објављен маја 2009. године на интернет страници
Града Ниша www.ni.rs
Информатор је доступан у електронском облику на web адреси www.ni.rs – под
линком Градске управе и службе - Управа за планирање и изградњу – ''Информатор o
раду Управе за планирање и изградњу'', а увид у информатор, односно штампана копија
се може добити у Управи за планирање и изградњу, улица Генерала Транијеа бр.10,
Ниш.
Датум последње измене и допуне је 24.03.2016. године.
Радно време управе је од 7.30 до 15.30 часова, сваког радног дана (понедељакпетак), Адреса: Ниш, ул. Генерала Транијеа бр. 10. E-mail: upi@gu.ni.rs
Телефон: 018 – 50 44 66; Факс: 018 – 50 44 65.
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2) Организациона структура и организациона шема Управе за планирање и
изградњу
Руководилац органа је начелник управе кога поставља Градско веће на 5 година,
на основу јавног огласа. Начелник организује и обезбеђује законито, ефикасно и
стручно обављање послова, одлучује о правима, обавезама и дужностима из радних
односа запослених, стара се о обезбеђивању материјалних и других услова за ефикасан
рад и одговоран је за законитост рада управе Града. Начелник за свој рад и рад управе
одговара Скупштини Града и Градском већу.
Начелник управе је Родољуб Михајловић, дипломирани инжењер грађевине.
Тел. 018 – 50 44 66; e-mail: mrodoljub@gu.ni.rs
Начелник управе има заменика и 3 помоћника.
Заменик начелника је Мирољуб Станковић, дипломирани инжењер архитектуре.
Тел. 018 – 50 46 67; e-mail: smiroljub@gu.ni.rs
Руководилац сектора озакоњења објекта је Александар Петровић, дипл. правник,
Тел. 018 – 50 46 62; e-mail: paleksandar@gu.ni.rs
Руководилац сектора спровођења обједињења процедуре је Игор Игић,
дипл.инж.грађевине.
Тел – 018 – 50 46 63; e-mail: iigor@gu.ni.rs
Руководилац сектора урбанистичког планирања је Драган Миловановић,
дипломирани инжењер грађевине.
Тел. 018 – 50 44 63; e-mail: milovdragan@gu.ni.rs
Према структури управа је подељена на четири унутрашње организационе
јединице:
- Пословодство управе;
- Сектор спровођења обједињене процедуре;
- Сектор урбанистичког планирања;
- Сектор озакоњења објеката.
Одсеком спровођења обједињене процедуре руководи шеф одсека Дејан
Стојиљковић, дипломирани инжењер грађевине.
Тел. 018 – 50 46 77; e-mail: sdejan@gu.ni.rs
Одсеком урбанистичког планирања руководи шеф одсека Невена Грубић,
дипломирани инжењер архитектуре.
Тел. 018 – 50 46 86; e-mail: gnevena@gu.ni.rs
Одсеком озакоњења објеката руководи шеф одсека Соња Игић, дипломирани
инжењер грађевине.
Тел. 018 – 50 46 61; e-mail: isonja@gu.ni.rs
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Организациона шема Управе за планирање и изградњу
Управа за планирање и
изградњу

Пословодство управе

Центар за издавање дозвола

Сектор урбанистичког
планирања

Сектор спровођења
обједињене процедуре

Сектор за послове
озакоњења објеката

Група за урбанистичко
планирање

Група за послове спровођења
обједињене процедуре

Група за послове
озакоњења објеката

Група за издавање информација
о локацији, сагласности и
дозвола у складу са Одлуком о
оглашавању и Одлуком о
комуналном реду

3)

Регистратор

Опис функција старешина

Радом управе руководи начелник кога поставља Градско веће на пет година на
основу јавног огласа.
Начелник организује и обезбеђује законито, ефикасно и стручно обављање
послова, одлучује о правима, обавезама и дужностима из радног односа запослених,
стара се о обезбеђивању материјалних и других услова за ефикасан рад и одговоран је
за законитост рада управе.
Начелник за свој рад и рад управе одговара Скупштини Града и Градском већу.
Заменик начелника се поставља на исти начин и под истим условима као и
начелник Управе.
Заменик начелника обавља најсложеније послове управе по налогу начелника и
замењује начелника у случају његове одсутности и спречености да обавља своју
дужност. Он прати рад и даје стручна упутства и смернице помоћницима и
руководиоцима унутрашњих организационих јединица и обавља и остале послове.
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Опис правила у вези са јавношћу рада

4)

