
                                
На основу  члана 56.  Статута  Града  Ниша (''Службени лист  Града 

Ниша''  бр.  88/08),  и  члана 72.  Пословника  о  раду  Градског  већа  Града 
Ниша  (''Службени лист Града Ниша'' бр. 1/2013), 

Градско  веће  Града  Ниша,  на  седници  одржаној  дана29.01.2013. 
године, донело је 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

I    Ставља се ван снаге Закључак Градског већа Града Ниша бр. 
250-23/2011-03  од  11.03.2011.  године,  којим  се  констатује  да  технички 
преглед објеката за које употребну дозволу издаје Град Ниш, могу вршити 
Друштво за пројектовање и консалтинг „Нишпројект - пројектовање“ д.о.о. 
Ниш, Дирекција за вештачење, водотехнику, гасификацију и инжењеринг 
„Ниш“ д.о.о. Ниш и ЈП Дирекција за изградњу града Ниша са п.о. Ниш. 

II  Закључак доставити: Управи за планирање и изградњу, Управи за 
финансије,  изворне  приходе  локалне  самоуправе  и  јавне  набавке  и 
Друштву за пројектовање и консалтинг „Нишпројект - пројектовање“ д.о.о. 
Ниш, Дирекцији за вештачење, водотехнику, гасификацију и инжењеринг 
„Ниш“ д.о.о. Ниш и ЈП Дирекцији за изградњу града Ниша са п.о. Ниш, а 
преко Управе за планирање и изградњу.

                     
Бр.105-26/2013-03
У Нишу, 29.01.2013. године

                                ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

              
                                                                        ПРЕДСЕДНИК                              
                                                                                    

Проф. др Зоран Перишић



Образложење 

Одредбом  члана 155. став 3. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник бр. 
РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 и 24/2011) прописано је да технички преглед објеката 
за које је грађевинску дозволу издала јединица локалне самоуправе, врши комисија коју 
образује орган надлежан за послове грађевинарства јединице локалне самоуправе или 
привредно друштво, односно друго правно лице коме се повери вршење тих послова и 
које је уписано у одговарајући регистар за обављање тих послова.

Закључком Градског већа број 250-23/2011-03 од 11.03.2011. године, констатовано 
је да технички преглед објеката за које употребну дозволу издаје Град Ниш, могу вршити 
Друштво  за  пројектовање  и  консалтинг  „Нишпројект  -  пројектовање“  д.о.о.  Ниш, 
Дирекција за вештачење, водотехнику, гасификацију и инжењеринг „Ниш“ д.о.о. Ниш и 
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша са п.о. Ниш.

 У циљу квалитетнијег, ефикаснијег и економичнијег вршења техничког прегледа 
објеката за које је грађевинску дозволу издала јединица локалне самоуправе, Управа за 
планирање  и  изградњу  Града  Ниша,  ће  директно  примењивати  законско  решење 
садржано у чл. 155. Закона о планирању и изградњи, и предлаже градском већу Града 
Ниша да горе поменути закључак стави ван снаге доношењем предложеног закључка. 

УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ПО ОВЛАШЋЕЊУ-НАЧЕЛНИК

дипл.инж.грађ. Родољуб Михајловић


