
 
 
 
 
 
 
 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  11.02.2011. године, доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о општим условима 
за уређење града. 
 
 II Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о општим условима за уређење 
града, 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 Владислава Ивковић, по овлашћењу – начелник Управе за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај . 
 
 
Број: 134-3/2011-03 
Датум: 11.02.2011. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 
 
 
 



 На основу члана 37 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), 

Скупштина Града Ниша, на седници од _________. године,    донела је 
 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  
ОДЛУКЕ О ОПШТИМ УСЛОВИМА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАДА 

 
 

Члан 1 
 

У Одлуци о општим условима за уређење града (''Службени лист Града Ниша'', 
број 23/2004, 104/2004 и 14/2007)  у члану 15, члану 30 став 2, члану 74 и члану 78 став 
1, бришу се речи: „уз претходно прибављено мишљење главног архитекте“. 

 
Члан 2 
 

У члану 31 став 1 речи „Веће градске општине, уз претходно прибављено 
мишљење главног архитекте“, замењују се речима:  „Скупштина градске општине“. 
 

Члан 3 
 

У члану 81, бришу се речи: “на предлог главног архитекте“. 
 

Члан 4 
 

У члану 86  и 87 речи: „надлежно градско јавно предузеће“, замењују се речима: 
„ЈКП „Горица“ Ниш“. 

 
  
 

Члан 5 
 

У члану 87 став 2 речи: „уз сагласност Градоначелника“, замењују се речима: “као 
саставни део Програма одржавања комуналних објеката у граду за текућу годину“. 

Члан 6 
 

 У члану 100, после става 2 додаје се нови став који гласи: 
 

 „Изузетно, када радове из става 1 овог члана изводе предузећа чији је оснивач 
Град, иста су дужна да о настанку више силе или квара без одлагања обавесте 
надлежног инспектора, остала ЈП и ЈКП која одржавају комуналну инфраструктуру од 
општег интереса и надлежну управу и да након отклањања последица више силе или 
квара раскопану површину врате у првобитно стање.“ 
 
 

Члан 7 
 



После члана 130 додаје се члан 130а који гласи:  

"Члан 130а 

 Комунално-полицијске послове обавља комунални полицајац. 
 

Комунални полицајац у обављању комунално-полицијских послова, поред 
законом утврђених овлашћења,  подноси захтев за покретање прекршајног поступка за 
прекршаје утврђене овом одлуком. 

 
Уколико комунални полицајац, у обављању комунално-полицијских послова, уочи 

повреду прописа из надлежности другог органа, обавестиће одмах о томе, писаним 
путем, надлежни орган."   

 
Члан 8 

 
У члану 131 став 1 бришу се  речи: „и предузетник“, број:  „10 000“ замењује се 

бројем:  „50 000“, а број: „50 000“ замењује се бројем: „500 000“. 
 
После става 1 додаје се нови став који гласи: 
„За прекршај из става 1 овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 5 

000  до 100 000 динара.“ 
 
У ставу 2 број: „2 000“ замењује се бројем: „2 500“, а број: „5 000“ бројем        „30 

000“. 
 

Члан 9 
 

У члану 132 став 1 бришу се  речи: „и предузетник“, број:  „10 000“ замењује се 
бројем:  „50 000“, а број: „30 000“ замењује се бројем: „500 000“. 

 
После става 1 додаје се нови став који гласи: 
„За прекршај из става 1 овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 5 

000 до 100 000 динара.“ 
 
У ставу 2, број: „2 000“ замењује се бројем: „2 500“, а број: „5 000“ бројем:      „30 

000“. 
 
 

Члан 10 
 

У члану 133 бришу се  речи: „и предузетник“, број:  „5 000“ замењује се бројем:  50 
000“, а број: „20 000“ замењује се бројем: „500 000“. 

 
После става 1 додаје се нови став  који гласи: 
„За прекршај из става 1 овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 5 

000 до 100 000 динара.“ 
 
 



Члан 11 
 

У члану 134 став 1 бришу се  речи: „и предузетник“, број:  „5 000“ замењује се 
бројем:  „50 000“, а број: „20 000“ замењује се бројем: „500 000“. 