Рад Управе за планирање и изградњу је доступан јавности у складу са Статутом
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008) и Одлуком о организацији
градских управа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 4/2010-пречишћен
текст, 25/2010 и 67/2012). Јавност рада Управе се огледа у давању информација о
активностима управе средствима јавног информисања, информација грађанима о стању
предмета и информација од јавног значаја у смислу закона о приступу информацијама
од јавног значаја, затим издавању саопштења за јавност, као и другим видовима
комуникације са медијима. Управа за планирање и изградњу најмање једном годишње
објављује информатор са основним подацима о свом раду. Информације о раду Управе
даје начелник Управе. У вези захтева за слободан приступ информацијама од јавног
значаја задужен је Александар Петровић, руководилац сектора озакоњења објеката. О
раду унутрашњих организационих јединица Управе, информације могу, по овлашћењу
начелника, давати њихови руководиоци.
Информације о раду начелника и запослених доступне су јавности према закону
којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја.
Списак најчешће тражених информација од јавног значаја

5)

а. Увид у важећу планску документацију и информације о плановима чије је
усвајање у поступку
б. Јавна презентација урбанистичких пројеката
в. Информације о локацијама
г. Локацијски услови и грађевинске дозволе
д. Уверења о посебним деловима објекта
Опис надлежности, обавеза и овлашћења

6)

-

Управа за планирање и изградњу:
ради на изради годишњег и кварталног финансијског плана и одређивање
приоритета изградње капиталних и осталих објеката,
врши израду средњорочних, годишњих и оперативних програма планског
развоја,
ради на реализацији одобрене апропријације буџетских средстава из
надлежности управе,
врши управни надзор над радом Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш и
Јавног предузећа Градска стамбена агенција,
израђује месечне извештаје о издатим грађевинским дозволама за потребе
републичког завода за статистику,
води регистар инвеститора у смислу Закона о планирању и изградњи,
прати реализацију планске документације,
прати рад и сарађује са носиоцима израде планова,
ради на спровођењу програма социјалног становања на територији Града Ниша
и реализује градску стамбену стратегију,
израђује иницијативе и припрема концепте и одлуке о изради планова,
спроводи процедуре усвајања планске документације,
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организује јавне презентације урбанистичких пројеката,
потврђује пројекате препарцелације и парцелације,
обавља административно – техничке послове припремања и одржавања седница
Комисије за планове,
- обавља стручне и административно – техничке послове за Главног урбанисту,
припрема материјал и прати седнице,
- издаје информације о локацији,
- издаје уверња о посебним деловима објекта
- обавља друге послове у складу са законом и другим прописима.
- води регистар обједињене процедуре (доступан са сајту града Ниша),
а у електронској форми:
- издаје локацијске услове,
- издаје грађевинске дозволе,
- потврђује пријем изјаве о завршетку израде темеља,
- потврђује пријем изјаве о завршетку објекта у конструктивном смислу,
- издаје употребне дозволе,
- издаје решења за изградњу објеката и извођење радова за које се не издаје
грађевинска дозвола.
-

7)

Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза

Правилником о рационализацији рада градских управа и служби Града
(„Службени лист Града Ниша“, број 26/2010) уређују се међусобни односи управа и
служби Града, правила поступања и начин рада у административним поступцима.
Административни поступак се покреће предајом поднесака непосредно, поштом
а од 01.01.2016. године и у електронској форми.
Ближе информације се могу добити на сајту Града Ниша http://www.ni.rs/ и
линку Управе за планирање и изградњу http://www.ni.rs/upii.html где се могу преузети
обрасци за процедуру коју Управа спроводи. У сваком обрасцу је прописана неопходна
документација за решавање поступка.
На истој адреси постоји Информатор и водич кроз обједињену процедуру и сва
неопходна упутства за подношење захтева у електронској форми. Такође, преко овог
сајта се може директно приступити и Порталу за електронско подношење захтева.
8)

Навођење прописа

•
Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 - испр.,
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и
98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014)
•
Закон о озакоњењу објеката (Сл. Гласник бр.96/2015)
•
Закон о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без
грађевинске дозволе („Сл. гласник РС“ бр. 25/2013)
•
Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009)
•
Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/2004,
36/2009)
•
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр.
135/2004, 88/2010)
•
Закон о јавним путевима (''Службени гласник Републике Србије'', број 101/2005,
123/2007 и 101/2011),
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Закон о железници („Сл. гласник РС“ бр. 18/2005)
Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/1997, 31/2001 и
30/2010)
Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/2009, 20/2015)
Закон о водама (''Сл. гласник РС, бр. 30/2010, 93/2012)
Закон о државном премеру и катастру (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 18/10,
65/13, 15/15 и 96/15)
Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', бр. 64/2015)
Правилник о начину јавне презентације урбанистичког пројекта („Сл. гласник
РС“ бр. 43/2010)
Правилник о садржини информације о локацији и о садржини локацијске
дозволе („Сл. гласник РС“ бр. 3/2010)
Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе ('' Сл. гласник
РС'', бр. 93/2011 и 103/2013)
Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл.
гласник РС", бр. 22/2015)
Правилник о условима и начину легализације објеката („Сл. гласник РС“ бр.
26/2011)
Правилник о енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС“ бр. 61/2011)
Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским
својствима зграда („Сл. гласник РС“ бр. 61/2011)
Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе („Сл. гласник
РС“ бр.4/2010 и 26/2010)
Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта и издавању
употребне дозволе („Сл. гласник РС“ бр. 93/2011)
Правилник о условима и критеријумима за су/финансирање израде планских
докумената („Сл. гласник РС“ бр. 51/2010)
Правилник о садржини, начину и поступку и поступку израде израде и начин
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
("Службени гласник РС", број 23/2015)
Правилник о изгледу, садржи и месту постављања градилишне табле ("Сл.
гласник РС", бр. 22/2015)
Правилник о класификацији објеката ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015)
Правилник о објектима на којима се не примењује поједине одредбе Закона о
планирању и изградњи (Сл. гласник РС", бр. 22/2015)
Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре ("Сл. гласник РС", бр.
22/2015)
Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу
комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за
употребу осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним
гарантним роковима за поједине врсте објеката ("Сл. гласник РС", бр. 27/2015)
Правилник о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања
грађевинског земљишта ("Сл. гласник РС", бр. 27/2015)
Правилник о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и
станова („Сл. гласник РС“, бр. 58/2012, 74/2015 и 82/2015)
Правилник о садржини, начину, поступку и роковима израде и објављивање
сепарата ("Сл. гласник РС", бр. 33/2015)
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•
•
•
•

