
 
 
 
 
 
 
 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 11.03.2011. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I  Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и 
допунама Статута ЈП Завод за урбанизам Ниш.  
 
 II  Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 
Статута ЈП Завод за урбанизам Ниш 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 мр Драган Радивојевић, директор ЈП Завод за урбанизам Ниш. 
 
 
Број: 250-6/2011-03 
Датум: 11.03.2011. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
  



На основу члана 27 и 28 Закона о јавним предузећима и обављању делатности 
од општег интереса (''Службени гласник Републике Србије'', број  25/2000, 
25/2002,107/2005 и 108/2005), члана 37 став 10 Статута Града Ниша ("Службени лист 
Града Ниша", број 88/2008) и члана 18 Одлуке о оснивању ЈП Завод за урбанизам Ниш 
("Службени лист Града Ниша", број 29/2010- пречишћен текст), 

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној ______ 2011. године, донела је 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 
 
 
 

  I  Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута ЈП Завод за 
урбанизам Ниш, број 284/2-2 коју је усвојио Управни одбор предузећа, на седници 
одржаној  21.02.2011. године.  

 
 
 

  II Решење доставити: Јавном предузећу Завод за урбанизам Ниш и Управи за 
планирање и изградњу. 

 
 
 
 

Број: _____________ 
 
У Нишу, _____ 2011. године 

 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 
 ПРЕДСЕДНИК 
 

 Проф.др Миле Илић 
 
  



 
О б р а з л о ж е њ е  

предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута  ЈП 
Завод за урбанизам  Ниш 

 
 

Управни одбор ЈП Завод за урбанизам Ниш је на седници од 21.02.2011. године  
усвојио Одлуку о изменама и допунама Статута ЈП  Завод за урбанизам  Ниш и доставио 
Управи за планирање и изградњу на даљи поступак. 
 Управа за планирање и изградњу, на основу овлашћења из члана 11. Одлуке о 
организацији градских управа Града Ниша (''Службени лист града Ниша '', број 90/2008), 
утврдила је да је Одлука о изменама  и допунама Статута ЈП Завод за урбанизам Ниш 
сачињена у складу са одредбама Одлуке o изменама Одлуке о оснивању јавног предузећа 
Завод за урбанизам Ниш (''Службени лист града Ниша'', број 94/2010).   
  На основу напред наведеног Управа за планирање и изградњу предлаже давање 
сагласности на Одлуку o Изменама и допунама Статута  број 284/2-2 од 
21.02.2011.године. 

 
 

УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ 
 
 

Број: 145/2011-06 
У Нишу, 07.03.2011. године 
 
 
 
            Обрадила:  
Слађана Станковић, дипл. ецц. 
                         НАЧЕЛНИК  

                                                             Мирјана Пешић, дипл.инж.арх.                                  
  



 
  Члан Статута Јавног предузећа Завод за урбанизам                                             
Ниш који се мења 
 
  
 
                         Члан 8. 

 
Предузеће обавља следеће делатности: 

 
74201    Просторно планирање: 

  -планирање градова, насеља и простора 
( ова делатност предузећа је од јавног интереса); 

74202   Пројектовање грађевинских и других објеката; 
74203   Инжењеринг  

- инжењеринг, вођење пројеката и техничке активности 
- пројекти за нискоградњу, хидроградњу и саобраћај; 

74204   Остале архитектонске и инжењерске активности и технички савети 
- саветодавни и архитектонски послови, надзор грађења и друго, 
- геодетска истраживања: геодетско премеравање терена; 

74830   Секретарске и преводилачке активности 
- копирање, фотокопирање и сличне активности. 

 