 
После става 1 додаје се нови став који гласи: 
„За прекршај из става 1 овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 5 

000 до 100 000 динара.“ 
 
У ставу 2, број: „2 000“ замењује се бројем: „2 500“, а број: „5 000“ бројем:      „30 

000“. 
 
У ставу 3, број: „2 000“ замењује се бројем: „2 500“, а број: „5 000“ бројем      „30 

000“. 
 

Члан 12 
 

У члану 135 број:  „2 000“ замењује се бројем:  „2 500“, а број: „5 000“ замењује се 
бројем: „30 000“. 

 
Члан 13 

 
У члану 136 став 1, број:  „30 000“ замењује се бројем:  „50 000“, а број:      „100 

000“ замењује се бројем: „500 000“. 
 
У ставу 2 број: „3 000“ замењује се бројем: „2 500“, а број: „5 000“ бројем:      „30 

000“. 
 

Члан 14 
 

У члану 137 бришу се  речи: „и предузетник“, број:  „10 000“ замењује се бројем: 
„50 000“, а број: „50 000“ замењује се бројем: „500 000“. 

 
После става 1 додаје се нови став који гласи: 
„За прекршај из става 1 овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 5 

000 до 100 000 динара.“ 
 
У ставу 2, број: „1 000“ замењује се бројем: „2 500“, а број: „5000“ бројем:       „30 

000“. 
 
У ставу 3, број: „10 000“ замењује се бројем: „50 000“, а број: „50000“ бројем: „100 

000“. 
 
У ставу 4, број: „1 000“ замењује се бројем: „2 500“, а број: „5 000“ бројем:        „30 

000“. 
 
 

Члан 15 
 



У члану 138 бришу се  речи: „и предузетник“, број:  „10 000“ замењује се бројем:  
„50 000“, а број: „50 000“ замењује се бројем: „500 000“. 

 
После става 1 додаје се нови став који гласи: 
„За прекршај из става 1 овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 5 

000 до 100 0000 динара.“ 
 
У ставу 2, број: „5 000“ замењује се речима: “од 2 500 до 30 000 “. 
 

 
Члан 16 

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

Града Ниша“. 
 
 
 Број _____________ 
 У Нишу, __________.године 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

     Председник 
 
 

  Проф. др Миле Илић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 

Основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о општим 
условима за уређење Града представља члан 37 Статута Града Ниша. 

На иницијативу јавних комуналних предузећа, приступило се изради измена 
и допуна Одлуке о општим условима за уређење града, у циљу ефикаснијег 
извођења радова на раскопавању јавних површина услед настанка више силе или 
квара, као и враћања раскопаних јавних површина у исправно стање након 
извршених радова, од стране предузећа чији је основач Град Ниш, без подношења 
захтева Управи надлежној за послове комуналних делатности, за издавање 
Одобрења за раскопавање јавне површине. 

Поред наведеног, а имајући у виду да је Сектор за одржавање комуналних 
објеката из ЈКП „Медиана“ Ниш оснивањем Јавног комуналног предузећа 
„Горица“ Ниш прешао у делокруг послова наведеног предузећа, произашла је 
потреба за усаглашавањем одредби којима је до сада било регулисано обављање 
ове комуналне делатности.      

Доношење Закона о прекршајима („Службени гласник РС“, број 101/2005, 
116/2008 и 111/2009), као и формирање комуналне полиције на територији Града 
Ниша у складу са Законом о комуналној полицији („Службени гласник РС“, број 
51/2009), условило је  потребу за усаглашавањем ове одлуке са наведеним 
законским прописима, како у делу висине казни за прекршаје, тако и у домену 
прописивања овлашћења комуналне полиције. 

У смислу претходно наведеног, Управа за комуналне делатности, енергетику 
и саобраћај, израдила је нацрт Одлуке о изменама и допуни Одлуке о општим 
условима за уређење Града. 

 
 

УПРАВА ЗАКОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
 ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
 
У Нишу, фебруар  2011. године 

 
 

ПО ОВЛАШЋЕЊУ - НАЧЕЛНИК 
УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
 
 

Владислава Ивковић 
 

 



Преглед чланова Одлуке о о општим условима за уређење града 
 који се мењају и допуњују 

 
 

Члан 15 
 

 Управа надлежна за послове планирања, уз претходно прибављено мишљење 
главног архитекте решењем одређује места за постављање билбордова и посебних 
објеката за рекламирање, плакатирање и оглашавање, које садржи називе улица, 
булевара и тргова и других јавних површина и спољних делова зграда, број објеката и 
ближе назначење места њиховог распореда. 
 