9)

Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње
објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015)
Упутство о начину поступања органа Министарства унутрашњих послова и
органа који спроводе Обједињену процедуру у поступцима остваривања права
на градњу за објекте на које се примењују мере заштите од пожара
Упутство о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења
који спроводе Обједињену процедуру у вези са прикључењем на јавни пут
Упутство о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења
који спроводе Обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима
остваривања права на градњу
Услуге које пружа Управа за планирање и изградњу заинтересованим
лицима

Управа за планирање и изградњу спроводи административне поступке који су
објављени на сајту Града Ниша http://www.ni.rs/
У њима су објављени подаци о поступку и неопходној документацији у складу
са Законом о планирању. У Информатору у вези са поступцима у обједињеној
процедури који се налази на сајту Управе http://www.ni.rs/gradska-uprava/uprave-isluzbe/upi/ као и у ЦИД-у дат је детаљан опис услуга, поступака, начина и времена
које је неопходно за издавање свих аката.
Управа, по захтеву странке, издаје информацију о локацији, локацијске услове,
грађевинску и употребну дозволу као и решење којим се одобрава извођење радова у
складу са чл. 145 Закона о планирању и изградњи. Рокови за поступање органа
прописани су Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009,
24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014).
У ЦИД-у у ул. Николе Пашића бр. 22 инвеститори и грађани могу да добију све
неопходне информације и обрасце из области изградње и планирања као и Катастра
непокретности. У овом центру заинтересована лица могу да добију и податке о таксама
и трошковима поступка.
Жиро рачуни на које се може извршити уплата:
Републичка административна такса:
840-742221843-57
модел 97, позив на број 05-128
Градска административна такса:
840-742341843-24
модел 97, позив на број 87-521
Управа за планирање и изградњу пре упућивања урбанистичког пројекта на
јавну презентацију и пре издавања локацијских услова врши проверу на терену.
Инвеститорима и грађанима се у ЦИД-у издају информације о локацији и
локацијски услови, као и грађевинске дозволе.
Управа за планирање и изградњу издаје инвеститору употребну дозволу након
техничког прегледа и достављања записника о истом. Технички преглед обезбеђује
инвеститор а може га вршити комисија или привредно друштво, односно друго правно
лице коме инвеститор повери вршење тих послова и које је уписано у одговарајући
регистар за обављање тих послова у складу са Законом о планирању и изградњи и
подзаконским актима донетим на основу овог закона.
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Инвеститори могу изјавити жалбу или приговор на решење које доноси Управа
за планирање и изградњу уколико нису задовољни одлуком овог органа и то у
роковима који су прописани Законом о планирању и изградњи. Жалба на решење
подноси се Министарству животне средине и просторног планирања (другостепени
орган) преко Управе за планирање и изградњу
У складу са Законом о озакоњењу објеката (''Службени гласник РС'', бр. 96/2015)
ова Управа издаје решења о озакоњењу породичних стамбених објеката или станова,
помоћних, економских, производних, складишних, пословних и других објеката из чл.
145. Закона о планирању и изградњи.
10)

Поступак ради пружања услуга

Управа за планирање и изградњу спроводи административне поступке у изради
решења у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009,
81/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014), Законом о озакоњењу објеката (Сл.
гласник бр.96/2015) и Законом о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“,
број 33/1997 и 31/2001 и „Службени гласник РС“, број 30/2010).
По захтевима и жалбама странака Управа за планирање и изградњу, као
првостепени орган, поступа у свему према одредбама дефинисаним Законом о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012,
132/2014, 145/2014), Законом о озакоњењу објеката (Сл. Гласник бр.96/2015) и Законом
о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/1997 и 31/2001 и
„Службени гласник РС“, број 30/2010).
Обрасце захтева, као и информације о висини и начину уплате таксе и уплатнице
могу се лично добити у просторијама ЦИД-а у ул. Николе Пашића бр. 22.
11)

