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НИШ 

 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е    

 О ИЗОСТАНКУ ПОТРЕБНЕ САРАДЊЕ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ  ПРЕМА 

ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА ГРАДА НИША 
 

 

Заштитник грађана Града Ниша 21.фебруара 2018.године примио је притужбу М.Б. из 

Ниша.  

У притужби је навела да живи у улици која је прописана урбанистичким планом – Илије 

Гарашанина-продужетак. Део улице је од стране станара присвојен и оргађен жичаном оградом, 

услед чега притужиља нема приступ свом стану аутомобилом и дечијим колицима, а заузеће је 

констатовано и Записником о инспекцијском надзору ГО Пантелеј број 355-119/17-08 од 

21.04.2017. године. 

Како би утврдио све релевантне чињенице Заштитник грађана обратио се Групи за 

комуналне послове  Градске општине Пантелеј са захтевом да се изјасне о наводима из 

притужбе. У изјашњењу се наводи да је поступајући по притужби, комунални инспектор ГО 

Пантелеј непосредно након извршеног инспекцијског надзора о утврђеном заузећу обавестио 

Секретаријат за инспекцијске послове-Одсек грађевинске инспекције као надлежном органу и 

тражио предузимање мера у вези решавања проблема по поднетој притужби. 

Имајући у виду наводе из добијене информације, Заштитник грађана се даље обратио 

Секретаријату за инспекцијске послове-Одсек грађевинске инспекције ради прибављања 

информација о томе да ли су поступили  по обавештењу комуналног инспектора ГО Пантелеј.  

Секретар Секретаријата за инспекцијске послове-Одсек грађевинске инспекције је у 

свом одговору навео да наводи из притужбе нису у потпуности тачни.  

Из добијеног одговора произилази да за изградњу улица или продужетак наведене 

улице ЈП Дирекција за изградњу града Ниша прави програм, који се након усвајања од стране 

Скупштине Града прослеђује Секретаријату за имовину који захтева од грађевинске инспекције 

да испита статус објеката изграђених на будућој траси улице и уклони бесправно саграђене 

објекте на траси будуће улице.  

У овом конкретном случају, грађевинска инспекција наводи да не постоји никакав 

захтев ЈП Дирекција за изградњу града Ниша нити Секретаријата за планирање и изградњу 

града Ниша везано за продужетка улице Илије Гарашанина, али и да се такође мора 

испоштовати и правноснажно окончање поступка озакоњења у случају да су власници 

бесправно саграђених објеката исти покренули. 

Након добијеног одговора, притужиља је изразила незадовољство истим, те је замолила 

да се њен случај још једном размотри јер ће у супротном поднети тужбе против свих који су 

поступали несавесно и незаконито. 

Полазећи од горе наведеног, Заштитник грађана је тражио додатну информацију од ЈП 

Дирекција за изградњу града Ниша како би утврдио релевантне чињенице на основу 

приложених доказа. 

Након обраћања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша,  Заштитник грађана добио је 

изјашњење број 02-2032/18 од 31.05.2018. године, да је након спроведене реорганизације, 

Секретаријат за инвестиције Града Ниша постао носилац извршења Програма за уређивање 

грађевинског земљишта и Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта 

градског и сеоског подручја.  
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Заштитник грађана је Секретаријату за инвестиције Градске управе Града Ниша дана 

11.06.2018.године упутио захтев за  изјашњење о наводима из притужбе. 

С обзиром на то да секретар Секретаријат за инвестиције није доставио тражене 

информације, ни након упућених ургенција, (23.07.2018.; 20.08.2018.; 25.10.2018.и 

08.05.2019.године) Заштитник грађана Града Ниша је констатовао да је изостала потребна 

сарадња органа. 

 

Члан 15. Кодекса понашања службеника и намештеника запослених у Градској управи 

Града Ниша прописује да у вршењу послова у Градској управи службеници размењују 

мишљења и информације о појединим стручним питањима ради остваривања заједничког добра 

Градске управе у целини. Из наведеног произилази да је потребно да секретаријати унутар 

Градске управе Града Ниша и  Заштитник грађана Града Ниша остваре потребну сарадњу, 

поспеше професионалне односе како се не би ометао процес рада  и како би се избегле штетне 

последице по углед органа Града Ниша. 

 

Члан 19. Одлуке о заштитнику грађана („Сл. лист града Ниша“ број 2/11) прописује да 

је градска управа, управа градске општине и јавна служба дужна да достави заштитнику 

грађана, на његов захтев копије свих тражених списа и докумената, податке, обавештења и 

објашњења, у року који он одреди, а који не може бити дужи од 15 дана. Уколико не поступи у 

складу са захтевом заштитник грађана ће о томе обавестити Председника Скупштине града 

односно, председника скупштине градске општине и јавност. 

Имајући у виду утврђено чињенично стање, Заштитник грађана Града Ниша је поступио 

у складу са овлашћењима из члана 22. своје Одлуком утврђене надлежности. 

 

С поштовањем, 

 

 

ЗАШТИТНИЦА ГРАЂАНА 

      Сања Стојанчић с.р. 
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