
 
 
 
 
 
 
 На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) и члана 12 Правилника о поступку 
припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 22.07.2010. године, доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о одређивању матичних подручја на територији 
Града Ниша. 
 
 II Предлог одлуке о одређивању матичних подручја на територији Града Ниша 
доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред 
седнице Скупштине Града. 
 
 III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређује се Александар Ранђеловић, начелник Управе за грађанска стања и 
опште послове. 
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На основу члана 8. и 9. Закона о матичним књигама („Сл. гласник РС“, бр. 20/2009), и члана 37. 
Статута града Ниша („Сл.лист града Ниша“, бр. 88/2008), Скупштина града Ниша, по 
прибављеном мишљењу Министарства за државну управу и локалну самоуправу Републике 
Србије, бр.20-00-124/2009-04 од 03.03.2010. године, на седници одржаној дана _________ 2010. 
године, донела је   
 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ МАТИЧНИХ ПОДРУЧЈА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 
 

 1. Овом одлуком одређују се матична подручја на територији града Ниша, као и седишта 
матичних подручја. 
 

2. Матично подручје, у смислу ове одлуке, чини једно или више насељених места, за која 
је организовано вођење матичних књига, и за која се матичне књиге воде у седишту матичног 
подручја. 
 

    3. Матична подручја на територији града Ниша, у смислу ове одлуке, и седишта тих 
матичних подручја, су следећа: 

1. „НИШ“, са седиштем у Нишу, за насељенo местo Ниш;  
2. „НИШКА БАЊА“, са седиштем у Нишкој Бањи, за насељена места Нишка Бања, 

Коритњак и Никола Тесла; 
3. „ДЕВЕТИ МАЈ“, са седиштем у насељу „Девети мај“; за насељено место „Девети мај“; 
4. „БРЗИ БРОД“, са седиштем у Брзом Броду, за насељена места Брзи Брод, Доња Врежина 

и Суви До; 
5. „ВЕЛЕ ПОЉЕ“, са седиштем у Веле Пољу,  за насељена места Веле Поље и Палиграце; 
6. „МИЉКОВАЦ“, са седиштем у Миљковцу, за насељена места Миљковац и Паљина; 
7. „ГАБРОВАЦ“, са седиштем у Габровцу, за насељена места Габровац, Бербатово, 

Вукманово и Доње Власе; 
8. „ГОРЊА ВРЕЖИНА“, са седиштем у Горњој Врежини, за насељено место Горња 

Врежина; 
9. „ГОРЊА ТОПОНИЦА“, са седиштем у Горњој Топоници, за насељена места Горња 

Топоница, Берчинац и Мезграја; 
10. „ГОРЊЕ МЕЂУРОВО“, са седиштем у Горњем Међурову, за насељена места Горње 

Међурово и Паси Пољана; 
11. „ГОРЊИ МАТЕЈЕВАЦ“, са седиштем у Горњем Матејевцу, за насељено место Горњи 

Матејевац; 
12. „ДОЊА СТУДЕНА“, са седиштем у Доњој Студени, за насељено место Доња Студена, 

Горња Студена, Банцарево и Чукљеник; 
13. „ДОЊА ТРНАВА“, са седиштем у Доњој Трнави, за насељена места Доња Трнава, Горња 

Трнава и Доња Топоница; 
14. „ДОЊЕ МЕЂУРОВО“, са седиштем у Доњем Међурову, за насељена места Доње 

Међурово и Бубањ; 
15. „ДОЊИ КОМРЕН“, са седиштем у Доњем Комрену, за насељена места Доњи Комрен и 

Чамурлија; 



16. „ДОЊИ МАТЕЈЕВАЦ“, са седиштем у Доњем Матејевцу, за насељено место Доњи 
Матејевац; 

17. „ЈЕЛАШНИЦА“, са седиштем у Јелашници, за насељена места Јелашница, Просек, 
Манастир и Раутово; 

18. „КАМЕНИЦА“, са седиштем у Каменици, за насељена места Каменица, Бреница и Церје; 
19. „КНЕЗ СЕЛО“, са седиштем у Кнез Селу, за насељено место Кнез Село; 
20. „КРАВЉЕ“, са седиштем у Крављу, за насељено место Кравље; 
21. „ЛАЛИНАЦ“, са седиштем у Лалинцу, за насељено место Лалинац; 
22. „МАЛЧА“, са седиштем у Малчи, за насељено место Малча и Јасеновик; 
23. „МРАМОР“, са седиштем у Мрамору, за насељена места Мрамор, Крушце и Мраморски 

Поток; 
24. „ОРЕОВАЦ“, са седиштем у Ореовцу, за насељена места Ореовац и Врело; 
25. „ОСТРОВИЦА“, са седиштем у Островици, за насељена места Островица, Равни До и 

Куновица; 
26. „ПОПОВАЦ“,  са седиштем у Поповцу, за насељена места Поповац и Медошевац; 
27. „ПРВА КУТИНА“, са седиштем у Првој Кутини, за насељена места Прва Кутина, 

Лазарево Село и Радикина Бара; 
28. „СЕЧАНИЦА“, са седиштем у Сечаници, за насељена места Сечаница и Суповац; 
29. „СИЋЕВО“, са седиштем у Сићеву, за насељено место Сићево; 
30. „ТРУПАЛЕ“, са седиштем у Трупалу, за насељено место Трупале и Вртиште; 
31. „ХУМ“, са седиштем у Хуму, за насељена места Хум, Рујник и Лесковик; 
32. „ЧОКОТ“, са седиштем Чокоту, за насељено место Чокот; 

 
4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у „Службеном листу града 

Ниша“. 
 
Број:________________                                                                    
Ниш, _______________2010. године                                             
 

С К У П Ш Т И Н А   Г Р А Д А   Н И Ш А 
 
                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                     Проф.др Миле Илић 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Образложење 
 
 
 
 
 
 Ради спровођења одредаба Закона о матичним књигама („Службени гласник 
Републике Србије“, број 20/2009), који је почео да се примењује од 27.12.2009. 
године, Министарство за државну управу и локалну самоуправу Републике Србије 
наложило је скупштинама општина, односно градова, да донесу -у складу са 
овлашћењем из члана 8. став1. Закона- одлуке о одређивању матичних подручја за 
која ће се водити матичне књиге на територији општине, односто града. 
 Према налогу Министарства, а у складу са чланом 8. став 1. Закона, одлука о 
одређивању матичних подручја се, у форми предлога, доставља Министарству 
ради давања мишљења пре доношења. 
 Поступајући по наведеној обавези, Управа за грађанска стања и опште 
послове града Ниша сачинила је Одлуку о одређивању матичних подручја на 
територији града Ниша. Одлуком су одређена матична подручја, и насељена места 
која их чине, као и седишта матичних подручја, на начин како је иначе сада, а и  
деценијама уназад, са успехом и целисходно- у пракси и искуствено се показало-
организовано вођење матичних књига на територији Ниша.  
 Поменуту одлуку Управа за грађанска стања и опште послове, проследила је 
Министарству, од кога је добила мишљење да је акт у складу са одредбама Закона 
о матичним књигама и одредбама Закона о територијалној организацији Републике 
Србије. 
 
 Имајући у виду наведено, упућује се акт надлежним органима у даљу 
процедуру, на разматрање и одлучивање.  
 
 
 
                                                                    ПО ОВЛАШЋЕЊУ-НАЧЕЛНИК  
                                                                 УПРАВЕ ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА 
                                                                          И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
 
 
                                                                           Александар Ранђеловић 
 