Преглед података о пруженим услугама

У ЦИД-у је у току 2105. године примљено и заведено 8291 захтев за издавање
локацијских, грађевинских и употребних дозвола као и информација о локацији,
захтева за озакоњење и разних обавештења.
Запослени из Групе пословодства управе су у 2015. години по захтевима
странака оправноснажили 465 решења о грађевинским и употребним дозволама и за
потребе Републичког завода за статистику израђивали месечне извештаје о издатим
дозволама.
Сходно Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја
запослени из пословодства управе су одговорили на 7 захтева.
Одсек за легализацију је у наведеном периоду донео 326 обавештења о
могућности легализације, а од дана ступања на снагу новог Закона донео је 40
обавештења о могућности озакоњења бесправно изграђених објеката.
Рекапитулација Одсека за планирање у току 2105. године износи:
1.
УСВОЈЕНИ ПЛАНОВИ 13 планова
2.
ОКОНЧАНА ПРОЦЕДУРА И ПЛАНОВИ ПРЕД УСВАЈАЊЕМ НА
СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
1 план
3.
ПЛАНОВИ У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ И ВЕРИФИКАЦИЈЕ
9 планова
4.
ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ НОВИХ ПЛАНОВА у 2015.
13 одлука

10

ИНФОРМАТОР О РАДУ
Град Ниш – Управа за планирање и изградњу
Ниш, Генерала Транијеа 10
Ажурирано децембар 2016.

До дана ажурирања Информатора и од датума вођења Регистра спровођења
обједињене процедуре решен је следећи број предмета који је дат табеларно:
УКУПНИ ИЗВЕШТАЈ О ПРЕДМЕТИМА КОЈИ СЕ РЕШАВАЈУ У ОКВИРУ
ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ
Поднети захтеви по врстама и начину решавања

Критеријуми извештаја:
Од датума подношења: 01.01.2016
До датума подношења: 12.12.2016
Надлежни орган: ГРАД НИШ

Број

% укупно

% врсте захтева

Захтев усвојен

2

0,14

66,66

Поступак обустављен

1

0,07

Врста захтева
Достављања пројекта за извођење за
објекте из члана 133. за које су предвиђене
мере заштите културних добара

Начин решавања

УКУПНО
Врста захтева
Достављање техничке документације у
погледу мера заштите од пожара
Врста захтева
Подношење жалбе/приговора
Врста захтева
Подношење захтева за издавање
грађевинске дозволе
Врста захтева
Подношење захтева за издавање
локацијских услова

Врста захтева
Подношење захтева за издавање
привремене грађевинске дозволе

Начин решавања
Захтев усвојен
У обради
УКУПНО
Начин решавања
У обради
УКУПНО
Начин решавања
Захтев одбачен
Захтев усвојен
УКУПНО
Начин решавања
Захтев одбачен
Захтев усвојен
Поступак обустављен
У обради
УКУПНО
Начин решавања
Захтев усвојен

УКУПНО
Врста захтева
Начин решавања
Подношење захтева за издавање решења о Захтев одбачен
одобрењу извођења радова (члан 145.
Захтев усвојен
Закона о планирању и изградњи)
У обради
УКУПНО
Врста захтева
Начин решавања
Захтев одбачен
Подношење захтева за издавање употребне
Захтев усвојен
дозволе
У обради
УКУПНО
Врста захтева
Начин решавања
Подношење захтева за измену грађевинске Захтев одбачен
дозволе
Захтев усвојен
УКУПНО
Врста захтева
Начин решавања
Захтев одбачен
Подношење захтева за измену локацијских
Захтев усвојен
услова
У обради
УКУПНО
Врста захтева
Начин решавања
Подношење захтева за измену решења о
Захтев одбачен
одобрењу извођења радова (чл.145. Закона
Захтев усвојен
о планирању и изградњи)

Врста захтева
Подношење захтева за прикључење на
комуналну и другу инфраструктуру
Врста захтева
Подношење пријаве завршетка израде
темеља

Врста захтева
Подношење пријаве завршетка објекта у
конструктивном смислу
Врста захтева
Подношење пријаве радова
Врста захтева
Подношење усаглашеног захтева за
издавање грађевинске дозволе

Врста захтева
Подношење усаглашеног захтева за
издавање локацијских услова
Врста захтева
Подношење усаглашеног захтева за
издавање решења о одобрењу извођења
радова

Врста захтева
Подношење усаглашеног захтева за измену
решења о одобрењу извођења радова

Упис права својине и издавање решења о
кућном броју

% укупно

87
91
2
10
190
Број

6,26
6,55
0,14
0,71
% укупно

1

0,07

1
Број
130
34
1
165
Број
79
30
1
110
Број
6
4
10
Број
1
6
1
8
Број
1

% укупно
9,35
2,44
0,07
% укупно
5,68
2,15
0,07
% укупно
0,43
0,28
% укупно
0,07
0,43
0,07
% укупно
0,07