 

Члан 30 
 
 Расхладни уређаји на јавним површинама у BID, централној и екстра зони 
постављају се у складу са овом одлуком и Планом постављања расхладних уређаја. 
 План постављања расхладних уређаја за BID, централну и екстра зону доноси 
управа надлежна за послове планирања, уз претходно прибављено мишљење главног 
архитекте и објављује се у ''Службеном листу града Ниша''. 
 Стручне послове израде плана обавља Јавно предузеће Завод за урбанизам 
Ниш. 
 Одобрење за постављање расхладних уређаја издаје општинска управа градске 
општине по спроведеном поступку јавног огласа у складу са прописом градске општине. 
 

Члан 31 
 
 Веће градске општине, уз претходно прибављено мишљење главног архитекте 
решењем одређује места за постављање расхладних уређаја на јавним површинама  
које не припадају BID, централној и екстра зони, и које садржи називе улица, булевара и 
тргова и других јавних површина, број уређаја, ближе назначење места њиховог 
распореда и период у коме се уређаји могу постављати. 
 Одобрење за постављање расхладних уређаја издаје општинска управа градске 
општине по поступку прописаном одлуком градске општине. 
 
 

Члан 74 
 
 Извођење радова на спољним деловима зграда врши се на основу одобрења 
управе надлежне за послове  планирања и изградње, уз претходно прибављено 
мишљење главног архитекте. 
 

Члан 78 
 
 На спољним деловима зграде могу се насликати мурали, по одобрењу управе 
надлежне за послове планирања, уз претходно прибављено мишљење главног 
архитекте. 



 Мурали, у смислу ове одлуке, су уметничка дела некомерцијалне садржине, који 
се сликају на спољним деловима зграде у циљу стварања кутурног амбијента и 
естетског изгледа града. 
 На муралу се може ставити знак спонзора и потпис пројектанта мурала. 
 За добијање одобрења из става 1 овог члана потребна је сагласност власника, 
односно корисника зграде или скупштине зграде, ако је у питању зграда колективног 
становања, и сагласност Завода за заштиту споменика културе, у случају кад се мурал 
слика на спољним деловима зграде која представља културно добро, односно споменик 
културе. 
 
 

Члан 81 
 
 Градоначелник ће, на предлог главног архитекте, ради истицања силуета зграда 
и појединих објеката спољашњим украсним осветљењем, својим решењем одредити 
зграде и друге објекте који ће стално или поводом празника, приредби и других 
манифестација бити осветљени. 
 

Члан 86 
 
 Декорисање спољних делова зграда, јавних површина и објеката на њима за 
време новогодишњих, државних и верских празника, прослава, културних и других 
јавних манифестација, посета града од стране изузетних личности и у сличним 
приликама, врши надлежно градско јавно предузеће, на основу плана декорације. 
 

Члан 87 
 
 Планом декорације града одређује се када ће се и у којим приликама град 
украсити, који делови града, начин декорисања и слично. 
 План из става 1 овог члана доноси надлежно градско јавно предузеће уз 
сагласност Градоначелника. 
 Накнада за послове декорисања града исплаћује се из средстава буџета  за те 
намене. 
 

Члан 100 
 
 Ради отклањања последица насталих дејством више силе, или квара, чијим 
хитним неотклањањем може бити угрожено јавно добро, здравље или имовина људи, 
може се вршити раскопавање јавних површина  и без претходно прибављеног 
одобрења. 
 Извођач радова је у овим случајевима дужан да без одлагања о томе обавести 
надлежне инспекторе и друга предузећа која на тој јавној површини одржавају 
подземне објекте, инсталације и прикључке и да најкасније у року од 3 дана од дана 
настанка више силе, односно сазнања за квар, управи надлежној за послове 
комуналних делатности поднесе захтев за издавање одобрења за раскопавање јавне 
површине, са назнаком оправданости започетог раскопавања и рока до кога ће 
завршити радове. 
 