У обради

9

0,64

УКУПНО
Начин решавања
Захтев одбачен
Захтев усвојен
УКУПНО
Начин решавања
Захтев одбачен
Захтев усвојен
Поступак обустављен
У обради
УКУПНО
Начин решавања
Захтев одбачен
Захтев усвојен
УКУПНО
Начин решавања
Захтев одбачен
Захтев усвојен
УКУПНО
Начин решавања
Захтев одбачен
Захтев усвојен
Поступак обустављен
У обради
УКУПНО
Начин решавања
Захтев одбачен
Захтев усвојен
У обради
УКУПНО
Начин решавања
Захтев одбачен
Захтев усвојен
У обради
УКУПНО

106
Број
2
5
7
Број
29
42
3
1
75
Број
1
15
16
Број
33
148
181
Број
26
53
1
1
81
Број
13
50
7
70
Број
29
54
1
84

Начин решавања

Број

% укупно

16
37
1
54

1,15
2,66
0,07

Број

% укупно

4

0,28

4
Број

% укупно

Захтев одбачен
Захтев усвојен
У обради
УКУПНО
Начин решавања
Захтев усвојен
Начин решавања

% укупно
0,14
0,35
% укупно
2,08
3,02
0,21
0,07
% укупно
0,07
1,07
% укупно
2,37
10,65
% укупно
1,87
3,81
0,07
0,07
% укупно
0,93
3,59
0,50
% укупно
2,08
3,88
0,07

У обради

1

0,07

УКУПНО

1
Број

% укупно

Начин решавања
Захтев усвојен
УКУПНО

Врста захтева

Број

% укупно
6,98

Начин решавања
Захтев усвојен

УКУПНО
Врста захтева
Подношење усаглашеног захтева за измену
локацијских услова

% укупно
7,41
1,72

3
Број
97

Врста захтева
Подношење усаглашеног захтева за измену
грађевинске дозволе

% укупно
0,07

0,14

Врста захтева
Подношење усаглашеног захтева за
издавање употребне дозволе

% укупно
1,94
0,07

2

УКУПНО
Врста захтева
Подношење захтева за остале поступке
(одустанак, клаузула правноснажности,
исправка техничке грешке и сл.)

3
Број
27
1
28
Број
1
1
Број
103
24
127

Начин решавања
Захтев одбачен
Захтев усвојен
У обради
УКУПНО

1

0,07

1
Број
1
52
10
63

% укупно
0,07
3,74
0,71

УКУПНО ОДБАЧЕНИ ЗАХТЕВИ

557

УКУПНО УСВОЈЕНИ ЗАХТЕВИ

779

УКУПНО ЗАХТЕВА ЧИЈИ ПОСТУПЦИ СУ ОБУСТАВЉЕНИ
УКУПНО ЗАХТЕВА У ОБРАДИ
УКУПНО ЗАХТЕВА

33,33
% врсте захтева
96,42
3,57
% врсте захтева
100
% врсте захтева
81,1
18,89
% врсте захтева
45,78
47,89
1,05
5,26
% врсте захтева
100
% врсте захтева
78,78
20,6
0,6
% врсте захтева
71,81
27,27
0,9
% врсте захтева
60
40
% врсте захтева
12,5
75
12,5
% врсте захтева
33,33
66,66
% врсте захтева
91,5
8,49
% врсте захтева
28,57
71,42
% врсте захтева
38,66
56
4
1,33
% врсте захтева
6,25
93,75
% врсте захтева
18,23
81,76
% врсте захтева
32,09
65,43
1,23
1,23
% врсте захтева
18,57
71,42
10
% врсте захтева
34,52
64,28
1,19
% врсте захтева
29,62
68,51
1,85
% врсте захтева
100
% врсте захтева
100
% врсте захтева
100
% врсте захтева
1,58
82,53
15,87

7
46
1389
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Ажурирано децембар 2016.

Достављени извештај се односи на период од/до: 01.01.2016. године / 19.10.2016.године
12) Подаци о приходима и расходима
Подаци о одобреном буџету Управе за планирање и изградњу предвиђени су Одлуком о буџету
Града Ниша за 2015. годину (''Службени лист Града Ниша'', бр.102/2014 и 9/2015).
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16

Број позиције

Економска
класификација

О П И С

4

5

6

7

0602
0602-0001
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
281a

411
412
413
414
416
421
422
423
425
426
431
441
444
462
465
482
483
485

282

512
01

01
0602-П120
283

511

284

523
01

01
0602-П121

285

511

01

01
0602-П122
286

511
01

01

01

01

УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Становање
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амортизација некретнина и опреме
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Дотације међународним организацијама
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних
органа
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 060:
Приходи из буџета
Функција 060:
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0001:
Изградња станова за социјално становање у ул. Мајаковског,
Стамбени развој
Зграде и грађевински објекти
Ова апропријација намењена је за инфраструктурно опремање
Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за функцију 610:
Приходи из буџета
Функција 610:
Извори финансирања за пројекат 0602-П120:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0602-П120:
Изградња станова за социјално становање у ул. Мајаковског,
ламела Л7 - Л9
Стамбени развој
Зграде и грађевински објекти
Ова апропријација намењена је за израду пројектне документације
Извори финансирања за функцију 610:
Приходи из буџета
Функција 610:
Извори финансирања за пројекат 0602-П121:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0602-П121:
Решавање егзистенцијалног питања грађана града Ниша
Стамбени развој
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 610:
Приходи из буџета
Функција 610:
Извори финансирања за пројекат 0602-П122:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0602-П122:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Свега за Програм 15:
Извори финансирања за главу 3.8:
Приходи из буџета
Укупно за главу 3.8:

Средства из
буџета 2015

План VII-IX
2015. године

Извршење 01.
01. - 30.11.
2015. године

% извршења

Програмска
класификација

ИНФОРМАТОР О РАДУ
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Ниш, Генерала Транијеа 10
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8

9

10

11,00

14.187.000
2.539.000
500.000
720.000
500.000
4.500.000
100.000
2.200.000
300.000
785.000
732.000
100.000
100.000
1.000.000
1.455.000
12.632.000
4.900.000

3.546.000
634.000
125.000
180.000
125.000
765.000
17.000
374.000
51.000
150.000
0
25.000
0
0
363.000
2.147.000
2.300.000

12.611.035
2.257.095
310.680
0
31.648
3.398.882
7.968
957.175
10.740
521.245
0
0
0
0
1.198.440
2.014.525
2.994.976

88,89
88,90
62,14
0,00
6,33
75,53
7,97
43,51
3,58
66,40
0,00
0,00
0,00
0,00
82,37
15,95
61,12

14.000.000
250.000

4.000.000
62.000

10.803.749
7.390

77,17
2,96

61.500.000
61.500.000

14.864.000
14.864.000

37.125.548
37.125.548

60,37
60,37

61.500.000
61.500.000

14.864.000
14.864.000

37.125.548
37.125.548

60,37
60,37

2.000.000

0

0

0,00

103.000.000

15.000.000

35.516.307

34,48

105.000.000
105.000.000

15.000.000
15.000.000

35.516.307
35.516.307

33,83
33,83

105.000.000
105.000.000

15.000.000
15.000.000

35.516.307
35.516.307

33,83
33,83

5.000.000

0

0

0,00

5.000.000
5.000.000

0
0

0
0

0,00
0,00

5.000.000
5.000.000

0
0

0
0

0,00
0,00

15.000.000

0

0

0,00

15.000.000
15.000.000

0
0

0
0

0,00
0,00

15.000.000
15.000.000

0
0

0
0

0,00
0,00

186.500.000
186.500.000

29.864.000
29.864.000

72.641.855
72.641.855

38,95
38,95

186.500.000
186.500.000

29.864.000
29.864.000

72.641.855
72.641.855

38,95
38,95
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УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ
1101

ПРОГРАМ 1-ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101-0002
620
295

424
01

01

01
0602
0602-0001
060
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
309a
310
311
312

411
412
413
414
416
421
422
423
425
426
441
444
462
465
481
482
483
485

313

512
01

130
314

423
01

01
0602-П118
610
315

511

316

523
01

01
0602-П119
610
317

511

01

01
0602-П120

Уређивање грађевинског земљишта
Развој заједнице
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за Програмску активност 1101-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1101-0002:
Извори финансирања за Програм 1:
Приходи из буџета
Свега за Програм 1:
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Становање
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Дотације међународним организацијама
Остале дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних
органа
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 060:
Приходи из буџета
Функција 060:
Опште услуге
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Функција 130:
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0001:
Изградња станова за социјално становање у ул. Мајаковског,
ламела Л5 и Л6
Стамбени развој
Зграде и грађевински објекти
Ова апропријација намењена је за инфраструктурно опремање
Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за функцију 610:
Приходи из буџета
Функција 610:
Извори финансирања за пројекат 0602-П118:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0602-П118:
Изградња станова за социјално становање у ул. Мајаковског,
ламела Л7 - Л9
Стамбени развој
Зграде и грађевински објекти
Ова апропријација намењена је за израду пројектне документације
Извори финансирања за функцију 610:
Приходи из буџета
Функција 610:
Извори финансирања за пројекат 0602-П119:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0602-П119:

83.000

0

82.178

99,00

83.000
83.000

0
0

0
0

0,00
0,00

83.000
83.000

0
0

0
82.178

0,00
99,00

83.000
83.000

0
0

0
82.178

0,00
99,00

13.414.000
2.401.000
350.000
250.000
350.000
5.530.000
50.000
2.320.000
100.000
800.000
100.000
100.000
1.000.000
1.455.000
120.000
3.707.000
2.750.000