 



Члан 131 
 
 Казниће се за прекршај правно лице и предузетник ако без одобрења надлежног 
органа  постави објекат, уређај и други предмет на јавној површини и спољним 
деловима зграде, изводи радове на спољним деловима зграде или раскопа јавне 
површине, новчаном казном од 10000 до 50000 динара. 
 За прекршај из става 1 овог члана казниће се физичко лице и одговорно лице у 
правном лицу, новчаном казном од 2000 до 5000 динара. 
 
 

Члан 132 
 
 Казниће се за прекршај правно лице и предузетник ако супротно одобрењу 
надлежног органа  постави објекат, уређај и други предмет на јавној површини и 
спољним деловима зграда, изводи радове на спољним деловима зграда или раскопа 
јавну површину, новчаном казном од 10000 до 30000 динара. 
 За прекршај из става 1 овог члана казниће се физичко лице и одговорно лице у 
правном лицу, новчаном казном од 2000 до 5000 динара. 
 

 
Члан 133 

 
 Казниће се за прекршај правно лице и предузетник новчаном казном од 5000 до 
20000 динара ако назив или име на фирми, натписи на билбордовима и рекламним 
ознакама нису исписани на српском језику и ћириличким писмом, осим заштићеног 
знака или ако се ради о страном правном и физичком лицу или производу (члан 11 и 
20). 

 
Члан 134 

 
 Казниће се за прекршај правно лице и предузетник новчаном казном од 5000 до 
20000 динара ако не одржава у чистом и исправном стању: 

1. фирму, билборд, рекламну ознаку, видео бим и сличне објекте (члан 18 став 
1), 

2. расхладне уређаје за продају индустријског сладоледа и напитака (члан 32), 
3. слободностојеће и зидне витрине (члан 42), 
4. посуде са биљном декорацијом и клупе (члан 43 став 3, члан 44 став 2 и члан 

45), 
5. заштитне и усмеравајуће ограде и запреке за возила (члан 46 став 4), 
6. објекте за извођење забавних програма (члан 47), 
7. јавне часовнике (члан 48 став 2), 
8. уличне и друге отворе (члан 50 став 2 и 3), 
9. друге објекте (члан 53), 
10. јавну површину након депоновања грађевинског материјала и постављања 

грађевинске скеле (члан 54 став 2) 
11. јавну површину након истовара или утовара огрева (члан 57 став 2), 



12. терене за спорт и забаву (члан 58), 
13. јавна купалишта (члан 62), 
14. јавне санитарне и хигијенске објекте (члан 65), 
15. спољне делове зграда (члан 68), 
16. излоге (члан 79), 
17. дворишта, просторе између зграда колективног становања и пословних зграда 

(члан 88 и 90), 
18. баште и друге затворене просторе уз ресторане и друге објекте (члан 91), 
19. просторе и посуде за смеће (члан 92), 
20.  простор за игру и забаву деце (члан 94 став 2), 
21. земљиште између зграда колективног становања, слободне просторе који се 

не користе у складу са посебним прописима и неизграђено грађевинско 
земљиште (члан 95), 

22. ако постави клима уређај на спољним деловима зграда видљивих са јавних 
површина, уколико оне представљају културна добра, односно споменике 
кулутре (члан 71), 

23. ако у целини не уреди фасаду зграде након извођења грађевинских радова 
којима се мења хоризонтални или вертикални габарит зграде (члан 72). 

 
 За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу, 
новчаном казном од 2000 до 5000 динара. 
 
 За прекршај из става 1 овог члана тачке 8, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 и 23 
казниће се физичко лице, новчаном казном од 2000 до 5000 динара. 
 