3.669.000
656.000
125.000
438.000
10.000
1.572.000
20.000
384.000
85.000
152.000
34.000
34.000
340.000
363.000
120.000
1.687.000
500.000

13.351.973
2.390.005
333.040
224.093
331.788
4.410.723
40.010
1.815.514
15.592
501.626
0
0
0
1.375.912
105.000
2.055.476
2.088.821

99,54
99,54
95,15
89,64
94,80
79,76
80,02
78,25
15,59
62,70
0,00
0,00
0,00
94,56
87,50
55,45
75,96

2.500.000
150.000

500.000
85.000

2.023.594
73.958

80,94
49,31

37.447.000
37.447.000

10.774.000
10.774.000

31.137.125
31.137.125

83,15
83,15

1.200.000

300.000

655.688

54,64

1.200.000
1.200.000

300.000
300.000

655.688
655.688

54,64
54,64

38.647.000
38.647.000

11.074.000
11.074.000

31.792.813
31.792.813

82,26
82,26

2.250.000

750.000

225.706

10,03

30.000.000

0

25.281.889

84,27

32.250.000
32.250.000

750.000
750.000

25.507.595
25.507.595

79,09
79,09

32.250.000
32.250.000

750.000
750.000

25.507.595
25.507.595

79,09
79,09

0

0
0

0
0

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

0,00
0,00

15.000.000

5.200.000

0

0,00

15.000.000
15.000.000

5.200.000
5.200.000

0
0

0,00
0,00

15.000.000
15.000.000

5.200.000
5.200.000

0
0

0,00
0,00

85.897.000
85.897.000

17.024.000
17.024.000

57.300.408
57.300.408

66,71
66,71

85.980.000
85.980.000

17.024.000
17.024.000

57.382.585
57.382.585

66,74
66,74

Решавање егзистенцијалног питања грађана града Ниша
погођених елементарном непогодом - клизиштем у селу Мрамор

610
318

511
01

01

01

01

Стамбени развој
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 610:
Приходи из буџета
Функција 610:
Извори финансирања за пројекат 0602-П120:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0602-П120:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Свега за Програм 15:
Извори финансирања за главу 3.8:
Приходи из буџета
Укупно за главу 3.8:
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Податке о планираним, одобреним и оствареним приходима на нивоу градске управе
Града Ниша води Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке.
13)

Подаци о јавним набавкама
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Подаци о државној помоћи
Управи за планирање и изградњу као и корисницима из надлежности ове Управе, јавним
предузећима над којима по Одлуци о организацији градских управа ("Службени лист Града Ниша",
број 4/2010, 94/2010 и 67/2012) ова Управа врши управни надзор, није додељивана државна помоћ у
2012. , 2013. и 2014. години.
14)

15)

Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима

Плата начелника Управе одређена је Правилником о платама лица које поставља и именује
Градско веће Града Ниша. Плате запослених лица у Управи за планирање и изградњу одређене су
Правилником о звањима, занимањима и платама запослених у градским управама и службама,
Градском јавном правобаранилаштву и канцеларији заштитника грађана и буџетској инспекцији
Града Ниша, број 569/2012- 08 од 27.03.2012.године. Плате изабраних лица, запослених на
руководећим радним местима и осталих запослених од фебруара 2012. године (без минулог рада)
обрачунавају се у складу са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и
постављених лица и запослених у државним органима ( „Службени гласник РС“, број 44/08пречишћен текст и 2/2012), множењем коефицијента из табеле у прилогу са важећом основицомценом рада, коју Закључком одређује Влада Републике Србије.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

ФУНКЦИЈА/РУКОВОДЕЋЕ
РАДНО МЕСТО КОЕФИЦИЈЕНТ
Начелник Управе
Заменик начелника управе
Руководилац сектора
Шеф одсека
Координатор групе
Самостални стручни сарадник
Виши стручни сарадник
Стручни сарадник
Виши сарадник
Сарадник

КОЕФИЦИЈЕНТ
35
33
27,15
25,355
24,255
15,895
22,05
19,77
17,45
15,01
13,65

Управа за планирање и изградњу не располаже подацима о висинама плата.
За ову врсту информације задужена је Управа за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке.
16)

Подаци о средствима рада

Управа у свом раду користи 45 рачунара и 14 штампача. Софтверска опремљеност је
задовољавајућа. Оперативни систем Windows XP, Microsoft Office пакет и др. Сви програми су
лиценцирани.
17)

Чување носача информација

Урбанистички планови, пројекти и остала документација чувају се у просторијама управе,
Ниш, ул. Генерала Транијеа 10. Објекат је под сталним чуварским надзором.
Правноснажно окончани предмети се архивирају и чувају у Архиви Града Ниша у улици
Николе Пашића бр. 24 у Нишу.
Управа за планирање и изградњу поседује и електронску базу података.
18)

Врсте информација у поседу

Информације од јавног значаја које поседује Управа садржане су у одлукама, наредбама,
упутствима, решењима и закључцима које Управа доноси. Поред наведених, остале информације
садржане су у потврдама, дописима, обавештењима, службеним белешкама, извештајима.
Важећи урбанистички планови су израђени у аналогном и дигиталном облику. Управа
поседује и нацрте планова, за јавни увид, у аналогном и дигиталном облику – цртеже и текстуалне
прилоге.
19)

Подаци о врстама информација које државни орган ставља на увид

Све информације у вези важеће планске документације су доступне по захтеву странке. За
урбанистичке планове који су у поступку, односно процедури усвајања врши се јавни увид плана у
трајању од 15-30 дана што се јавно оглашава у средствима информисања. На званичном сајту Управе
http://www.ni.rs/upii.html може се извршити увид у усвојена планска документа или преко сајта ЈП
''Завод за урбанизам Ниш'' http://www.zurbnis.rs/ За урбанистичке пројекте за изградњу, према закону,
врши се јавна презентација уз обавезно оглашавање.
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20)

Информације о подношењу захтева за приступ информацијама

Захтев за остваривање права на приступ информацијама Управи за планирање и изградњу се
може поднети на обрасцу који садржи елементе прописане законом. Овај захтев може поднети свако
заинтересовано лице. У захтеву тражилац не мора навести разлоге за тражење информације, али
захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији
опис информације која се тражи. Захтев може да садржи и друге податке који олакшавају
проналажење тражене информације.
Тражилац остварује право на приступ информацијама увидом у документ који садржи
тражену информацију, односно упућивањем копије тог документа.
Увид у документ који садржи информацију је бесплатан, док се копија документа који садржи
тражену информацију издаје уз плаћање накнаде нужних трошкова израде копије, а у случају
упућивања и наплате трошкова упућивања, према трошковнику који је донела Влада Републике
Србије.
Управа је дужна да по захтеву поступи без одлагања, најкасније у року од 15 дана од дана
пријема захтева. Уколико се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од
значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља
становништва и животне средине, орган власти ће обавестити тражиоца о поседовању те
информације у року од 48 сати. Орган јавне власти ако није у могућности да, из оправданих разлога у
наведном року поступи по захтеву, дужан је да најкасније у року од седам дана од дана пријема
захтева обавести тражиоца информације и одреди накнадни рок који не може бити дужи од 40 дана
од дана пријема захтева.
Управа је дужна да омогући приступ информацији од јавног значаја или може донети решење
о одбијању захтева у року од 15 дана, које ће писано образложити и поучити тражиоца информације
о правним средствима која му стоје на располагању.
Када Управа не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев
Поверенику, као самосталном државном органу, кога бира Народна скупштина Републике Србије и
чије је седиште у Београду, и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, према
његовом сазнању, документ налази.
Тражилац информације може изјавити жалбу Поверенику ако орган јавне власти: одбаци или
одбије захтев тражиоца, у року од 15 дана од дана када му је достављено решење или други акт, не
одговори у прописаном року, услови давање копије документа који садржи тражену информацију
уплатом накнаде која превазилази износ нужних трошкова израде те копије, не стави на увид
документ који саржи тражену информацију, односно не изда копију тог документа на начин
предвиђен Законом.
Одговорно лице у вези захтева за приступ информацијама од јавног значаја је Александар
Петровић, руководилац сектора озакоњења објеката. Захтев за приступ информацијама од јавног
значаја из делокруга рада Управе за планирање и изградњу може се поднети у писаној форми на
поштанску адресу Управа за планирање и изградњу, ул. Генерала Транијеа број 10, електронском
поштом на адресу mrodoljub@gu.ni.rs или paleksandar@gu.ni.rs или факсом на број 018/50 44 65 или
преко ЦИД-а, који се налази у ул. Николе Пашића број 22, 18000 Ниш. Телефон ЦИД-а је 018/ 50 56
82 и 50 56 83. Време кад се може поднети захтев је од 7.30 до 15.30 часова сваког радног дана.
Број: сл./2016-06
У Нишу, 09.12.2016. године
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Родољуб Михајловић, дипл.инж.грађ.
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Образац захтева
УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ
Ниш, улица Генерала Транијеа бр.10
( назив и седиште органа коме се захтев упућује)
ЗАХТЕВ
за приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа захтевам*:
□ обавештење да ли поседује тражену информацију;
□ увид у документ који садржи тражену информацију; □ копију документа који садржи
тражену информацију;
□ достављање копије документа који садржи тражену информацију;**
□ поштом;
□ електронском поштом;
□ факсом;
□на други начин;***
__________________________________________________________________________
Овај захтев се односи на следеће информације:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који
олакшавају проналажење тражене информације)
Тражилац
информације
име
и
_________________________________
_________________________________
aдреса, телефон; e-mail

презиме:

У ______________,
Дана___________20_____ године
__________________________
потпис тражиоца
* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да
остварите.
**У кућици означити начин достављања копије докумената.
***Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начи достављања захтевате
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