Члан 135 
 
 Казниће се за прекршај физичко лице, новчаном казном од 2000 до 5000 динара 
ако:  

1. прља и оштећује објекте, уређаје и предмете и јавну површину, односно 
спољне делове зграда на којима су постављени; црта и исписује графите и друге 
натписе по њима (члан 10), 
2. прља и оштећује терене за спорт и забаву, објекте, уређаје и опрему у њима, 
односно просторе који су у функцији њиховог коришћења  
(члан 59), 
3. прља и оштећује јавна купалишта, објекте, уређаје и опрему у њима, односно 
просторе који су у функцији њиховог коришћења (члан 63), 
4. прља и оштећује јавне санитарне и хигијенске објекте и опрему у њима (члан 
66), 
5. држи ствари, односно предмете на прозорима, терасама, лођама и балконима, 
који би услед пада могли повредити или упрљати пролазнике; ако не држи цвеће 
у посудама осигураним од пада (члан 84), 
6. тресе тепихе, постељину и друге ствари преко тераса, лођа и балкона; држи 
ствари и предмете на истим, које нарушавају изглед зграде; исписује графите и 



друге натписе или на други начин прља и оштећује спољне делове зграде (члан 
85), 
7. ако суши рубље на терасама, лођама и балконима зграде, видљивим са јавних 
површина, и ако се оне налазе у BID, централној и екстра зони (члан 93 став 2) 
8. ако врши истресање или баца смеће и друге предмете и просипа воду (члан 93 
став 3), 
9. ако у дворишту зграда колективног становања и пословних зграда, простору 
између зграда и паркинг простору држи дуже од месец дана возило које није у 
функцији и коме су скинуте регистарске таблице, ауто и камп приколице (члан 93 
став 4), 
10. наноси штету зеленилу у двориштима, просторима између зграда, 
неизграђеном грађевинском земљишту и другим сличним просторима; депонује 
смеће и друге отпатке (члан 96). 

 
 

Члан 136 
 
 Казниће се за прекршај предузеће које врши раскопавање јавне површине, ако не 
доведе раскопану јавну површину у првобитно стање  новчаном казном од 30000 до 
100000 динара. 
 За прекршај из става 1 овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу и 
физичко лице, новчаном казном од 3000 до 5000 динара. 
 
 
 

Члан 137 
 
 Казниће се за прекршај правно лице и предузетник ако не уклања снег и лед са 
тротоара, прилазних путева и стаза до пословних  зграда и пословних просторија (члан 
108), или не поступи у складу са чланом 109, новчаном казном од 10000 до 50000 
динара. 
 За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу, 
новчаном казном од 1000 до 5000 динара. 
 Казниће се за прекршај скупштина зграде ако не уклања снег и лед са тротоара, 
прилазних путева и стаза до стамбене зграде, или не поступи у складу са чланом 109, 
новчаном казном од 10000 до 50000 динара. 
 Казниће се за прекршај физичко лице ако не уклања снег и лед са тротоара, 
прилазних путева и стаза до стамбеног објекта, или не поступи у складу са чланом 109, 
новчаном казном од 1000 до 5000 динара. 
 

Члан 138 
 
 Казниће се за прекршај правно лице и предузетник новчаном казном од 10000 до 
50000 динара, ако: 

1. држе отворен угоститељски објекат радним даном после 24,00 сата, а петком 
на суботу и суботом на недељу после 2,00 сата (члан 112), 



2.   приређују музички програм, односно емитују музику у угоститељском објекту 
радним даном после 23,00 сата а петком на суботу и суботом на недељу 
после 2,00 сата (члан 113 став 1), 

3. приређују музички програм, односно емитују музику пре 8,00 сати, као и у 
време поподневног одмора од 15,00 до 18,00 сати (члан 113 став 2), 

4. приређује музички програм, односно емитује музику на отвореном простору и 
у самом објекту преко дозвољене јачине (члан 113 став 3), 

5.   држе отворен угоститељски објекат у дужем трајању од прописаног, без 
посебног одобрења (члан 114 став 2), 

6.   држе отворене објекте у којима се приређују забавне игре и игре на срећу, 
осим казина, објекте за обављање вашарских активности, без обзира да ли 
поред наведених обављају и угоститељску делатност и интернет клубове 
после 23,00 сата (члан 115) 

7.   продају алкохолно пиће малолетном лицу (члан 116), 
8.   не истакну упозорење о забрани продаје алкохолних пића малолетним 

лицима (члан 117), 
9.   не истакну упозорење о забрани продаје цигарета и дуванских производа 

малолетним лицима (члан 119). 
 

 За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу, 
новчаном казном од 5000 динара. 
 

 
 
 
 
 
 


